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KATA PENGANTAR

Fakultas Ekonomi dan Bisnis saat ini sedang menuju internasionalisasi yang merupakan visi dalam
menjadi “World Class Faculty” di tahun 2020. Hal ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan
penelitian dan pendidikan yang sesuai perubahan jaman. Selain itu juga guna mendukung
pembangunan perekonomian Indonesia serta perekonomian internasional melalui penawaran konsep-
konsep baru dan juga menciptakan para profesional yang berbakat dan bertanggung jawab.

Penyelenggaraan proses belajar mengajar sebagai kegiatan yang paling dominan di lingkungan
lembaga pendidikan pada umumnya, dan perguruan tinggi pada khususnya sudah sewajarnya bila
mengikuti platform pendidikan dan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Di Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Padjadjaran, hal ini diartikan bahwa pelaksanaan proses belajar mengajar,
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip-prinsip pokok yang
terkandung dalam paradigma baru penataan pendidikan tinggi di Indonesia. Sebagaimana dimaklumi,
paradigma baru tersebut meliputi 5 (lima) hal yaitu: kualitas, otonomi, akuntabilitas/
pertanggungjawaban, akreditasi dan evaluasi. Selain lima prinsip tersebut, aspek efektivitas dan
efisiensi juga harus menjadi karakteristik yang melekat dalam seluruh kegiatan yang mendukung
penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran yang berstandar
internasional.

Menyadari bahwa keberhasilan penyelenggaraan pendidikan terkait dengan berbagai aspek, maka
perlu suatu acuan yang terstandar. Buku Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dimaksudkan sebagai
salah satu sumber acuan yang dapat dipakai didalam kegiatan pendidikan, pengajaran, penelitian, dan
pengabdian kepada masyarakat. Buku ini disusun dengan melibatkan seluruh unsur yang terkait. Oleh
karena itu, melalui pengesahan buku pedoman ini, diharapkan semua pihak yang terkait seperti dosen,
mahasiswa dan tenaga administrasi mempunyai komitmen untuk melaksanakan aturan-aturan yang
terdapat di buku pedoman ini.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan buku pedoman ini, Fakultas menyampaikan
terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya.

Bandung, Mei 2014
Dekan,

Dr. Nury Effendi, SE, MA
NIP. 19560825 198403 1 002



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS PADJADJARAN

Nomor : 10891/UN6.B/ Kep/2014........................................
Tentang

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PADJADJARAN
TAHUN AKADEMIK 2014/2015

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS PADJADJARAN

Memperhatikan : Hasil rapat dan perumusan Tim Penyusun Buku Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan
Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran Tahun Akademik 2014/2015

Menimbang : a. bahwa dalam usaha memantapkan pelaksanaan sistem pendidikan di Fakultas
Ekonomi Universitas Padjadjaran, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap
Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Nomor 9726/UN6.B/Kep/2013
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Padjadjaran Tahun Akademik 2013/2014

b. bahwa sehubungan butir a di atas diperlukan suatu pedoman yang telah disesuaikan
dengan kegiatan proses belajar mengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Padjadjaran pada setiap tahun akademik baru, dan untuk tahun akademik 2014/ 2015 telah
disusun Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan;

c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pendidikan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran
Tahun Akademik 2014/2015;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI No. 66 tahun 2010, tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 37 Tahun 1957, tentang Pendirian Universitas

Padjadjaran;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional. No. 116/MPN.A4/KP/2011 tanggal 14 April

2011 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode 2011 - 2015;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 0436/0/1992 tanggal 18

November 1992, tentang Statuta Universitas Padjadjaran; e

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 tahun 2013 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Universitas Padjadjaran;

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/200 tentang Pedoman
Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 045/U/2002 tanggal 2 April 2002
tentang Kurikulum Pendidikan Tinggi;

9. Surat Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 18a/J06/Kep/KP/2002
tanggal 11 Februari 2002 tentang Statuta Universitas Padjadjaran;

10. Keputusan Rektor Unpad Nomor : 1816 /UN6.RKT/ KP/2012 tangga116 April 2012,
tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran
Periode 2012 -2016;



M E M U T U S K A N

Menetapkan PEDOMAN PENYELENGGARAANPENDIDIKAN FAKULTAS EKONOMI dan BISNIS
UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN AKADEMIK 2014/2015

Pertama : Semua mahasiswa, dosen tetap/tidak tetap dan tenaga penunjang wajib melaksanakan
dan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pedoman
Penyelenggaraan Pendidikan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran Tahun
Akademik 2014/2015;

Kedua : Dengan berlakunya keputusan ini ketentuan-ketentuan sebelumnya yang bertentangan
dan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Pedoman Penyelenggaraan
Pendidikan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran ini dinyatakan tidak
berlaku;

Ketiga : Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini akan diatur secara tersendiri;

Keempat : Keputusan ini berlaku mulai Tahun Akademik 2014/2015, dengan ketentuan apabila di
kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputisan ini, akan diubah dan
diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 13 Juni 2014
Dekan,

Dr. Nury Effendi, SE, MA
NIP. 195608251984031002

Tembusan Yth
1. Para Wakil Dekan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran;
2. Para Ketua dan Sekretaris Departemen di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran;
3. Para Koordinator Program Studi di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran;
4. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran;
5. Para Kepala Subbagian di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran;



Ka.Sub.Bag
Pembelajaran dan
Kemahasiswaan

Ka.Sub.Bag Keuangan &
Sarana Prasarana Ka.Sub.Bag Kepegawaian dan Tata Kelola Ka.sub.Bag. Data dan

Pelaporan

Unit Layanan Keuangan Unit Layanan  Perpustakaan dan
Pusat Informasi Ilmiah

Kepala Bagian Tata UsahaUnit Layanan Tim Pelayanan
Bimbingan dan Konseling

Unit Layanan Penjaminan
Mutu dan Akreditasi

STRUKTUR ORGANISASI BERDASARKAN JABATAN DI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PADJADJARAN

DEKAN
SENAT FAKULTASWakil Dekan I bid Pembelajaran, Kerjasama, dan

Kemahasiswaan
Wakil Dekan II bid Perencanaan, Sumber Daya,

dan Tata Kelola

Pusat Pengembangan
Kegiatan dan Kreativitas

Mahasiswa
Unit Program Diploma 3

Departemen Akuntansi LP3A Prodi D3 Akuntansi

Unit Layanan Komunikasi,
Teknologi Informasi, dan E

Learning

Unit Layanan Hubungan
Internasional

Prodi S1 Akuntansi

Prodi PPAk

Prodi D3 Perpajakan

Departemen Ilmu
Ekonomi

Prodi S2 Ilmu Manajemen

LP3E Prodi S1 Ilmu ESP

Prodi S2 Ilmu
Ekonomi

Prodi S2 Ilmu
Ekonomi Terapan

Prodi S3 Ilmu
Ekonomi

Departemen
Manahjemen dan Bisnis LP3M Prodi D3 Manajemen Pemasaran

Prodi D3 Bisnis Internasional

Prodi S1 Manajemen

DOSEN

Prodi S1 Akuntansi

Prodi PPAk

Prodi S3 Akuntansi

Prodi D3 Perpajakan

Prodi S2 Akuntansi

Prodi S2 Ilmu Manajemen

Prodi S2 Manajemen

Prodi S2 Manajemen Keuangan
Mikro terpadu

Prodi S3 Ilmu Manajemen

Prodi S2 Ilmu
Ekonomi

Prodi S2 Ilmu
Ekonomi Terapan

Prodi S3 Ilmu
Ekonomi

Prodi D3 Bisnis Internasional

Prodi S1 Manajemen
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PIMPINAN
DEKANAT FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Dekan
Dr. Nury Effendi, SE, MA

Wakil Dekan I Wakil Dekan II
Dr. H. Harry Suharman, SE, MA, Ak, CSRS Dian Masyita, SE, MT, Ph.D
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PIMPINAN DAN PEJABAT
FAKULTAS EKONOMI dan  BISNIS UNIVERSITAS  PADJADJARAN

Dekan : Dr. Nury Effendi, SE, MA
Wakil Dekan I : Dr. H. Harry Suharman, SE, MA, Ak.
Wakil Dekan II : Dian Masyita, SE, MT, Ph.D

STAF WAKIL DEKAN

1. Staf Wakil Dekan I : Arie Pratama, SE, M.Ak
: Eksa Pamungkas, SE, M.Si

Deru R. Indika, SE, MBA

2. Staf Wakil Dekan II : Reza M. Zulkarnain, SE, MSi, Ak.
Ahmad Zakie M, SE, M.Acc

PIMPINAN ADMINISTRASI
Kepala Bagian Tata Usaha : Benny R Saerang, S.Sos, M.Si.

Kepala Sub-bagian Keuangan dan
Sarana Prasarana : Ika Komalasari, ST, M.Ak.
Kepala Sub-bagian Pembelajaran dan
Kemahasiwaan : Nunung Kurniati, S.Si.,M.AP
Kepala Sub-bagian Kepegawaian dan
Tata Kelola : Gun Gun Gumilar, SAP.,M.AP
Kepala Sub-bagian Data dan Pelaporan : Suryana, S. Pd.

DEPARTEMEN DAN PROGRAM STUDI
A. Departemen Akuntansi

Ketua : Prof. Dr. Hj. Winwin Yadiati, SE, M.Si, Ak.
Sekretaris : Dr. Srihadi Winarningsih, SE, M.Si, Ak.

1. Program Studi S1 Akuntansi
Koordinator : Dr. Nanny Dewi Tanzil, SE, M.Comm, Ak.
Sekretaris bid Pembelajaran dan Kerjasama : Prima Yusi Sari, SE, MSi., Ak

2. Program Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk)
Koordinator : Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, SE, M.Si, Ak.
Sekretaris bid Pembelajaran dan Kerjasama : Edi Jaenudin, S.E,Ak.,M.Si

3. Program Studi Magister (S2) Ilmu Ekonomi (Konsentrasi Akuntansi)
Koordinator : Dr. Maman Setiawan, SE, MT.
Sekretaris bid Pembelajaran dan Kerjasama : H. Dadang Bunyamin, SE, MBA, Ak.

4. Program Studi Magister (S2)  Akuntansi (Maksi)
Koordinator :  Prof. Dr. Sri Mulyani NS, SE, M.Si, Ak.
Sekretaris bid Pembelajaran dan Kerjasama : Dr. H.C Sukmadilaga, SE, MBA, Ak.
Sekretaris bid Sumberdaya dan Tata Kelola : Devianti Yunita H, SE, MT, Ak.

5. Program Studi Doktor  (S3) Ilmu Akuntansi
Koordinator : Prof. Dr. Azhar Susanto, SE, M.Buss, Ak.
Sekretaris bid Pembelajaran dan Kerjasama : Dr. Hj. Tettet Fitrijanti, SE, M.Si, Ak.
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B. Departemen Ilmu Ekonomi
Ketua : Dr. Kodrat Wibowo, SE
Sekretaris : Dr. Wawan Hermawan, SE, MT.

1. Program Studi S1 Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Koordinator : Mohamad Fahmi, SE, MT., PhD
Sekretaris bid Pembelajaran dan Kerjasama : Adiatma Yudistira Manogar Siregar,

SE.,ME.Con.,St
2. Program Studi Magister (S2)  Ilmu Ekonomi (Konsentrasi Ekonomi dan Studi Pembangunan &

Ekonomi Syariah)
Koordinator : Dr. Maman Setiawan, SE, MT.
Sekretaris bid Pembelajaran dan Kerjasama : H. Dadang Bunyamin, SE, MBA, Ak.

3. Program Studi Magister (S2) Ekonomi Terapan (MET)
Koordinator : Dr. Budiono, SE, MA
Sekretaris bid Pembelajaran dan Kerjasama : Dr. Yayan, SE, M.Si
Sekretaris bid Sumberdaya dan Tata Kelola : Pipit Pitriyan, S.E.,M.Si

4. Program Studi Doktor  (S3) Ilmu Ekonomi
Koordinator : Prof. Dr. Hj. Sutyastie Sumitro Remi, SE, M.Si
Sekretaris bid Pembelajaran dan Kerjasama

Jalur sains :  Dr. Anhar Fauzan, SE, M.Si
Jalur terapan :  Dr. H. Achmad Kemal Hidayat, SE, M.Si.

Staf bid Sumber Daya dan Tata Kelola : Amelia Hayati, S.Si, MT

C. Departemen Manajemen dan Bisnis
Ketua : Prof. Dr. H. Yuyus Suryana Sudarma, SE, MS
Sekretaris : Dr. Sutisna, SE, M.Si.

1. Program Studi S1 Manajemen
Koordinator : Dr. Hj. Diana Sari, SE, M.Mgt.
Sekretaris bid Pembelajaran dan Kemahasiswaan : Dr. Wa Ode Zusnita Muizu, SE.,MSi

2. Program Studi Magister (S2) Ilmu Manajemen
Koordinator : Dr. Hj. Hilmiana, S.E, MBA
Sekretaris bid Pembelajaran dan Kemahasiwaan : Dr. Imas Soemaryani, SE, M.Si.

3. Program Studi Magister (S2) Manajemen Keuangan Mikro Terpadu
Koordinator : Dr. Asep Mulyana, SE, MCE
Sekretaris bid Pembelajaran dan Kemahasiwaan : Alfiah Hasanah, SE, M.Si

4. Program Studi Magister (S2) Manajemen (MM)
Ketua : Dr. Popy Rufaidah, SE, MBA
Sekretaris bid Pembelajaran dan Kerjasama : Yudi Azis, SE, S.Si, S.Sos, MT, Ph.D
Sekretaris bid Sumberdaya dan Tata Kelola : Dr. Drs. H. Sutisna, M.Si.

5. Program Studi Doktor  (S3) Ilmu Manajemen
Koordinator : Prof. Dr. Hj. Ernie Tisnawati Sule, SE, M.Si
Sekretaris bid Pembelajaran dan Kerjasama

Jalur sains : Dr. Hj. Umi Kaltum, SE, M.Si
Jalur terapan :  Erie Febrian, SE, M.Comm, Ph.D
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Sekretaris bid Sumberdaya, Tata Kelola dan Kerjasama : Rilya Aryancana, SE.,M.Sc.,Ak
Sekretaris bid Pendidikan dan Pelatihan : Evita Puspitasari, SE.,MSi.,Ak
Ketua Divisi Internal Audit : Gufron Syarif, SE, MBIT, Ak.
Ketua Divisi Perpajakan : Sony Devano, SE, M.Ak, Ak.
Sekretaris Divisi Perpajakan : Gia Kardina Prima Amrania, SE, M.Acc, Ak.

Laboratorium Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Pengkajian Ekonomi (LP3E)
Ketua Pusat Kajian ESP : Arief Anshory Yusuf, SE., MSc., Ph.D
Sekretaris bid Pendidikan dan Pelatihan : Rd. Muh Purnagunawan, SE, MT, Ph.D
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BAB I. PENDAHULUAN

1. Sejarah Fakultas

Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor
37 tanggal 18 September 1957 tentang pendirian Universitas Padjadjaran. Peraturan ini mulai
berlaku tanggal 11 September 1957. Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran berasal dari
Universitas Merdeka dibawah naungan Yayasan Universitas Merdeka Bandung yang didirikan
tahun 1952, yang pada perkembangannya menjadi Universitas Padjadjaran pada tahun 1957.
Dengan ketuanya Prof. Mr. R. Iwa Kusumasumantri dan Mr. Achmad Sanusi sebagai sekretaris.
Fakultas Ekonomi mempunyai dua jurusan, yaitu Ekonomi Umum dan Ekonomi Perusahaan
dengan jumlah mahasiswa 486 orang, terdiri dari 400 mahasiswa baru dan 86 mahasiswa berasal
dari Universitas Merdeka. Staf pengajar berjumlah 40 orang yang merupakan dosen luar biasa,
karena pada awal pendiriannya Universitas Padjadjaran belum memiliki staf dosen tetap.

Pada awal berdirinya Fakultas Ekonomi memiliki dua jurusan yaitu jurusan Ekonomi Umum dan
Jurusan Ekonomi Perusahaan. Dengan dilaksanakannya konferensi antar Universitas Negeri di
Bandung tanggal 6 - 10 Januari 1958 berdampak langsung pada FE Unpad, dengan menetapkan
jangka waktu studi sampai dengan Ujian Doktoral lengkap adalah selama 5 tahun. Dengan sistem
pendidikan ini studi di Fakultas Ekonomi Unpad terbagi dalam lima tingkat yang masing -
masing ditempuh dalam satu tahun, kelima tingkat tersebut adalah :

 Tingkat Persiapan
 Tingkat Sarjana Muda I (Kandidat I)
 Tingkat Sarjana Muda II (Kandidat II)
 Tingkat Bakaloriat (Doktoral I)
 Tingkat Sarjana (Doktoral II)

Berdasarkan Surat Keputusan Senat Guru Besar Universitas Padjadjaran No. 3/Kep/Universitas
Padjadjaran/68, tanggal 18 Januari 1968, Fakultas Ekonomi menerima pemindahan Jurusan
Administrasi Niaga dan Jurusan Akuntansi dari Fakultas Sosial Politik Universitas Padjadjaran,
sehingga sejak tahun akademik 1968 sampai 1979 Fakultas Ekonomi memiliki tiga jurusan, yaitu
Jurusan Ekonomi Umum, Jurusan Ekonomi Perusahaan dan Jurusan Akuntansi. Sistem kelas
matrikulasi ditiadakan mulai tahun 1975, pada tahun 1976 FE Unpad telah menerapkan sistem
semester pada semua tingkat, sampai dengan tingkat Sarjana Muda II. Mulai semester II tahun
1979, telah mulai dijalankan kelas parallel.

Dalam rangka membantu pemerintah untuk pendidikan tenaga terampil tingkat tinggi, Fakultas
Ekonomi Universitas Padjadjaran membentuk program Diploma 3. Program Diploma 3 tersebut
merupakan salah satu unit kerja di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran yang
mengemban tugas menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan keterampilan
dalam penerapan ilmu dan teknologi secara praktis, yang didirikan pada tahun 1975 dan
dikukuhkan oleh Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 042/U/1975 tanggal 18 Maret 1975.

Dalam upaya menempatkan Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran sebagai institusi di
bidang ilmu manajemen dan bisnis di tingkat nasional maupun internasional yang relevan dengan
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upaya Universitas Padjadjaran dalam menuju World Class University, maka pada tanggal 26
Agustus 2011 berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor
4196/UN6.RKT/HK/2011 telah ditetapkan perubahan nama Fakultas Ekonomi Universitas
Padjadjaran menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran.

2. Visi dan Misi Fakultas

A. Visi Fakultas
Menuju Sekolah Ekonomi dan Bisnis Unggul dalam Penyelenggaraan Pendidikan Tahun
2026

B. Misi Fakultas
a. Menyelenggarakan pendidikan (pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmu

pengetahuan, serta pengabdian kepada masyarakat) pada bidang Ilmu Ekonomi dan
Bisnis, yang mampu memenuhi tuntutan masyarakat pengguna jasa pendidikan tinggi;

b. Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi pada bidang Ilmu Ekonomi dan Bisnis yang
Berdaya Saing Internasional dan Relevan dengan Tuntutan Pengguna Jasa Pendidikan
Dalam Memajukan Perkembangan Intelektual dan Kesejahteraan Masyarakat;

c. Menyelenggarakan Manajemen Pendidikan yang Profesional dan Akuntabel di tingkat
Fakultas Ekonomi untuk Meningkatkan Citra Perguruan Tinggi;

d. Membangun Insan Akademik Fakultas Ekonomi yang Menjunjung Tinggi Keluhuran
Budaya Lokal, dan Budaya Nasional dalam Keragaman Budaya Dunia.

C. Tujuan Fakultas
a. Terselenggaranya kegiatan pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmu, dan

pengabdian masyarakat yang efektif dan efisien;
b. Terpenuhinya tuntutan masyarakat pengguna jasa pendidikan tinggi atas

penyelenggaraan kegiatan pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmu, dan
pengabdian masyarakat.

c. Terselenggaranya kegiatan pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmu, dan
pengabdian masyarakat yang kompetitif dan diakui dalam pergaulan akademik
internasional;

d. Terselenggaranya kegiatan pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmu, dan
pengabdian masyarakat yang berkontribusi langsung terhadap upaya mencerdaskan
dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

e. Terselenggaranya Manajemen Pendidikan yang Profesional berdasarkan meritokrasi
dan birokrasi efisien.

f. Terwujudnya nilai-nilai good governance dalam proses Manajemen Pendidikan;
g. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kampus Fakultas Ekonomi UNPAD

sebagai institusi yang profesional dan akuntabel.
h. Terwujudnya civitas akademika Fakultas Ekonomi yang senantiasa mengintegrasikan

nilai-nilai positif dari budaya lokal dan nasional dalam proses penggalian dan
aktualisasi intelektualnya ;
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3. Tujuan Pendidikan Program Studi

A. Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi

1. Menghasilkan lulusan yang menguasai perkembangan ilmu pengetahuan ekonomi yang
mutakhir melalui penelitian dan menguasai dan memahami perkembangan ilmu
ekonomi, baik teori, pendekatan, metode dan kaidah ilmu pengetahuan serta
penerapannya.

2. Menghasilkan lulusan yang mampu bekerja secara professional yang ditunjukkan
dengan ketajaman penalaran dalam menganalisis dan memecahkan masalah secara
terpadu.

3. Menghasilkan lulusan yang memilki kemampuan dan kemauan untuk mengamalkan
ilmu pengetahuan untuk kepentingan masyarakat, bangsa, negara dan kemanusiaan.

B. Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi Peminatan Manajemen Bisnis

Program Doktor Ilmu Ekonomi Peminatan Manajemen Bisnis diarahkan pada hasil lulusan
Doktor yang memiliki kemampuan dan daya saing dalam:
1. Mengembangkan ilmu dan memecahkan masalah di bidang Manajemen Bisnis.
2. Menemukan ilmu melalui penelitian di bidang Manajemen dan Bisnis, baik dalam

cakupan mikro (kasus lintas fungsi dalam perusahaan) dan sektoral (lintas perusahaan).
3. Mengkomunikasikan dan menerapkan Ilmu Manajemen dalam pemecahan masalah di

bidang Manajemen Bisnis dalam masyarakat
4. Menjembatani terjadinya knowing-doing gap antara pendidikan dengan praktek

manajemen bisnis.

C. Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi Peminatan Ekonomi Terapan

1. Menghasilkan lulusan doktor yang memiliki daya saing dalam pengembangan ilmu
ekonomi terapan yang mutakhir pada berbagai bidang keahlian.

2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan penelitian dalam menemukan dan
mengembangkan hasil penelitian di bidang ilmu ekonomi terapan serta memberikan
solusi pada permasalahan ekonomi di lingkungannya masing-masing.

3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan dalam menerapkan ilmu ekonomi
terapan secara profesional melalui kegiatan-kegiatan pemberian konsultasi, pelatihan,
dan pengembangan, serta memberikan bimbingan praktis kepada para pelaku bisnis
serta masyarakat umum.

4. Menjembatani terjadinya knowing-doing gap antara teori dan praktek, antara dunia
pendidikan dengan realita ekonomi dan bisnis dalam berbagai bisang sehingga tidak
terjadi mitos menara gading (ivory tower).

Tujuan sesuai dengan Proposal dan Akredisi
1. Menciptakan nilai tambah yang tinggi kepada para mahasiswa dalam penguasaan

bidang kajian ilmu ekonomi dan penerapannya agar bermanfaat bagi institusi dan
lingkungan masing-masing.
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2. Memperkuat peran Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran dalam memberikan
kontribusi positif bagi pengembangan ilmu ekonomi dalam mengatasi berbagai masalah
pada tataran nasional, regional, maupun internasional.

3. Memberikan  kontribusi yang signifikan bagi pengembangan sumberdaya manusia baik
di tingkat lokal maupun nasional

4. Kompetensi Lulusan

A. Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi
Kompetensi Lulusan
1. Motivation (Motivasi)

a. Memiliki keinginan berstatus lebih tinggi dari rekan-rekan dalam prestasi kerja,
pengetahuan, income dan publikasi tentang perkembangan Ilmu Ekonomi dan kehidupan
masyarakat sesuai bidang peminatan  yang ditempuh.

b. Memiliki keinginan yang kuat untuk mengembangkan Ilmu dan menerapkannya dalam
kehidupan sehari-hari di lingkungan pekerjaan dan masyarakat lainnya.

2. Ability (Kemampuan)
a. Mampu mengembangkan, memutakhirkan, dan menerapkan ilmu sesuai dengan

peminatan yang ditempuhnya.
b. Mampu memecahkan permasalahan di bidang keahliannya melalui penelitian dan

pengembangan berdasarkan kaidah ilmiah.

3. Skills (Keterampilan)
a. Terampil dalam mengelola ide, konsep, penemuan, pengembangan dan penerapan ilmu

pengetahuan.
b. Terampil dalam menerapkan konsep dan teori untuk menjawab fenomena ekonomi dan

lingkungannya.
c. Terampil dalam menyajikan ide/konsep/penemuan dalam bentuk karya tulis dan

mempresentasikannya.

4. Attitude (Sikap)
a. Memiliki sikap yang positif terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, budaya,

interdisiplin, kerjasama, institusi, otoritas, dan pekerjaan.
b. Menghargai upaya interdisiplin dalam mengeksploitasi, memanfaatkan, dan melestarikan

sumber daya masyarakat.
c. Memiliki sikap keterbukaan dan jujur.

5. Knowledge (Pengetahuan)
a. Memahami konsep dan teori ilmu ekonomi secara utuk dan sesuai dengan bidang

peminatan yang ditempuh.
b. Memahami metodologi dalam pengembangan ilmu ekonomi sesuai dengan bidang ilmu

yang  ditempuh.

B. Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi Peminatan Manajemen Bisnis
Kompetensi Lulusan
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1. Motivation (Motivasi)
a. Memiliki keinginan yang kuat untuk mengembangkan ilmu serta memecahkan

permasalahan yang dihadapi masyarakat.

2. Ability (Kemampuan)
a. Mampu mengembangkan, memutakhirkan, dan menerapkan konsep ilmu Manajemen

Bisnis
b. Mampu memecahkan permasalahan di bidang Manajemen Bisnis melalui kegiatan

penelitian dan pengembangan berdasarkan kaidah ilmiah
c. Memiliki kemampuan pendekatan interdisipliner dalam memecahkan masalah di bidang

Manajemen Bisnis

3. Skills (Keterampilan)
a. Menguasai pendekatan teori, konsep, dan paradigma dalam pemecahan masalah di

bidang Manajemen Bisnis
b. Mampu menggunakan konsep dan teori di bidang Manajemen Bisnis dalam

menemukan jawaban dan/ atau memecahkan permasalahan baik dalam level mikro
maupun makro

c. Mampu mengkomunikasikan pemikiran serta hasil karyanya baik dengan sejawat
maupun khalayak yang lebih luas

4. Attitude (Sikap)
a. Berjiwa Pancasila dan memiliki integritas ilmiah
b. Memiliki sikap yang terbuka, positif dan tanggap terhadap perkembangan ilmu, teknologi

dan kesenian, serta permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

5. Knowledge (Pengetahuan)
a. Akrab dengan permasalahan dan karya serta pemikiran mutakhir para ahli dalam bidang

Ilmu Manajemen Bisnis
b. Memiliki wawasan dan kemampuan dasar keilmuan dan keterampilan teknis yang

diperlukan untuk mengadaptasi dan/ atau menciptakan metodologi baru yang dapat
dipergunakan dalam melakukan telaah taat akidah

C. Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi Peminatan Ekonomi Terapan
Kompetensi Lulusan

1. Motivation (Motivasi)
a. Memiliki keinginan berstatus lebih tinggi dari rekan-rekan dalam prestasi kerja,

pengetahuan, income dan publikasi tentang perkembangan iptek dan kehidupan
masyarakat sesuai bidang studi yang ditempuh.

b. Memiliki keinginan yang kuat untuk mengembangkan iptek dan menerapkannya dalam
kehidupan sehari-hari di lingkungan pekerjaan dan masyarakat lainnya.

2. Ability (Kemampuan)
a. Mampu mengembangkan, memutakhirkan, dan menerapkan ilmu sesuai dengan bidang

studi yang ditempuhnya.
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b. Mampu memecahkan permasalahan di bidang keahliannya melalui penelitian dan
pengembangan berdasarkan kaidah ilmiah.

3. Skills (Keterampilan)
a. Terampil dalam mengelola ide, konsep, penemuan, pengembangan dan penerapan iptek.
b. Terampil dalam menerapkan konsep dan teori untuk menjawab fenomena flora, fauna

dan lingkungan.
c. Terampil dalam menyajikan ide/konsep/penemuan dalam bentuk karya tulis dan

mempresentasikannya.

4. Attitude (Sikap)
a. Memiliki sikap yang positif terhadap pengembangan iptek, budaya, interdisiplin,

kerjasama, institusi, otoritas, dan pekerjaan.
b. Menghargai upaya interdisiplin dalam mengeksploitasi, memanfaatkan, dan melestarikan

sumber daya alam dan kesehatan masyarakat.
c. Memiliki sikap keterbukaan dan jujur.

5. Knowledge (Pengetahuan)
a. Memahami konsep dan teori sesuai dengan bidang ilmu yang ditempuh.
b. Memahami metodologi dalam pengembangan iptek sesuai dengan bidang ilmu yang

ditempuh.
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BAB II. PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM STUDI
DOKTOR

1. Kurikulum dan Deskripsi Mata Kuliah

A. Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi

a. Daftar Mata Kuliah

1.Konsentrasi: AKUNTANSI

Sandi Semester I

B3A804 1 Filsafat Ilmu 2 SKS (UNIT)

B3A805 2 Metodologi Penelitian Akuntansi 3 SKS (UNIT)

B3B803 3 Ekonometrika 3 SKS (UNIT)

Sandi Semester II

Peminatan Akuntansi Keuangan Dan Sektor Publik

B3A803 1 Esai Penelitian Akuntansi 1

B3A801 2 Seminar Akuntansi Keuangan 3 SKS (UNIT)

B3A603 3 Akuntansi Keuangan Daerah & Sektor Publik 3 SKS (UNIT)

Peminatan Auditing

B3A803 1 Esai Penelitian Akuntansi 1

B3A605 2 Seminar Auditing 3 SKS (UNIT)

B3A808 3 Audit Sistem Informasi 3 SKS (UNIT)

Peminatan Sistem Informasi Akuntansi

B3A803 1 Esai Penelitian Akuntansi 1

B3C607 2 Sistem Informasi Manajemen 3 SKS (UNIT)

B3A701 3 Sistem Informasi Akuntansi 3 SKS (UNIT)

Peminatan Akuntansi Manajemen

B3A803 1 Esai Penelitian Akuntansi 1

B3A802 2 Seminar Akuntansi Manajemen 3 SKS (UNIT)

B3A804 3 Manajemen Stratejik Akuntansi 3 SKS (UNIT)

Sandi Semester III

B3A803 1 Esai Penelitian Akuntansi 2 3 SKS (UNIT)

B3A008 2 Ujian Prakualifikasi

Sandi Semester IV

UNX30008 1 Seminar Usulan Penelitian 1 SKS 9UNIT)
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1.Konsentrasi: AKUNTANSI

B3A900 2 Disertasi

Sandi Semester V

B3A900 1 Disertasi 30 SKS

Sandi Semester VI

B3A900 1 Disertasi 30 SKS

TOTAL SKS (UNIT) 51 SKS

Daftar Mata Kuliah Pilihan

Sandi Mata Kuliah

B2A 1 Statistika Lanjutan (Akuntansi) (Genap) 3 SKS (UNIT)

B3A806 2 Aspek Perilaku Dalam Akuntansi (Genap) 3 SKS (UNIT)

B2A617 3 Manajemen Keuangan dan Investasi (Ganjil) 3 SKS (UNIT)

B3A607 4 Akuntansi Syariah (Genap) 3 SKS (UNIT)

B3A807 5 Akuntansi Manajemen Risiko (Genap) 3 SKS (UNIT)

B3A803 6 Akuntansi Manajemen Strategik (Ganjil) 3 SKS (UNIT)

B3A608 7 Akuntansi Sosial dan Lingkungan (Genap) 3 SKS (UNIT)

B3A613 8 Aplikasi Komputer (Genap) 3 SKS (UNIT)

B3A611 9 Analisis Laporan Keuangan 3 SKS (UNIT)

B3A701 10 Sistem Informasi Akuntansi 3 SKS (UNIT)

B3A603 11 Seminar Akuntansi Sektor Publik 3 SKS (UNIT)

Catatan : Mahasiswa dengan latar belakang pendidikan S2 bukan ilmu ekonomi diwajibkan

mengikuti bridging courses sebanyak paling banyak 4 mata kuliah (12 SKS) yang

dapat diambil secara bersamaan (simultan) dengan mata kuliah wajib per semester

Pemilihan mata kuliah bridging Course harus dengan seijin ketua program studi,
mahasiswa maksimal diperbolehkan mengambil 15 SKS.
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2.Konsentrasi: MANAJEMEN SAINS
Semester I
B3C804 1 Filsafat Ilmu 2 SKS (UNIT)

B3C805 2
Metodologi Penelitian Ilmu
Manajemen 3 SKS (UNIT)

B3B816 3 Statistika dan Ekonometrika 2 SKS (UNIT)
Peminatan Manajemen
Pemasaran

B3C801 1 Model-model Pemasaran Konseptual 3 SKS (UNIT)
Peminatan Manajemen
Keuangan

B3C802 1 Model-model Keuangan Konseptual 3 SKS (UNIT)
Peminatan Manajemen
Sumber Daya Manusia

B3C803 1 Model-model SDM Konseptual 3 SKS (UNIT)
Peminatan Manajemen
Operasi

B3C806 Model Manajemen Operasi 3 SKS (UNIT)

Semester II
B3C807 1 Seminar Topik Mutakhir Manajemen 3 SKS (UNIT)
B3C808 2 Manajemen Stratejik Lanjutan 3 SKS (UNIT)

Peminatan Manajemen
Pemasaran

1 Seminar Topik Khusus Manaj.Pemasaran 3 SKS (UNIT)
Peminatan Manajemen
Keuangan

1 Seminar Topik Khusus Manaj.Keuangan 3 SKS (UNIT)
Peminatan Manajemen
Sumber Daya Manusia

1 Seminar Topik Khusus Manajemen SDM 3 SKS (UNIT)
Peminatan Manajemen
Operasi

1 Model Pengendalian Mutu 3 SKS (UNIT)

Semester III
B3C008 1 Ujian Prakualifikasi 0 SKS (UNIT)
UNX30008 2 Seminar Usulan Penelitian 1 SKS

Semester IV
UNX30008 1 Penelitian dan Penulisan Disertasi 30 SKS (UNIT)

TOTAL SKS 50 SKS (UNIT)
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3.Konsentrasi: Ekonomi dan Studi Pembangunan

Sandi Semester I

B3B801 1 Ekonomi Mikro Lanjut 3 SKS (UNIT)

B3B802 2 Ekonomi Makro Lanjut 3 SKS (UNIT)

B3B803 3 Ekonometrika 3 SKS (UNIT)

B3B804 4 Filsafat Ilmu 2 SKS (UNIT)

Sandi Semester II

Peminatan Ekonomi Pembangunan

B3B805 1 Metodologi Penelitian Lanjutan 3 SKS (UNIT)

B3B806 2 Ekonometrika Lanjut 3 SKS (UNIT)

B3B807 3 Seminar Bidang Konsentrasi 3 SKS (UNIT)

Sandi Peminatan Kajian Ekonomi Publik

B3B805 1 Metodologi Penelitian Lanjutan 3 SKS (UNIT)

B3B806 2 Ekonometrika Lanjut 3 SKS (UNIT)

B3B807 3 Seminar Bidan Konsentrasi 3 SKS (UNIT)

Sandi Peminatan Ekonomi Keuangan

B3B805 1 Metodologi Penelitian Lanjutan 3 SKS (UNIT)

B3B806 2 Ekonometrika Lanjut 3 SKS (UNIT)

B3B811 3 Seminar Keuangan Lanjut 3 SKS (UNIT)

Sandi Semester III

Peminatan Ekonomi Pembangunan

1 Matakuliah Pilihan Konsentrasi 3 SKS (UNIT)

B3B810 Ekonomi Politik dan Regulasi

B3B808 Analisis Kebijakan Pembangunan

B3B812 Teori Portfolio dan Valuasi

2 1 Mata Kuliah Pilihan 3 SKS (UNIT)

B3B813 Perdagangan Internasional

B3B814 Keuanga Internasional

B3B815 System Ekonomi Syariah

Sandi Semester IV - V

B3B008 1 Ujian Prakualifikasi 0 SKS (UNIT)

UNX30008 2 Seminar Usulan Penelitian 1 SKS (UNIT)

Sandi Semester IV - VI

B3B900 1 Penelitian dan Penulisan Disertasi 30 SKS

TOTAL SKS (UNIT) 57 SKS (UNIT)
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3.Konsentrasi: Ekonomi dan Studi Pembangunan

Catatan :
Mahasiswa dengan latar belakag pendidikan S2 bukan ilmu ekonomi diwajibkan mengikuti bridging courses
sebanyak paling banyak 4 mata kuliah (12 SKS) yang dapat diambil secara bersamaan (simultan) dengan mata
kuliah wajib per semester Pemilihan mata kuliah bridging Course harus dengan seijin ketua program studi,
mahasiswa maksimal diperbolehkan mengambil 15 SKS.

b. Deskripsi Mata Kuliah

B20B.101 EKONOMI MAKRO (ADVANCED)* 3(3-0)I
Macro Economics (Advanced)

Kuliah ini membahas isu-isu dalam teori ekonomi makro pada tingkat lanjut.
Karena itu mahasiswa yang mengambil mata pelajaran ini harus telah mengikuti kuliah teori
ekonomi makro madya. Dalam mata kuliah ini dibahas issu-issu tentang sasaran kebijakan
ekonomi makro serta variabel-variabelnya. Pembahasan akan meliputi teori-teori, pendapat dan
hasil studi empiris yang saling berlawanan/ bertentangan (competing theories and emperical
studies).

B20B.102 EKONOMI MIKRO (ADVANCED)* 3(3-0)I
Micro Economics. (Advanced)

Pengulangan konsep-konsep matematika yang diperlukan seperti; kalkulus, matriks dan
determinan. Comparative statics dan paradigma ekonomi, maksimisasi keuntungan.
Comparative statics metodologi tradisional. Teorema amplop dan dualitas.

B30B.103 EKONOMI PUBLIK (ADVANCED) 3(3-0)I
Public Economics (Advanced)

Membahas peran sektor ekonomi publik dalam perekonomian, yaitu fungsi alokasi, distribusi
dan stabilisasi. Teori barang publik (Public goods) yang merupakan inti dari ekonomi publik
dibahas secara mendalam. Aspek fiskal dan pengeluaran meliputi pembahasan prinsip-prinsip
perpajakan termasuk beban dan efisiensi perpajakan. Aspek pengeluaran meliputi prinsip-prinsip
tentang evaluasi pengeluaran. Pembiayaan pembangunan yang meliputi unsur-unsur
pembangunan, kebijakan, fiskal dan pertumbuhan, kebijakan struktur perpajakan, insentif pajak
dan kebijakan pengeluaran merupakan fokus akhir dari pembahasan ekonomi publik.

B30B.104 EKONOMI PEMBANGUNAN (ADVANCED) 3(3-0)I
Development Economics (Advanced)

Introduction; The Meaning and Measurement of Economic Development; Economic
Development in Historical Perspective; Theories of Economic Development; Poverty,
Malnutrition and Income Inequality; Rural Poverty and Agricultural Transformation; Population,
Employment, Migration and Urbanization; Education, Training and Human Capital; Capital
Formation, Investment Choice and Technical Progress;
Entrepreneurship, Organization and innovation; Natural Resources and the Environment;
Sources of Capital Formation; Monetary Fiscal and Incomes Policy and Inflation; Balance of
Payments, Aid, and Foreign Investment, The External Debt Crisis; International Trade; Planning
and the Market; Stabilization, Adjustment, Reform and Privatization.
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B30B.205 MONETER (ADVANCED) 3(3-0)II
Monetary (Advanced)

Pembahasan aggregate demand dan aggregate supply dinamik menurut golongan monetaris dan
golongan Keynesian, crowding out and its critics. Analisis mekanisme transmisi moneter dalam
ekonomi, structural model evidence, recuded form evidence, real business cycle theory. Masalah
kebijakan moneter, discretionary policy and time inconsistency, rational expectation, inflationary
dinamics. Masalah instrumen kebijakan moneter. Akhir kuliah mahasiswa mampu memahami
peran variabel-variabel moneter dalam perekonomian dan menganalisis fenomena-fenomena
moneter yang terjadi.

B30B.206 EKONOMI INTERNASIONAL (ADVANCED) 3(3-0)II
International Economics (Advanced)

Analisis ekonomi makro terhadap perekonomian terbuka dan berbagai model yang
dikembangkan dalam open economy macroeconomics menyajikan pula model-model mikro
intertemporal optimization dalam analisisnya, sehingga dalam pembahasannya akan direview
pula teori perdagangan internasional yang pada dasarnya lebih banyak menggunakan analisis
mikro.  Perkembangan terbaru tersebut sering disebut sebagai the ‘New Open Economy
Macroeconomics’.

B30O.001 EKONOMETRIKA LANJUT* (ADVANCED) 4(4-0)I, II
Econometrics (Advanced)

Teori regresi dengan menggunakan matriks: 1. Model matematik dan Sifat dari kesalahan (error
term); 2. Distribusi dari ? dan ? ; 3. Nilai rata-rata dan variance; 4. Teorema Gauss Markov; 5.
Test Hipotesa; 6. Maximum Likelihood. Regresi Multiple. Variable Dummy. Analisis
Covariance. Model matematik Non Linier. Teori Korelasi lanjut. Teori Generalized Least
Square. Instrumental Variables.

B30O.002 EKONOMETRIKA* (ADVANCED) 3(3-0)II
Econometrics (advanced)

Generalized Least Square: Heteroscedasticity. Autocorrelation. Multicollinierity. Lagged
Variables: lagged explanatory variables and dependent variables. Canonical Correlation and
Discriminant  Analysis. Simultaneous Equations Methods: 1. Identification, 2. Restriksi pada
parameter struktural, 3. Restriksi pada Variance dan Covariance. Recursive system. Two Stage
Least Square. Three Stage Least Square and Full Information. Analisis Time Series. Studi Monte
Carlo.

B30C.101 PERILAKU ORGANISASIONAL (ADVANCED) 3(3-0)I
Organizational Behavior (Advanced)

Organizational Behavior (Advanced) membahas semua aspek perilaku organisasional, yaitu
organizational behavior and contemporary environment, managing individuals in organization,
managing groups in organization, managing organizations, managing the process of
organization, dan managing organizational dynamics baik dari referensi mutakhir maupun hasil
penelitian tingkat pascasarjana yang dapat ditemukan dalam jurnal penelitian. Berpedoman pada
minat studi khususnya dalam penulisan disertasi, mahasiswa diwajibkan presentasi dengan
mengutamakan pembahasan dalam kerangka penelitian mandiri. Seminar diarahkan pada
pembahasan teori secara komprehensif dan paradigma penelitian dikaitkan dengan fenomena
yang diajukan.



FAKULTAS EKONOMIDAN BISNIS | 15

B30C.102 MANAJEMEN SDM (ADVANCED) 3(3-0)I
Human Resources Management

Kebijakan strategis dari pengadaan, pengembangan, dan kompensasi sumber daya manusia,
didahului oleh analisis, deskripsi dan spesifikasi jabatan; Berbagai faktor yang menentukan
kebijakan maintenance SDM dan program-program pemeliharaan; Pengintegrasian SDM melalui
motivasi, leadership dan Komunikasi; Masalah-masalah sparation (pemutusan hubungan kerja).

B30C.103 QUANTITATIVE ANALYSIS FOR BUSINESS 3(3-0)I
Quantitative Analysis for Business

(Silabus ditentukan kemudian)

B30C.104 MANAJEMEN PEMASARAN (ADVANCES)* 3(3-0)I
Marketing Management (advanced)

(Silabus ditentukan kemudian)

B30C.205 MANAJEMEN KEUANGAN (ADVANCES)* 3(3-0)II
Financial Management (advanced)

Materi perkuliahan lebih menekankan pada perilaku perusahaan dalam tiga hal yang penting
dalam manajemen keuangan yaitu struktur modal, kebijakan dividen dan keputusan investasi.,
bisnis dan moral hazard, privatisasi perusahaan BUMN/BUMD, perusahaan pemerintah :
struktur modal, go publik/ perusahaan terbuka, respon perusahaan terhadap tekanan-tekanan
kelompok berpengaruh, risiko bisnis di Indonesia, investasi penanaman modal langsung dan
risiko negara, sewa guna usaha dan anjak piutang, produk-produk keuangan seperti saham,
obligasi, reksadana, unit link, deposito, tabungan dan lain-lain. Topik khusus pada jurnal
manajemen keuangan. Berita masa kini yang berkaitan dengan bidang keuangan pada jurnal,
koran, majalah, dan media elektronik.

B30C.206 MANAJEMEN STRATEJIK (ADVANCED) 3(3-0)II
Strategic Management (Advanced)

Teori serta proses Manajemen Stratejik yang dapat diterapkan pada berbagai organisasi.
Pembahasan kasus, diskusi makalah individual/kelompok dalam rangka merumuskan,
menganalisis dan memecahkan masalah dalam bidang Manajemen Stratejik.

B30C.207 MANAJEMEN PRODUKSI (ADVANCED) 3(3-0)II
Production Management (Advanced)

Manajemen Operasional
(Silabus ditentukan kemudian)

B30A.101 PERII,AKU DALAM AKUNTANSI 3(3-0)I
Accounting Behavior

(Silabus ditentukan kemudian)

B30A.102 AKUNTANSI PEMERINTAHAN (ADVANCED)* 3(3-0)I
Government Accounting (Advanced)

Kebijakan publik; Perumusan masalah, formulasi dan adopsi kebijakan; Implementasi dan
monitoring kebijakan ; Evaluasi kebijakan; Manajemen pemerintahan baru; Pengalaman
Indonesia dalam pelaksanaan governance; Akuntabilitas dan good governance; Akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah; Perencanaan stratejik instansi pemerintah; Penerapan perencanaan
stratejik; Pengukuran dan evaluasi kinerja instansi pemerintah; Penyusunan laporan AKIP
(Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah);
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B30C.108 ETIKA BISNIS 3(3-0)I
Business Ethics

Pendahuluan; Etika Individu; Pendekatan Preskriptif; Pendekatan Psikologis; Erika Manajer;
Etika Organisasi/ Perusahaan; Etika dan Budaya Organisasi/Perusahaan; Pengembangan Budaya
Etis Organisasi/Bisnis; Manajemen Perilaku (Conduct) Etis Dalam Lingkungan Bisnis Global;
Globalisasi dan Program etika Yang Lebih Formal; Pembahasan Kasus, Penyusunan Makalah
dan Presentasi.

B30A.203 AUDITING (ADVANCED)* 3(3-0)II
Auditing (Advanced)

Hubungan Etika Bisnis dan Etika Profesi di dalam pelaksanaan audit oleh Public Accountant
(KAP). Peran pimpinan dan fungsi audit internal dalam hubungannya dengan tujuan perusahaan.
Pengaruh audit (internal & eksternal) dan sistem pengendalian manajemen terhadap kinerja
manajer. Pengaruh audit ketaatan dan fungsi internal audit terhadap kinerja keuangan
perusahaan. Pengaruh dari konflik profesi di dalam internal audit faktor-faktor internal organisasi
terhadap kinerja perusahaan baik financial maupun non financial dan lain-lain.

B30A.204 AKUNTANSI MANAJEMEN (ADVANCED) 3(3-0)II
Management Accounting (Advanced)

Pendahuluan, Metode penetapan Biaya (Costing Method), Just In Time, Manajemen Daur Biaya
(Life Cycle Cost Management), Biaya Mutu (Quality Costs), Produktivitas: Pengukuran dan
Pengendalian Manajemen Biaya Stratejik (Strategic Cost Management), Ujian Tengah Semester,
Diskusi Makalah I sampai dengan XIV., Ujian Akhir Semester.

B30A.205 SISTEM INFORMASI AKUNTANSI (ADVANCED)* 3(3-0)II
Accounting Information System (Advanced)

Memberikan wawasan perkembangan dan pengembangan teknologi sistem informasi akuntansi
saat ini yang dibutuhkan oleh para pemakai sistem informasi. Mahasiswa harus menelusuri riset-
riset yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sampai saat ini sehingga bisa mengetahui
state of the arts dari sistem informasi akuntansi, baik penggunaannya maupun perkembangan dan
pengembangan teknologi yang digunakan sehingga dapat membuat hipotesis-hipotesis baru.

B30A.110 TEORI KOPERASI LANJUTAN 3(3-0)I
Advance Cooperative Theory

Mengkaji landasan falsafah dan teoritikal kerjasama sebagai fenomena ekonomi: pemahaman
egalitarianism versus utilitarianism, social welfare ordering, dan lain-lain. Paradigma kerjasama
dalam koperasi dan non-koperasi: sharing divisible surplus and cost dan collective choice.
Koperasi sebagai fenomena ekonomi: Stabilitas internal dan eksternal, fungsi objektif, welfare
function, harmony conflict, organizational reproduction dan lain-lain.

B30A.111 PERILAKU KONSUMSI 3(3-0) I
Consumer Behavior

Perilaku konsumen mencakup; aplikasi-aplikasi perilaku konsumen untuk pemasaran stratejik,
segmen pasar, kebutuhan dan motivasi konsumen, kepribadian konsumen, persepsi dan sikap
konsumen, pengaruh sosial budaya terhadap konsumen dan proses keputusan pembelian dari
konsumen. Selain itu juga mengenai perluasan konsep perilaku konsumen terhadap organisasi
yang berorientasi pada laba dan n-laba serta kebijakan-kebijakan publik.
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Catatan : * Mata kuliah wajib

B30A.805 METODOLOGI PENELITIAN AKUNTANSI
Mata kuliah ini memiliki tujuan untuk meningkatkan pengetahuan mahasiswa dalam melakukan
penelitian ilmiah dan penggunaan metode-metode penelitian ilmiah tertentu yang sesuai dengan
obyek akuntansi yang mau diteliti. Kuliah ini diberikan dalam bentuk tutorial dan latihan
penyusunan usulan penelitian dan laporan hasil penelitian serta seminar.
Dengan mengikuti matakuliah ini kemampuan mahasiswa membuat usulan penelitian seperti
teknik pembuatan judul, penentuan fenomena, premis, pendahuluan, kajian pustaka, kerangka
piker, hipotesis dan metode penelitian yang digunakan serta kemampuan membuat laporan hasil
penelitian dalam bentuk disertasi yang memenuhi standar bagi pendidikan program doctor.

B30A.803 ESAI PENELITIAN AKUNTANSI 1 & 2
Mata kuliah ini memiliki tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pengalaman bagi
mahasiswa dalam meneliti di bidang akuntansi.
Materi yang diberikan adalah bagaimana menerapkan ilmu metode penelitian akuntansi yang
dikaitkan juga dengan filsafat ilmu. Kuliah diberikan beberapa kali diberikan dalam bentuk tatap
muka untuk memberikan gambaran atau arahan tentang pemahaman akuntansi secara
menyeluruh dan bagaimana penelitian di bidang akuntansi dilakukan. Selanjutnya perkuliahan
dilanjutkan dalam bentuk konsultasi bagaimana menyusun usulan penelitian, meneliti dan
membuat laporan hasil penelitian di bidang akuntansi. Pada saat yang sama setelah usulan
penelitian disetujui mahasiswa melakukan penelitian dan membuat laporan hasil penelitian.
Dengan mengikuti matakuliah ini diharapkan kemampuan mahasiswa dalam meneliti akan
meningkat sehingga dapat meningkatkan kemampuan dan kualitas penelitian mahasiswa dalam
rangka penyusunan disertasi di bidang akuntansi.

B30A.806 ASPEK PERILAKU DALAM AKUNTANSI
Mata kuliah ini memiliki tujuan memberikan pengetahuan kepada mahasiswa tentang berbagai
aspek perilaku yang mempengaruhi akuntansi baik itu system informasi akuntansi, akuntansi
keuangan, akuntansi manajemen, dan auditing. Matakuliah ini diberikan dalam bentuk tutorial,
diskusi dan seminar tentang berbagai aspek perilaku yang mempengaruhi akuntansi.
Dengan mengikuti matakuliah ini diharapkan mahasiswa memiliki pengetahuan yang mendalam
dalam memahami bagaimana perilaku manusia dapat mempengaruhi system informasi
akuntansi, akuntansi, dan auditing.

B30A. AUDIT SISTEM INFORMASI
Mata kuliah ini memiliki tujuan untuk memberikan pengetahuan kepada mahasiswa tentang
teknologi informasi, system informasi, audit system informasi, dan bagaimana pengaruh
penggunaan teknologi informasi dalam system informasi terhadap audit. Matakuliah ini
diberikan dalam bentuk tutorial, diskusi, dan seminar tentang audit system informasi dan
bagaimana pengaruh penggunaan teknologi informasi dalam system informasi akuntansi tertentu
terhadap audit.
Dengan mengikuti matakuliah ini diharapkan mahasiswa akan memiliki pengetahuan yang
mendalam dalam memahami bagaimana penggunaan teknologi informasi dalam system
informasi berpengaruh terhadap audit dan bagaimana mengaudit system informasi berbasi
teknologi informasi.
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B. Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi Peminatan Manajemen Bisnis

Peminatan
a) Manajemen Pemasaran
b) Manajemen Keuangan
c) Manajemen Sumber Daya Manusia
d) Manajemen Stratejik

a. Struktur Mata Kuliah
Mata Kuliah SKS

Sebidang Tak Sebidang

Matrikulasi 12
Kuliah Lanjutan Metodologi dan Disiplin Dasar 8 8
Kuliah Alat Analisis 2 2
Kuliah dan Seminar Peminatan

 Manajemen Pemasaran 9 9
 Manajemen Keuangan 9 9
 Manajemen Sumber Daya Manusia 9 9
 Manajemen Stratejik 9 9
 Seminar Usulan Penelitian Disertasi 1 1
 Penelitian dan Penulisan Disertasi 30 30

b. Daftar Mata Kuliah

KODE DAN MATA KULIAH SKS SEMESTER
Sebidang Tdk Sebidang

Mata Kuliah Matirikulasi - 12 -
I. Kuliah Lanjutan Metodologi dan Disiplin Dasar
B30B.101 1.Metodologi Penelitian Bisnis 3 3 I
B30B.102 2.Manajemen Stratejik dan Kebijakan

Bisnis
3 3 II

B30B.103 3.Filsafat Ilmu 2 2 I
II.   Kuliah Alat Analisis

B30B.100 1. Statistika Bisnis Lanjutan 2 2 I
III.   Kuliah dan Seminar Bidang Kajian (Pilih A, B, C, D,E)
A.  Manajemen Pemasaran
B30B.105 1.Model Pemasaran Empirikal 3 3 I
B30B.106 2.Topik Mutakhir Manajemen Pemasaran

Global
3 3 II

B30B.200 3.Seminar Topik Mutakhir Manajemen
Pemasaran

3 3 II

B.  Manajemen Keuangan
B30B.107 1.Model Keuangan  Empirikal 3 3 I
B30B.108 2.Topik Mutakhir Manajemen Keuangan

Global
3 3 II
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c. Deskripsi Mata Kuliah

B30B. 100.  Statistika Bisnis Lanjutan (2  SKS)
Mata kuliah ini memberikan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan dalam penggunaan
teknik statistik untuk menganalisis masalah-masalah bisnis dalam rangka membantu pihak
manajemen dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut fungsi-fungsi bisnis. Topik
bahasan meliputi probabilita, pengujian hipotesis dan statistik non parametik, analisis deret
berkala, manajemen mutu, analisis faktor, analisis diskriminan, analisis cluster, multidimensional
scaling dan structural equation model serta penggunaan program komputer dalam penyelesaian
kasus-kasus bisnis dengan pemilihan teknik statistik yang tepat.

B30B. 101. Metodologi Penelitian Bisnis (3 SKS)
Pokok bahasan berisi tinjauan tentang metoda dan penyusunan rancangan penelitian bisnis
khususnya untuk penulisan disertasi. Proposal penelitian yang disusun selain untuk pedoman
penelitian lapangan dan penulisan disertasi, juga merupakan bahan penulisan makalah akademik
yang dapat dipublikasikan dalam jurnal nasional ataupun internasional.

B30B. 102. Manajemen Stratejik dan Kebijakan Bisnis (3 SKS)
Pokok bahasan berisi pengetahuan lanjutan tentang berbagai konsep, metode dan teknik yang
telah dikembangkan dalam teori manajemen stratejik. Fokus mata ajaran diorientasikan ke arah

B30B.200 3.Seminar Topik Mutakhir Manajemen
Keuangan

3 3 II

C.  Manajemen Sumber Daya Manusia
B30B.109 1.Model SDM Empirikal 3 3 I
B30B.110 2.Topik Mutakhir Manajemen SDM Global 3 3 II
B30B.200 3.Seminar  Topik Mutakhir Manajemen

SDM
3 3 II

D.  Manajemen Stratejik
B30B.113 1. Proses Stratejik dan Pengambilan

Keputusan
3 3 I

B30B.114 2. Kognisi Manajemen Stratejik 3 3 II
B30B.200 3. Seminar Topik  Mutakhir  Manajemen

Stratejik
3 3 II

IV. Lokakarya Topik Penelitian Disertasi - - III
V. Ujian Kualifikasi
(Dilaksanakan setelah mahasiswa dinyatakan lulus untuk perkuliahan pada tahap I, II, III)
VI. UNX30.008   Seminar Usulan Penelitian Disertasi 1 1 III
VII. Disertasi
UNX30.010 Penelitian dan Penulisan Disertasi 30 30 IV-VI
VIII. Ujian Sidang Disertasi (Dilaksanakan setelah kandidat menghasilkan Naskah Disertasi)

TOTAL BEBAN  (SKS) 50 62
Catatan: ◊ Total SKS Asal S2 Sebidang 50 SKS

◊ Total SKS Asal S2 Tidak Sebidang  62 SKS
(Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum asal S2 sebidang plus matrikulasi 12 SKS. Matrikulasi
ditempuh sebelum mengikuti perkuliahan doktoral dan sifatnya wajib lulus). Mata Kuliah Bidang Kajian
akan diselenggarakan dengan peserta minimum 5 orang
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peningkatan kemampuan memilih strategi ditinjau dari perspektif pimpinan puncak (top
management) dalam memecahkan masalah bisnis.

B30B. 103. Filsafat Ilmu  (2 KS)
Mata kuliah ini mendiskusikan tentang teori dasar dan perkembangan ilmu manajemen serta
aplikasinya dalam memahami masalah dan perumusan alternatif solusi terhadap perkembangan
kasus-kasus bisnis aktual di bidang manajemen. Topik diskusi bersumber pada buku-buku
referensi tentang ilmu manajemen dan dari jurnal ilmiah.

Kuliah Lanjutan Dan Seminar Wajib Pilihan Bidang Kajian*)

UNX30.008  Seminar Usulan Penelitian Disertasi (1 SKS)
Seminar ini akan mendiskusikan tentang proposal penelitian disertasi yang disusun oleh
mahasiswa dengan topik sesuai bidang kajian yang diminati. Guru Besar sebagai narasumber
diskusi akan memberi masukkan dan pertanyaan guna penyempurnaan proposal.
UNX30.010 Penelitian dan Penulisan Disertasi (30 SKS)
Kegiatan penelitian dan penulisan disertasi dilakukan setelah kandiidat doktor dinyatakan lulus
dalam seminar usulan penelitian disertasi (ujian proposal disertasi). Rangkaian kegiatan yang
dilakukan dijelaskan pada lampiran flowchart alur kegiatan bimbingan disertasi. Kegiatan  ini
pada dasarnya dilakukan oleh kandidat secara mandiri dengan melakukan konsultasi dibawah
bimbingan tim promotor. Untuk mengefektifkan proses konsultasi dan bimbingan oleh promotor,
Program menfasilitasi kegiatan bimbingan secara terstruktur dan terjadwal.

*)Mata Kuliah Bidang Kajian akan diselenggarakan dengan peserta minimum 5 orang

Topik Bidang Kajian  Manajemen Pemasaran

B30c.104 Model Pemasaran Empirikal (3 SKS)
Perkuliahan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada mahasiswa praktek dan teori tentang
berbagai model pengelolaan pemasaran yang mencakup formulasi metoda pemasaran, analisis
kebutuhan konsumen, segmentasi pasar, pengembangan produk, penetapan harga, distribusi dan
komunikasi, sehingga diharapkan mahasiswa mampu melakukan kajian kritis terhadap praktek
dan teori manajemen pemasaran dan dapat mengambil manfaat dari kajian tersebut untuk
pengambilan keputusan dalam bidang pemasaran.

B30B. 106. Topik Mutakhir Manajemen Pemasaran Global  (3 SKS)
Era Globalisasi dan sistem perdagangan bebas menuntut kegiatan perusahaan untuk memasuki
pasar Internasional/ Global. Dengan menggunakan pendekatan akademik dan praktis, topik ini
membahas perihal: The International/Global Target Market Strategy, Development of
Competitive Strategy, International/Global Marketing Strategy, Market Entry Strategy, Creating
International/Global Marketing Programs. Analisis menekankan pada Issues Penerapan Strategi
Pemasaran dalam memenangkan persaingan dengan mewujudkan ketangguhan bersaing di pasar
Internasional/Global.

B30B. 200. Seminar Topik Mutakhir Manajemen Pemasaran (3 SKS)
Seminar akan mendiskusikan makalah-makalah mutakhir di bidang manajemen pemasaran dan
aplikasinya pada kegiatan manajemen dan bisnis. Makalah berasal dari jurnal ilmiah, hasil
penelitian empiris dan dari penerapan praktis. Diskusi akan ditekankan pada aplikasi manajemen
pemasaran dalam merespon tuntutan persaingan yang semakin global. Diharapkan mahasiswa
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akan memiliki kemampuan konseptual maupun kemampuan dalam menyelesaikan kasus
manajemen dan bisnis khususnya dalam bidang pemasaran.

Topik Bidang Kajian Manajemen Keuangan

B30B. 107. Model Keuangan Empirikal (3 SKS)
Kuliah akan mendiskusikan teori portfolio dan analisis investasi. Rujukan teori yang akan
didiskusikan adalah mulai dari teori klasik sampai dengan teori mutakhir dan berbagai model
empiris hasil pengkajian dan penelitian. Pemahaman tentang teori portfolio akan berguna dalam
analisis keputusan investasi yang paling efisien dengan memperhatikan tingkat resiko dan hasil
yang diharapkan. Pendekatan matematis akan digunakan dalam penyelesaian masalah-masalah
keuangan yang bersifat kompleks.

B30B. 108.  Topik Mutakhir Manajemen Keuangan Global (3 SKS)
Kuliah akan mendiskusikan teori keuangan dan aplikasinya dalam menyelesaikan masalah-
masalah aktual bidang keuangan yang dihadapi oleh pengelola perusahaan di lingkup global/
internasional. Topik diskusi akan diperluas pada teori pengambilan keputusan untuk aspek
keuangan yang menghadapi lingkungan yang kompleks. Pendekatan matematis akan digunakan
dalam penyelesaian masalah-masalah keuangan yang bersifat kompleks.

B30B. 200.  Seminar Topik Mutakhir Manajemen Keuangan (3 SKS)
Seminar akan mendiskusikan makalah-makalah mutakhir di bidang manajemen keuangan dan
aplikasinya pada kegiatan manajemen dan bisnis. Makalah berasal dari jurnal ilmiah, hasil
penelitian empiris dan dari penerapan praktis. Diharapkan mahasiswa akan memiliki kemampuan
konseptual maupun kemampuan menyelesaikan kasus.

Topik Bidang Kajian Manajemen Sumber Daya Manusia

B30B. 109. Model SDM Empirikal  (3 SKS)
Mata kuliah ini menekankan pada topik – topik seputar proses perubahan organisasi serta
organisasi berbasis pembelajaran dan pengetahuan yang akan digunakan sebagai landasan
mahasiswa di dalam penelitian dan penulisan artikel yang didiskusikan di dalam seminar. Topik
yang akan dibahas antara lain mencakup konsep organisasi berbasis pengetahuan, manajemen
perubahan, organisasi berbasis pembelajaran dan pembelajaran organisasi, model intelektual dan
organisasi intelektual, permasalahan budaya dalam proses perubahan dan pembelajaran
organisasi, analisis portfolio dalam sumber daya manusia,  proses perencanaan SDM berbasis
kinerja, dan sistem pengukuran kinerja dalam manajemen berbasis perubahan dan organisasi
berbasis pembelajaran

B30B. 110. Topik Mutakhir Manajemen SDM Global (3 SKS)
Mata kuliah ini akan membahas manajemen sumber daya manusia dari sisi keterkaitannya
dengan strategi bisnis dan tantangan global, infrastruktur perusahaan dengan berbagai aspeknya
dilihat dari perspektif sumber daya manusia, kontribusi karyawan, dan pembahasan proses
transformasi untuk menciptakan organisasi yang memiliki kompetensi tinggi dengan menajemen
sumberdaya manusia sebagai agen dalam penciptaan nilai perusahaan

B30B. 200. Seminar Topik Mutakhir Manajemen Sumber Daya Manusia (3 SKS)
Seminar topik-topik mutakhir Manajemen SDM berusaha membahas semua aspek manajemen
SDM mulai dari strategi rekrutmen, penempatan, kompensasi, pengembangan dan perencanaan
karir, sampai pemberhentian. Pembahasan dilakukan dalam konteks lokal, nasional dan
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internasional, dengan memperhatikan aspek normatif, hukum finansial, dan sosial budaya.
Pemutakhiran dilihat dari peran serikat pekerja, pengusaha, dan instansi pemerintah dalam
perselisihan-perselisihan ketenagakerjaan di berbagai sektor usaha.  Topik – topik mutakhir
dapat diperoleh dari lapangan dan jurnal. Kasus diperoleh dari penelitian mengenai Manajemen
Sumberdaya Manusia dan Hubungan Industrial hasil penelitian langsung mahasiswa di
Lapangan. Mahasiswa diharapkan akan memiliki kemampuan konseptual dalam menyelesaikan
beragam kasus SDM yang mungkin timbul.

Topik Bidang Kajian Manajemen Stratejik

B30B. 113. Proses Stratejik dan Pengambilan Keputusan (3 SKS)
Mata kuliah ini akan mendiskusikan berbagai topik dan teori yang secara potensial dapat
mempengaruhi proses pengambilan keputusan pada tingkat korporasi, bisnis dan fungsional,
serta dan kinerja jangka panjang sebuah organisasi. Topik – topik yang akan dibahas mencakup
berbagai teori dalam proses pengambilan keputusan strategis, karateristik dalam proses
pengambilan keputusan strategis, analisis internal dan external perusahaan, proses
kepemimpinan stratejik, persaingan strategis, dan berbagai isu seputar keunggulan bersaing
melalui inovasi dan persaingan global.

B30B. 114. Kognisi Manajemen Stratejik (3 SKS)
Perkuliahan ini akan mendiskusikan berbagai topik yang terkait dengan penerapan konsep
manajemen stratejik secara terintegrasi dalam sebuah organisasi, dihadapkan dengan berbagai
disiplin ilmu yang melandasinya. Topik – topik yang akan dibahas antara lain: perkembangan
teori manajemen stratejik, implementasi proses keputusan stratejik di tingkat korporasi, proses
pengambilan keputusan strategis di tingkat pimpinan perusahaan, pengaruh struktur kepemilikan
dan aspek prilaku dalam proses pengambilan keputusan strategis, serta berbagai topik strategi
bisnis dalam skala global dan internasional

B30B. 200. Seminar Topik Mutakhir Manajemen Stratejik (3 SKS)
Seminar akan mendiskusikan makalah-makalah mutakhir di bidang manajemen stratejik dan
aplikasinya pada kegiatan manajemen dan bisnis. Makalah berasal dari jurnal ilmiah, hasil
penelitian empiris dan dari penerapan praktis. Diharapkan mahasiswa akan memiliki kemampuan
konseptual maupun kemampuan menyelesaikan kasus.

C. Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi Peminatan Ekonomi Terapan

Peminatan
a) Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan (Economics of Development and Planning)
b) Keuangan dan Perbankan (Banking and Finance)
c) Keuangan Negara dan Keuangan Daerah (State and Local Public Finance)
d) Ekonomi Industri (Industrial Economics)
e) Ekonomi dan Bisnis Internasional (International Business and Trade )
f) Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan (Environmental Economics)
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a. Struktur Mata Kuliah

b. Daftar Mata Kuliah

Semester Jenis Mata Kuliah SKS %
Pertama Mata Kuliah Wajib 14 25,00
Kedua Mata Kuliah Wajib dan Pilihan 12 21,43
Ketiga Ujian Kualifikasi dan Seminar Usulan Penelitian 1 1,79
Keempat Disertasi

29 51,79Kelima Disertasi

Keenam Disertasi

Total 56 100,00

NO SANDI MK MATA KULIAH SKS PRASYARAT

I. KURIKULUM INTI (Core Courses) Semester I
1 B30T101 Analisis Ekonomi Makro Lanjutan 3
2 B30T102 Analisis Ekonomi Mikro Lanjutan 3
3 B30O101 Ekonometrika Terapan 3
4 UNX30104 Metodologi Penelitian Ekonomi 3
5 UNX303111 Filsafat Ilmu 2

JUMLAH 14

II. KURIKULUM INTI TERAPAN (Applied Core Courses)  Semester II
(Mahasiwa memilih satu bidang Kajian/peminatan)

A.  Bidang Kajian Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan

1 B30T211
Keuangan Publik dan Desentralisasi Fiskal

3
B30T101 &
B30T102

2 B30T212
Ekonomi Pembangunan dan Teknik Perencanaan
Ekonomi

3

3 B30O202 Ekonometrika Data Panel 3 B30O101
4 Seminar Topik Mutakhir dan Analisis Kebijakan 3 Pilihan

JUMLAH 12

B.  Bidang Kajian Keuangan dan Perbankan

1 B30T221 Teori Portofolio dan Analisis Investasi 3
B30T101 &
B30T102

2 B30T222 Ekonomi Keuangan Lanjutan 3
3 B30O202 Ekonometrika Data Panel 3 B30O101
4 Seminar Topik Mutakhir dan Analisis Kebijakan 3 Pilihan
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JUMLAH 12

C. Bidang Kajian Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan

1 B30T231 Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan 3
B30T101 &
B30T102

2 B30T232 Ekonomi Politik dan Regulasi 3
3 B30O202 Ekonometrika Data Panel 3 B30O101
4 Seminar Topik Mutakhir dan Analisis Kebijakan 3 Pilihan

JUMLAH 12

D. Bidang Kajian Keuangan Negara dan Daerah

1 B30T211 Keuangan Publik dan Desentralization Fiskal 3
B30T101 &

B30T102
2 B30T241 Ekonomi Politik dan Regulasi 3
3 B30O202 Ekonometrika Data Panel 3 B30O101
4 Seminar Topik Mutakhir dan Analisis Kebijakan 3 Pilihan

JUMLAH 12

E. Bidang Kajian Ekonomi Industri

1 B30T251 Ekonomi Industri Terapan 3
B30T101 &
B30T102

2 B30T252 Ekonomi Persaingan dan Kebijakan Industri 3
3 B30O202 Ekonometrika Data Panel 3 B30O101
4 Seminar Topik Mutakhir dan Analisis Kebijakan 3 Pilihan

JUMLAH 12

F. Perdagangan dan Bisnis Internasional

1 B30T252 Ekonomi Persaingan dan Kebijakan Industri 3
B30T101 &
B30T102

2 B30T262 Ekonomi Pemasaran Internasional 3
3 B30O202 Ekonometrika Data Panel 3 B30O101
4 Seminar Topik Mutakhir dan Analisis Kebijakan 3 Pilihan

JUMLAH 12

III. MATA KULIAH PILIHAN
(Mahasiswa memilih dua mata kuliah yang relevan dengan bidang kajian)

1 B30O203 Analisis Multivariat dan Aplikasinya 3
2 B30T213 Seminar Ekonomi Regional 3
3 B30T214 Seminar Kelayakan Ekonomi dan Sektor Publik 3
4 B30T223 Seminar Ekonomi Keuangan 3
5 B30T224 Seminar Ekonomi dan Analisis Resiko 3
6 B30T225 Ekonomi Keuangan Internasional 3
7 B30T226 Perbankan Internasional 3
8 B30T233 Seminar Ekonomi Sumberdaya Manusia 3
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c. Deskripsi Mata Kuliah

B30T101 ANALISIS EKONOMI MAKRO LANJUTAN 3(3-0)
Kuliah ini membahas teori ekonomi makro pada tingkat lanjut. Dalam matakuliah ini dibahas
isu-isu kebijakan ekonomi makro dikaitkan dengan teori-teori yang relevan dalam ekonomi
makro serta efektivitas sasaran kebijakan ekonomi beserta variabel-variabel terkait. Pembahasan
akan meliputi teori-teori, pendapat dan hasil studi empiris yang merupakan terapan dari teori
ekonomi makro dalam dunia nyata.

B30T.102 ANALISIS EKONOMI MIKRO LANJUTAN 3(3-0)
Dalam matakuliah ini dibahas isu-isu kebijakan ekonomi mikro dikaitkan dengan teori-teori yang
relevan serta efektivitas sasaran kebijakan manajerial beserta variabel-variabel terkait.
Pembahasan akan meliputi teori-teori, pendapat dan hasil studi empiris yang merupakan terapan
dari teori ekonomi mikro dalam dunia nyata dan adanya pengulangan konsep-konsep matematika
yang digunakan untuk melihat paradigma ekonomi, maksimisasi keuntungan.

B30O.101 EKONOMETRIKA TERAPAN 3(3-0)
Teori regresi dengan menggunakan matriks : 1. Model matematika, sifat, dan error term,
2.Distribusi, 3. Nilai rata-rata dan variance. 4 Teorema Gauss Markov, 5. Tes Hipotesa. 6.
Maximum Likelihood, Regresi Multiple, Variabel Dummy, Analisis Covariance, Model
Matematik Non-Linear.

UNX30.104 METODOLOGI PENELITIAN EKONOMI 3(3-0)

9 B30T234 Seminar Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan 3
10 B30T242 Teori dan Konsep Lokasi Industri 3
11 B30T243 Teknik Perdagangan Internasional
12 B30T253 Analisis Time Series 3
13 B30T254 Game Theory dan Ekonomi Strategi 3

IV. Ujian Kualifikasi untuk menjadi Kandidat Doktor B30T300

untuk Tahap I, II, III)

V.   SEMINAR USULAN PENELITIAN DISERTASI (III, V )
UNX30009 Seminar usulan Penelitian 1

VI. DISERTASI Semester (III, VI )
1 UNX30010 Penelitian dan Penulisan Disertasi 30

VII. Ujian Sidang Disertasi (Dilaksanakan setelah kandidat menghasilkan Naskah Disertasi)

TOTAL BEBAN  (SKS) 57
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Membahas proses ilmiah yang berkaitan dengan pembuatan disertasi, khususnya di dalam
pembuatan fenomena penelitian disertasi serta paradigma penelitian yang dikaitkan dengan teori-
teori yang telah dipelajari dan relevan dengan usulan penelitian disertasi.

UNX303.111 FILSAFAT ILMU EKONOMI 2(2-0)
Memberikan gambaran tentang logika berfikir dan dasar logika serta penalaran. Pembahasan
aspek ontology dan epistemology yang berkaitan dengan hakikat pengkajian hingga struktur
pengetahuan ilmiah termasuk di dalamnya asumsi dan metode ilmiah.

B30O.202 EKONOMETRIKA DATA PANEL 3(3-0)
Teori Korelasi Lanjut. Teori Generalized Least Square: Instrumental variables, Generalized
least square, heteroscedasticity, autocorrelation, multicollinearity. Lag variables: Lag
explanatory variables and dependent variables. Canonical correlation and discriminant
analysis. Simultaneous Equations Methods: 1. Identification, 2. Restriksi pada parameter
structural, 3. Restriksi pada variance dan covariance. Recursive system. Two stage least squere.
Three Stage least square and full information. Fixed effect dan random effect. Analisis Time
Series, Simulasi Monte Carlo.

SEMINAR TOPIK MUTAKHIR DAN ANALISIS KEBIJAKAN 3(3-0)
Penekanan seminar ini adalah pada analisis kebijakan pemerintah di dalam mengintervensi
masalah ekonomi. Fokusnya adalah bagaimana pemerintah melakukan intervensi dan dampaknya
terhadap tindakan pemerintah maupun rumah tangga konsumsi di dalam aktivitas perekonomian.
Perspektif tindakan intervensi pemerintah secara normative adalah untuk stabilisasi, alokasi, dan
distribusi. Mahasiswa diasumsikan telah memiliki pengertian cukup tentang teori dan konsep
ekonomi publik, dimana penekanan matakuliah ini pada kasus-kasus yang dapat menggambarkan
kebijakan ekonomi pemerintah dengan relevansi kasus di Indonesia. Topik mencakup taxation
and the economy, public sector pricing and government subsidies, public expenditure programs
and Intergovernmental relations.

PEMINATAN EKONOMI PEMBANGUNAN DAN TEKNIK PERENCANAAN
EKONOMI

B30T.211 KEUANGAN PUBLIK DAN DESENTRALISASI FISKAL 3(3-0)
Membahas peran sektor ekonomi publik dalam perekonomian, yaitu fungsi alokasi, distribusi
dan stabilisasi. Teori barang publik (public goods) yang merupakan inti dari ekonomi publik
dibahas secara mendalam. Aspek fiskal dan pengeluaran meliputi pembahasan prinsip-prinsip
perpajakan termasuk beban dan efisiensi perpajakan. Aspek pengeluaran meliputi prinsip-prinsip
tentang evaluasi pengeluaran. Pembiayaan pembangunan yang meliputi unsur-unsur
pembangunan, kebijakan fiskal dan pertumbuhan, kebijakan struktur perpajakan, insentif pajak
dan kebijakan pengeluaran merupakan fokus akhir dari pembahasan ekonomi publik.

B30T212 EKONOMI PEMBANGUNAN & TEKNIK PERENCANAAN EKONOMI
3(3-0)

Arti dan pengukuran pembangunan, perspektif pembangunan dari aspek distribusi pendapatan,
ketenagakerjaan, pendidikan, investasi, entrepreneurship, sumber daya alam, perdagangan, the
external debt crisis, trade, planning and the market stabilization. Kebijakan pembangunan di
Indonesia dikaitkan dengan teori-teori pembangunan, mengidentifikasi faktor-faktor utama
penggerak pembangunan ekonomi baik di Negara maju ataupun Negara berkembang, serta
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mengkaji apakah masalah kebijakan ekonomi telah sesuai dengan potensi yang dimiliki baik
untuk skala nasional atau daerah serta evaluasi terhadap dampak kebijakan ekonomi daerah.

PEMINATAN KEUANGAN & PERBANKAN

B30T.221 TEORI PROTFOLIO DAN ANALISIS INVESTASI 3(3-0)
Pembentukan optimal portfolio yang dilihat dari berbagai kajian empiris yang menyangkut
investasi di pasar modal. Matakuliah ini memberikan model matematis dan ekonometrik guna
memberikan gambaran tentang risiko yang muncul akibat dari tindakan investasi.

B30T.222 EKONOMI KEUANGAN LANJUTAN 3(3-0)
Aplikasi teori ekonomi mikro dalam kaitannya dengan keuangan. Aplikasi Fisher Separation
Model, Efficient Market Hypothesis, CAPM dan APT dalam kaitannya dengan penilaian atas
financial assets, teori dan penelitian empiris yang berkaitan dengan harga asset tersebut diatas
serta berbagai problem yang berkaitan dengan korporasi dan pasar modal.

B11A512 Auditing & Atestasi 3(3-0)
Mata ajaran ini diberikan untuk membekali peserta didik dengan
pedalaman pengetahuan dan kemampuan untuk menerapkan standar
auditing, standar atestasi, standar jasa akuntansi dan review, standar
pengendalian mutu dan kode etik profesi. Setelah mengikuti mata
ajaran ini, peserta didik diharapkan mampu membuat perencanaan
audit, melaksanakan audit di lapangan dan membuat laporan audit,
serta melakukan jasa-jasa atestasi dan assurance lainnya, berdasarkan
Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan Institut Akuntan
Publik Indonesia. Dengan demikian mereka diharapkan siap
menerapkan pengetahuan dan keahliannya sebagai auditor dan
mampu mengembangkan keahlian untuk memecahkan masalah-
masalah yang berhubungan dengan proses audit, termasuk tetapi tidak
terbatas pada kemampuan mengambil keputusan serta keahlian dalam
menyiapkan dan menyampaikan komunikasi profesional dan bekerja
dengan orang lain.

B11A513 Pelaporan & Akuntansi Keuangan 3(3-0)
Mata ajar ini bertujuan untuk meningkatkan penguasaan peserta didik
terhadap prinsip akuntansi yang diterima umum di Indonesia,
terutama Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan
Keuangan, Pernyataan standar Akuntansi Keuangan (PSAK);
Intepretasi Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan standar acuan
lain yang diterbitkan badan otoritatif yang berwenang serta peraturan
perundangan yang relevan sehubungan penyusunan laporan keuangan
dalam rangka akuntansi keuangan. Disamping itu juga akan diberikan
pemahaman International Financial Reporting Standars
(FRS)/International Accounting Standars (IAS) dan standar akuntansi
keuangan yang berlakku di Negara lain yang relevan dalam era
globalisasi.
Peserta didik diharapkan mampu menyusun dan mengaudit laporan
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keuangan yang dapat diandalkan berdasarkan prinsip akuntansi yang
berlaku umum dalam rangka pelaporan kepada pihak eksternal.

B11A521 Etika Bisnis & Profesi 3(3-0)
Keberadaan matakuliah ini dimaksudkan untuk meningkatkan
pengetahuan etika, kesadaran etis dan perilaku etis akuntan.
Peningkatan ini diharapkan akan berimplikasi pada meningkatnya
kemampuan akuntan dalam pengambilan keputusan etis. Suatu
pengambilan keputusan etis tidak hanya melibatkan rasionalitas saja,
tetapi juga emosi dan intuisi. Untuk meningkatkan pengetahuan etika,
materi meliputi berbagai spektrum pemikiran dalam etika, deskripsi
etika bisnis dan profesi, isu0isu dalam profesi, serta implementasi dan
perkembangannya dalam realitas praktik profesi akuntansi dan bisnis.
Sementara untuk meningktkan kesadaran dan perilaku etis, dianjurkan
materi diperkaya dengan mendeskripsikan secara refleksif yaitu
sebagai pengungkapan suatu fenomena kehidupan yang melibatkan
nilai-nilai diri. Pengalaman hidup dan norma suatu fenomena
kehidupan di alam semesta. Dengan ini diharapkan peserta sisik
menemukan hikmah suatu proses kehidupan yang berlangsung dalam
suatu sistem yang luas sehingga berkembang suatu pribadi yang
toleran, bertenggang rasa, mencintai sesamanya, pribadi yang
tawadhu, hatinya tercerahkan tidak gambpang tergoda untuk
melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang, berintuisi kuat dan
terdorong untuk melakukan tindakan yang bermakna.
Dengan demikian maka secara spesifik, setelah mengikuti mata kuliah
ini diharapkan mahasiswa dapat :
1. Memiliki pengetahuan yang memadai tenatng etika bisnis dan

profesi
2. Memiliki kesadaran etis dalam suatu pengambilan keputusan

ekonomi
3. Melakukan tindakan yang bermakna dan inspiratif bagi

perkembangan profesi dan masyarakat.

B11A522 Lingkungan Bisnis & Hukum Komersial 3(3-0)
Mata kuliah ini memberikan pemahaman kepada para peserta didik
mengenali, mengidentifikasikan, mengamati dan menganalisis
lingkungan bisnis yang selalu dinamis. Untuk menunjang itu maka
setiap peserta didik juga dibekali dengan pemahaman pokok-pokok
hukum komersial yang juga mempunyai dampak pada lingkungan
bisnis.
Dalam setiap tatap muka setiap peserta didik dibekali dengan konsep
dan aplikasinya dalam melakukan analisis lingkungan bisnis yang
diharapkan pada akhir dari mata ajaran ini mereka dapat memahami
lingjkungan bisnis tersebut dengan memperhatikan prinsip-prinsip
hukum bisnis untuk menunjang analisis yang dilakukan.

B11A523 Akuntansi Manajemen & Biaya 3(3-0)
Akuntansi Manajemen telah berkembang dengan cukup pesat selama
lima belas tahun terakhir. Perkembangan in adalah merupakan respon
profesi terhadap berbagai kritik yang ditujukan ke akuntansi
manajemen. Para pemikir akuntansi manajemen telah
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mengembangkan berbagai teknik yang konsepnya diharapkan akan
bisa menempatkan kembali akuntansi manajemen dalam proses
pengelolaan bisnis modern. Mata kuliah ini merupakan kelanjutan
dari mata kuliah yang sama pada Program S1, dimana penekanan
pada kuiah in adalah mengenai penerapan konsep-konsep tersebut
dalam dunia praktek. Selain itu, dalam mata kuliah in juga akan
dibahas perkembangan mutakhir dalam bidang akuntansi manajemen
yang terjadi sampai saat in, seperti activity based costing dan quality
costing, target costing. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah tingkat
lanjutan. Pemahaman mengenai basic management accounting harus
sudah dimiliki oleh mahasiswa untuk bisa mengikuti mata kuliah in
dengan baik. Diharapkan setelah selesai mengikuti kuliah in peserta
pendidikan profesi akan mempunyai perpektif yang lebih luas
mengenai akuntansi manajemen. Perspektif yang luas ini diharapkan
akan meningkatkan kemmapuan akuntan dalam menganalisis dan
menyajikan informasi akuntansi yang diperlukan oleh manajemen
untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas manajerialnya
seperti perencanaan, pengendalian, koordinasi dan pengambilan
keputusan.

B11A531 Seminar Sistem Informasi Akuntansi 3(3-0)
Mata kuliah Seminar Sistem Informasi Akuntansi mempelajari
bagaimana konsep sistem informasi akuntansi terkini dan realisasinya
di dunia nyata secara terstruktur. Untuk itu mata kuliah ini selain
memberikan pemahaman yang mendalam juga belajar bagaimana
mentransformasikan pemahaman tersebut kedalam model sistem
informasi yang diterapkan dalam suatu organisasi.

B11A532 Audit Sistem Informasi 3(3-0)
Melalui mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu memahami
siklus bisnis dan proses pengendalian pada perusahaan yang berbasis
teknologi komputer (general and application control) serta proses
audit atas sistem berbasis teknologi komputer

B11A533 Perpajakan 3(3-0)
Mata ajaran ini untuk membahas berbagai peraturan perpajakan yang
berlaku serta pengaruhnya perusahaan dan penyajian kewajaran
penyajian laporan keuangan suatu perusahaan. Pembahasan tidak
hanya menekankan pada penguasaan peraturan perpajakan namun
juga menekankan bagaimana aplikasi peraturan tersebut dalam
perusahaan. Peserta diharapkan dapat melakukan analisis terhadap
transaksi perusahaan yang terkait dengan perpajakan dan
menyajikannya dalam laporan keuangan. Peraturan perpajakan secara
langsung akan mempengaruhi keputusan bisnis yang diambil
perusahaan. Pemahaman tersebut dapat membantu dalam melakukan
audit atas transaksi dan akun yang terkait dengan perpajakan. Dalam
beberapa pertemuan akan dibahas mengenai aspek etika perpajakan.
Tujuan yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan kognitif
adalah agar peserta didik :
1. Memahami aplikasi pajak, baik dari sisi pelaporan pajak dan

penyajian pajak dalam laporan keuangan.
2. Memahami pengaruh pajak dalam penyajian laporan keuangan.
3. Memahami dampak peraturan pajak terhadap keputusan bisnis.
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4. Memahami pentingnya etika dalam perpajakan.
B11A534 Analisis Laporan Keuangan 3(3-0)

Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan akan bisa
melakukan analisis atas perusahaan secara komprehensif dengan
menggunakan laporan keuangan. melalui mata kuliah ini mahasiswa
diharapkan dapat melakukan analisis strategi dan lingkungan,  analisis
akuntansi atas kas, piutang, inventori, aset tetap aset tidak berwujud,
analisis keuangan, analisis prediksi, penerapan analisis laporan
keuangan untuk pengambilan keputusan.

B11A535 Sistem Pengendalian Manajemen 3(3-0)
Diharapkan setelah mendapat bidang studi  ini mahasiswa
memperoleh pengetahuan dan wawasan yang luas serta memahami
berbagai konsep yang berkaitan dengan resiko maupun pengendalian
yang diperlukan dalam suatu entitas bisnis maupun non bisnis. Lebih
lanjut, mahasiswa pun diharapkan memiliki pengetahuan,
keterampilan, dan kapabilitas dalam mencari berbagai alternatif solusi
yang berkaitan dengan pengendalian manajerial dalam upaya
melaksanakan implementasi strategis maupun mewujudkan tujuan
perubahan dalam jangka pendek maupun jangka panjang
(sustainabilitas entitas). Beberapa topik dalam mata kuliah ini antara
lain: sifat sistem pengendalian manajemen, perilaku organisasi,
memahami perencanaan strategi, pusat pertanggungjawaban, pusat
laba, transfer costing, pengukuran aset, pengukuran kinerja,
organisasi nirlaba, multinational company.

B11A536 Akuntansi Manajemen Lanjutan 3(3-0)
Mata kuliah ini akan membekali mahasiswa dengan berbagai topik
terkini di bidang akuntansi manajemen yang berguna bagi para
akuntan internal perusahaan dalam pengelolaan (manajemen) biaya,
proses pengambilan keputusan, manajemen kompensasi, dan isu lain
yang relevan. Beberapa topik dalam mata kuliah ini antara lain : the
obsolescence of cost accounting systems, strategic cost management,
analisa the value chain, analisa contribution margin, system abc,
pengukuran kinerja, balanced scorecard, eva, dan target costing.

B11A537 Akuntansi Keuangan & Auditing Sektor Publik 3(3-0)
Setelah mempelajari mata kuliah ini diharapkan mahasiswa
memahami mengenai keuangan dan anggaran negara, sistem
akuntansi pemerintah Indonesia, standar akuntansi pemerintah
Indonesia, standar akuntansi pemerintah federal Amerika, akuntansi
sektor publik, audit keuangan dan kinerja sektor publik,  dan audit
berbasis risiko di sektor publik.

B11A538 Penyidikan, Pemeriksaan dan Penagihan Pajak 3(3-0)
Setelah mempelajari mata kuliah ini diharapkan mahasiswa
memahami mengenai kebijakan pemeriksaan pajak, petunjuk
pelaksanaan pemeriksaan, ACL, petunjuk pelaksanaan pengamatan,
pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan tindak pidana perpajakan,
dan penagihan pajak.

B11A539 Pajak Internasional & Tax Treaty 3(3-0)
Setelah mempelajari mata kuliah ini diharapkan mahasiswa
memahami mengenai hukum pajak internasional, anti tax avoidance
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measures, transfer pricing, jasa personal, bunga dan royalti,
immovable property & capital gain, industri penerbangan dan
pengiriman, pendapatan pensiun dan fee direksi, pendapatan artis,
atletik, mahasiswa, dan lain-lain.

B11A540 Overview Siklus Audit Keuangan (OSAK) 3(3-0)
Mata kuliah ini membantu mahasiswa untuk mencoba berpraktek
sebagai akuntan publik. Mahasiswa akan memperoleh klien lengkap
dengan berbagai data akuntansi termasuk sejarah singkat klien dan
tata kelolanya. Kemudian mahasiswa akan menyusun audit prosedur
yang tepat yang harus dilakukan, mereka juga harus
mendokumentasikan pekerjaan auditnya ke dalam kertas kerja
pemeriksaan, menyusun semua kertas kerja pemeriksaan yang telah
selesai, melakukan penyelesaian audit, sampai keluar laporan
auditnya. Pada mata kuliah ini, mahasiswa mempelajari praktik
langkah-langkah audit yang penerapannya menggunakan pendekatan
siklus, seperti misalnya mempelajari audit prosedur, uji petik,
mempelajari bagaimana mengevaluasi berbagai kemungkinan dan
bagaimana menyelesaikan bagian akhir dari siklus pekerjaan
pemeriksaan akuntansi keuangan (audit keuangan).

2. Proses Pembelajaran

A. Beban Studi dan Lama Pendidikan

Beban Studi
(a) Beban SKS studi program doktor yang sebidang ilmu dengan program yang sudah

ditempuh satu tingkat di bawahnya adalah minimal 49 SKS (sudah termasuk disertasi
30 SKS).

(b) Beban SKS studi program doktor yang tidak sebidang ilmunya dengan program yang
sudah ditempuh satu tingkat di bawahnya adalah minimal 61 SKS sudah termasuk
disertasi 30 SKS).

Lama Pendidikan
(a) Batas waktu studi program doktor yang sebidang ilmu dengan program yang sudah

ditempuh satu tingkat di bawahnya adalah 10 (sepuluh) semester.
(b) Batas waktu studi program doktor yang tidak sebidang ilmunya dengan program yang

sudah ditempuh satu tingkat di bawahnya adalah 11 (sebelas) semester.

B. Pendaftaran, Registrasi, Her-regristrasi dan Kegiatan Akademik
1. Pendaftaran sebagai mahasiswa baru Program Doktor melalui mekanisme Seleksi

Mahasiswa Universitas Padjadjaran (SMUP).
2. Mahasiswa baru Program Doktor wajib mendaftarkan diri (registrasi) dan pada tiap

semester mahasiswa lama wajib melakukan pendaftaran ulang (her-registrasi).
3. Pada tiap awal semester mahasiswa harus mengisi Kartu Rencana Studi (KRS)

berdasarkan kurikulum yang ditetapkan serta disetujui oleh Ketua Program Studi. Pada



FAKULTAS EKONOMIDAN BISNIS | 32

pengisian KRS itu mahasiswa dengan persetujuan Dosen Pembimbing menetapkan mata
kuliah yang dipilih di samping mata kuliah yang sudah ditetapkan dalam kurikulum.

4. Mahasiswa tidak akan mendapat pelayanan akademik apapun selama tidak her-regristrasi
pada semester yang berlangsung.

5. Penghentian studi untuk sementara (cuti akademik) atas izin Dekan Fakultas/Direktur
Pascasarjana hanya diperkenankan satu semester, dan waktu cuti tersebut tidak
menambah waktu tempuh studi.

6. Mahasiswa penerima BPPS dan BU (Beasiswa Unggulan), tidak diperkenankan cuti
akademik, kecuali bagi yang menderita sakit yang dinyatakan dengan surat keterangan
dokter ahli dan harus diketahui Ketua Tim Promotor.

7. Mahasiswa tidak diperkenankan cuti akademik pada 2 (dua) semester awal, dan 2 (dua)
semester sebelum masa akhir studi.

8. Sebelum herregistrasi semester VII (tujuh) mahasiswa diwajibkan mengajukan
permohonan perpanjangan studi kepada Ketua Program Studi.

9. Mahasiswa yang herregistrasi semester VII (tujuh) dikenakan tarif progresif sebesar 5%
(lima persen) setiap semester secara kumulatif sampai batas waktu studi berakhir.

10.Pendaftaran Kegiatan Seminar Usulan Penelitian, Ujian Naskah Disertasi (UND), dan
Sidang Promosi Doktor (SPD), paling lambat dilaksanakan dua minggu sebelum kegiatan
berlangsung.

C. Tim Promotor
Pembimbingan dilaksanakan oleh sebuah tim promotor yang terdiri atas seorang promotor
sebagai ketua tim promotor dan dua kopromotor sebagai anggota tim promotor.

Ketua Tim Promotor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. Dosen tetap Unpad yang masih aktif dan.
2. Kualifikasi akademik doktor, dan
3. Jabatan fungsional guru besar,dan
4. Kualifikasi bidang ilmu yang relevan dengan program studi atau bidang ilmu yang

ditempuh mahasiswa, dan
5. Pada kondisi tertentu, misalnya karena beban guru besar atau spesialisasi keilmuan,

diperbolehkan kualifikasi akademik doktor dan jabatan fungsional lektor kepala.

Ko-promotor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. Dosen tetap dengan kualifikasi:

(a) Pendidikan akademik doktor dengan jabatan fungsional akademik sekurang-
kurangnya lektor, atau

(b) Guru besar/doktor perguruan tinggi lain yang dipilih berdasarkan spesialisasi/
kepakaran ilmunya.

2. Dosen tidak tetap dengan kualifikasi:

(a) Pendidikan akademik doktor, atau
(b) Guru besar emeritus, atau
(c) Pendidikan akademik doktor yang telah mengakhiri jabatan fungsional akademik

guru besar
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D. Penentuan Ketua dan Anggota Tim Promotor
1. Tim Promotor ditetapkan setelah mahasiswa lulus Ujian Kualifikasi Doktor (UKD).

Ketua Tim Promotor menjadi Pembimbing Akademik (Dosen Wali) bagi mahasiswa
bimbingannya. Sebelum mendapatkan Tim Promotor, Pembimbing Akademik
mahasiswa adalah Ketua Program Studi .

2. Penetapan Tim Promotor dilakukan dengan surat keputusan Dekan Fakultas
Ekonomi.

3. Jumlah Tim Promotor adalah 3 (tiga) orang, yaitu Ketua Tim Promotor dan 2 (dua)
Anggota Tim Promotor.

4. Jika salah seorang Tim Promotor berhalangan tetap (misalnya meninggal dunia, tugas
ke luar negeri dalam waktu lama, atau mengundurkan din):

(a) jika terjadi sebelum SUP, maka boleh dilakukan penggantian,
(b) jika terjadi sesudah SUP, maka tidak boleh dilakukan penggantian, kecuali jika

ketiga-tiganya berhalangan tetap,

(c) jika terjadi sesudah SUP, Ketua Tim Promotor berhalangan tetap, maka salah
seorang Anggota Tim Promotor menggantikannya, tanpa perlu penambahan
anggota tim.

(d) penggantian seorang anggota Tim Promotor tidak diperkenankan, jika tidak ada
pernyataan tertulis dari anggota Tim Promotor lama (kecuali meninggal dunia).

5. Pembimbingan didasarkan pada kepedulian partisipatif dari mahasiswa dan Tim
Promotor.

6. Pembimbingan pada dasarnya memperlihatkan citra integritas ilmu, integritas
kepribadian dan integritas pendidik yang dicerminkan oleh keteladanan dari promotor.

7. Pembimbingan dimulai sejak ditetapkan Tim Promotor, intensitasnya makin
meningkat setelah mahasiswa mempersiapkan diri untuk seminar usulan penelitian
hingga penyelesaian disertasi.

E. Penilaian Mata Kuliah
1. Nilai akhir (NA) merupakan gabungan dari ujian tengah semester (UTS), ujian akhir

semester (UAS) dan semua tugas yang diberikan selama semester berlangsung,
masing-masing dengan bobot sendiri-sendiri.

2. Nilai akhir ini diberikan dalam bentuk huruf mutu berdasarkan skor mentah (raw
score) menggunakan kisaran 0-100, dengan pedoman berikut:

NA > 80 huruf mutu A angka mutu 4
68 < NA< 80 huruf mutu B angka mutu 3
56 NA<68 hurufmutuC angkamutu2
45 NA< 56 huruf mutu D angka mutu 1
NA <45 huruf mutu E angka mutu 0

3. Penghitungan indeks prestasi (IP) dan indeks prestasi kumulatif (IPK), huruf mutu
(HM) ini diubah menjadi angka mutu (AM) dengan memperhatikan pedoman di atas,
yaitu:

A = 4,00
B = 3,00
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C = 2,00
D = 1,00

4. Perolehan nilai di bawah C pada semester I, semester II, dan/atau semester Ill akan
berakibat mahasiswa terkena sanksi pemutusan studi

5. Mahasiswa yang akan memperbaiki nilai mata kuliah dapat melaksanakannya pada
semester berikutnya dengan menempuh kembali perkuliahan.

F. Ujian Kualifikasi
1. Ujian kualifikasi merupakan ujian komprehensif yang harus ditempuh seorang

mahasiswa program doktor untuk memperoleh status kandidat doktor.
2. Ujian kualifikasi dilaksanakan selambat-lambatnya akhir semester ke-5 dengan

persyaratan telah memperoleh nilai bahasa lnggris setara Institusional Toefl minimal
500 dan lulus pada semua mata kuliah.

3. Ujian kualifikasi dilaksanakan secara tertulis mulai semester ke-3 secara terjadwal
oleh Komisi Ujian Kualifikasi yang diakui keahliannya sehingga dapat
menilai mahasiswa dalam hal-hal berikut:
a. filsafat ilmu
b. bidang ilmu

c. Metode Penelitian untuk penyusunan disertasi.

4. Sejalan dengan tujuannya, materi ujian kualifikasi
terdiri atas tiga bagian

a. Filsafat Ilmu - tiga soal
b. Materi Bidang Ilmu - delapan soal
c. Materi yang berkaitan dengan konsep awal usulan penelitian disertasi - lima soal.

5. Mahasiswa dinyatakan lulus ujian kualifikasi doktor apabila minimal dua belas dari
enam belas soal tersebut di atas memperoleh nilai minimal 75 dari rentang  0 -100.
Untuk masing-masing bagian materi ujian, paling sedikit satu soal yang lulus.
Apabila salah satu bagian materi tidak lulus, maka seluruhnya dinyatakan tidak
lulus. Mahasiswa yang tidak lulus diwajibkan mengulang keseluruhan ujian
kualifikasi.

6. Apabila mahasiswa tidak lulus setelah menempuh dua kali ujian kualifikasi, maka
mahasiswa menempuh ujian kualifikasi lisan.

7. Mahasiswa yang lulus ujian kualifikasi secara administratif berstatus kandidat
doktor. Mahasiswa yang tidak lulus ujian kualifikasi pada butir (7) dikenakan sanksi
putus studi atau gagal dari Program Doktor.

G. Penyusunan Disertasi

1. Mahasiswa program doktor yang telah lulus ujian kualifikasi doktor akan
memperoleh status kandidat doktor dan SK promotor.

2. Setelah mendapatkan SK Promotor, kandidat doktor mulai melaksanakan proses
bimbingan dengan tim promotor dan melaksanakan bimbingan testruktur tahap I
sesuai jadwal.

3. Setelah mendapat persetujuan dari tim promotor, kandidat doktor mengajukan
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seminar usulan penelitian (SUP) kepada  program studi
4. Revisi Usulan Penelitian (UP) diberi waktu maksimal 3 bulan dari waktu pelaksanaan

SUP. Apabila revisi UP melebihi waktu 3 bulan, maka SUP harus diulang.
5. Setelah revisi UP disetujui oleh tim promotor maka kandidat mendapat surat

pengantar penelitian dari Program studi untuk  melakukan pengumpulan data  ke
lapangan.

6. Seminar telaah dilaksanakan setelah kandidat menyelesaikan naskah disertasi dan
melakukan  proses bimbingan  dengan tim promotor.

7. Ujian naskah disertasi (UND) dapat diajukan ke program studi setelah kandidat
menyelesaikan revisi dari hasil telaah naskah disertasi dan  telah disetujui dan
ditandatangani oleh tim promotor dan tim oponen akhli serta melengkapi persyaratan-
persyaratan UND lainnya

8. Ujian Disertasi (UD)

H. Seminar Usulan Penelitian
1. Seminar Usulan Penelitian (SUP) merupakan rencana kerja mahasiswa dalam rangka

penyusunan disertasi, dengan perkataan lain SUP adalah suatu kerangka disertasi
yang setelah diisi dengan data empirik yang teruji menjadi sebuah disertasi.

2. SUP dilaksanakan satu kali; apabila tidak lulus diulang paling banyak satu kali lagi.
Batas waktu pengulangan adalah maksimum tiga bulan sejak seminar pertama.

3. Perbaikan atas UP yang sudah dinyatakan lulus harus dilakukan dalam waktu
selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Seminar Usulan Penelitian dan mendapat
persetujuan dari Tim Promotor. Usulan Penelitian yang tidak diperbaiki setelah tiga
bulan akan dibatalkan dan berakibat mahasiswa harus menempuh SUP kembali.

4. Penguji SUP terdiri dan 3 (tiga) orang tim promotor, 3 (tiga) orang tim pembahas, dan
dipimpin oleh 1 (satu) orang pimpinan SUP.

5. SUP dapat dilaksanakan apabila dihadiri sekurangkurangnya 4 (empat) orang penguji
(tim promotor dan pembahas terwakili), ditambah 1 (satu) orang pimpinan SUP.

6. Pimpinan SUP adalah Ketua/Anggota Pengelola Program Studi/S3 atau Ketua Tim
Promotor.

7. Pimpinan SUP tidak otomatis sebagai pembahas, kecuali sesuai dengan bidang studi
mahasiswa yang diuji atau sebagai Ketua Tim Promotor.

I. Penilaian Seminar Usulan Penelitian (SUP)
1. Penilaian SUP diberikan dalam bentuk skor mentah (raw score) dengan kisaran 0-

100.

NA > 80 huruf mutu A angka mutu 4
68 < NA< 80 huruf mutu B angka mutu 3
56 < NA< 68 huruf mutu C angka mutu 2
45 NA< 56 huruf mutu D angka mutu 1
NA < 45 huruf mutu E angka mutu 0

2. Tim Penguji mengevaluasi materi/substansi SUP yang diajukan mahasiswa, artinya
sebelum dilakukan SUP, tiap penguji sudah memiliki penilaian bahwa naskah usulan
penelitian tersebut Iayak/tidak Iayak sebagai cikal-bakal karya ilmiah tingkat doktor
dan sudah tampak kesiapannya untuk dilaksanakan di lapangan.

3. Dalam SUP ini Tim Penguji mengevaluasi pertanggungjawaban mahasiswa atas
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pertanyaan yang bersifat mengkritisi maupun mencari klarifikasi terhadap
materi/substansi usuIan penelitian itu.

4. Pada akhir seminar Tim Penguji memberikan penilaian
sebagai berikut:
(a) mahasiswa dinyatakan lulus apabila memperoleh nilai rata-rata>68
(b) mahasiswa dinyatakan tidak lulus apabila mahasiswa memperoleh nilai rata-rata

< 68
5. Rata-rata nilai SUP ini diubah menjadi huruf mutu (HM) sesuai pedoman;
6. Apabila dinyatakan tidak lulus dari SUP, maka mahasiswa diharuskan mengulang

kembali usulan penelitiannya. Kesempatan mengulang SUP mi hanya diberikan satu
kali; apabila sampai dua kali SUP dinyatakan tidak lulus, maka mahasiswa dikenakan
sanksi pemutusan studi.

J. Ujian Naskah Disertasi (UND) dan Sidang Promosi Doktor (SPD)
1. Mahasiswa program doktor dapat menempuh Ujian Naskah Disertasi (UND) jika

telah memenuhi persyaratan berikut:

(a) Telah lulus perangkat mata kuliah dengan IPK sekurang-kurangnya 3,00
(b) Telah lulus ujian kualifikasi.

(c) Telah melaksanakan seminar usulan penelitian (SUP) dan dinyatakan lulus

(d) Naskah disertasi telah ditelaah oleh 3 orang oponen yang jika diperlukan salah
seorang di antaranya berasal dari luar Unpad dalam bidang/sub-bidang ilmu yang
sama.

(e) Mahasiswa diwajibkan membuat matriks hasil penelahaan dan disetujui oleh
penelaah (oponen) yang bersangkutan.

(f) Naskah disertasi telah disetujui kelayakannya oleh tim penguji,yaitu seluruh
anggota tim promotor dan tim oponen.

(g) Untuk menguji kelayakan naskah disertasi, Ketua Program Studi dapat
mempertemukan mahasiswa dalam forum diskusi yang dihadiri tim promotor
secara Iengkap.

(h) Menyerahkan bukti tulisan yang dipublikasikan (yang ditulis selama mengikuti
kuliah program doktor),dapat berupa:

 Artikel ilmiah berupa tulisan yang relevan dengan bidang ilmu yang sedang
ditekuni atau merupakan bagian dari disertasi, sebagai penulis utama,
sekurang-kurangnya pada jurnal yang memiliki ISSN dan bisa diakses secara
on line; atau

 Artikel Ilmiah di Prosiding Seminar yang telah diterbitkan, pada Iingkup

internasional; atau

 Artikel ilmiah yang diunggah (upload) di e-jurnal Unpad atau Pustaka
Ilmiah Unpad, yang sudah disetului oleh tim promotor dan Program

Pascasariana; atau

 Bukuajar atau buku teks, yang relevan dengan bidang keilmuannya dan

memiliki ISBN.
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2. Mahasiswa program doktor dapat menempuh Sidang Promosi Doktor (SPD) apabila
telah memenuhi persyaratan berikut:

(a) Telah melaksanakan ujian naskah disertasi dan dinyatakan lulus dengan nilai
:68.

(b) Telah melaksanakan revisi setelah UND dan memperoleh persetujan dari semua
penguji untuk Sidang Promosi Doktor (SPD).

(c) Naskah disertasi dinyatakan Iayak dan diterima secara bulat oleh tim penguji.
3. Pimpinan Sidang Promosi Doktor adalah

(a) Ketua Sidang yaitu Rektor/Ketua Senat Universitas Padjadjaran atau pejabat lain
yang diberi kewenangan yaitu Sekretaris Senat, Wakil Rektor I, Direktur
Program Pascasarjana atau Dekan yang memiliki jabatan fungsional guru besar;

(b) Sekretaris Sidang yaitu Sekretaris Komisi I Senat Universitas, Direktur Program
Pascasarjana, Dekan non-guru besar, atau Ketua Program Studi terkait;

4. Panitia Ujian Naskah Disertasi dan Panitia Promosi Doktor terdiri dan
(a) Pimpinan Sidang Ketua dan Sekretaris Sidang
(b) Tim Promotor : Ketua dan anggota (3 orang)
(c) Tim Oponen : Oponen ahli (3 orang) dan representasi guru besar Unpad (1orang).

5. Tim penguji terdiri dari tim promotor dan tim oponen.
6. Panitia Ujian Naskah Disertasi dan Panitia Promosi Doktor terdiri dan tenaga

akademik yang memiliki gelar doktor dan/atau jabatan fungsional guru besar.
7. Tugas Pimpinan Sidang dan Tim Penguji (Tim Promotor dan Tim Oponen)

(a) Pimpinan Sidang bertugas memandu seluruh acara sidang;
(b) Tim Promotor selain bertugas mengantarkan promovendus

mempertanggungjawabkan disertasinya di hadapan Tim Penguji juga
memberikan penilaian tentang performa akademik promovendus;

(c) Tim Oponen bertugas memberikan penilaian secara  komprehensif tentang
performa akademik promovendus.

K. Pelaksanaan Sidang Ujian
1. Sidang Ujian Naskah Disertasi (UND) dilaksanakan di fakultas Ekonomi.
2. Sidang Promosi Doktor (SPD) dilaksanakan oleh Program Pascasarjana Universitas.
3. UND dan SPD dapat dilaksanakan, apabila dihadiri sekurang-kurangnya 5 (lima) orang

tim penguji (tim promotor dan tim oponen terwakili) dan 2 (dua) orang pimpinan sidang
(ketua dan sekretaris).

4. Sidang UND dilaksanakan secara tertutup, di mana promovendus menyajikan dan
mempertahankan hasil-hasil penelitian dan kelayakan naskah disertasinya atas pertanyaan
dan sanggahan dan Tim Penguji, dengan materi penilaian sebagai berikut

(a) Kedalaman ilmu, baik tertulis maupun lisan yang secara filosofis jelas;
(b) Orisinalitas penelitian;
(c) Alur pikir yang jernih, sistematis, dan rasional;
(d) Ketajaman analisis terhadap permasalahan dan memberikan pemecahan/solusi;
(e) Kecermatan dan kerapian tata bahasa, teknik penulisan, serta format disertasi.

5. Susunan acara Sidang UND adalah sebagai berikut:

(a) Penyampaian ringkasan disertasi oleh promovendus;
(b) Tanya jawab;
(c) Rapat Panitia UND Disertasi untuk menilai hasil penelitian dan kelayakan disertasi

promovendus untuk diajukan pada Sidang Promosi Doktor;
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(d) Pengumuman hasil ujian.
(e) Sidang UND ini berlangsung maksimal 3 jam.

6. SPD dilaksanakan secara terbuka untuk diketahui masyarakat ilmiah dan umum
tentang kelayakan promovendus mendapatkan gelar doktor sesuai dengan disiplin
ilmunya;

7. SPD dapat dihadiri oleh keluarga, kerabat, mahasiswa, sivitas akademika dan anggota
masyarakat lain yang diundang secara khusus.

8. Setelah SPD dan kandidat dinyatakan lulus, tidak ada lagi perbaikan naskah disertasi.

9. SPD berlangsung maksimal 2 jam.

10. Susunan acara SPDa dalah sebagai berikut
(a) Kata pengantar dari Ketua Tim Promotor tentang latar belakang dan kelayakan

disertasi promovendus untuk dipertahankan di depan SPD;
(b) Penyampaian ringkasan disertasi oleh promovendus;

(c) Tim Penguji menyampaikan pertanyaan atau sanggahan secara komprehensif sesuai
dengan alokasi waktu yang disepakati Panitia Ujian;

(d) Tanya jawab tidak bersifat polemik ataupun arahan yang bersifat bimbingan;

(e) Pertanyaan, komentar atau saran terhadap hal-hal yang tidak bersifat substantif
seperti perubahan atau perbaikan judul, tata bahasa, teknik penulisan dan lain- lain
disampaikan secara tertulis kepada promovendus;

(f) Tanggapan Tim Penguji terhadap jawaban promovendus dapat dinyatakan dengan
kata-kata pujian, ketidakpuasan, atau ketidaksetujuan;

(g) Rapat Panitia SPD untuk menilai kelayakan promovendus menjadi Doktor dan
pengumuman hasil ujian SPD;

(h) Pesan, kesan, dan harapan dan Ketua Tim Promotor;

(i) Ungkapan rasa syukur dan promovendus berkenaan dengan selesainya pendidikan
pada Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran;

(j) Penyerahan Surat Tanda Ketulusan SPD, yang ditandatangani Ketua Sidang dan
Ketua Tim Promotor;

(k) Pemberian ucapan selamat.

11. Promovendus yang telah lulus ujian promosi doktor,dapat hadir pada upacara wisuda
yang telah ditetapkan untuk dilantik sebagai lulusan Unpad.

L. Hasil Ujian
1. Seorang promovendus dapat menempuh sidang promosi doktor (SPD) apabila telah lulus

ujian naskah disertasi (UND);
2. Hasil UND dapat berupa:

(a) Lulus tanpa perbaikan dan dapat menempuh sidang promosi doktor dalam waktu
paling cepat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan ujian naskah disertasi;

(b) Lulus dengan perbaikan minor dan dapat menempuh sidang promosi doktor paling
cepat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan ujian naskah disertasi;

(c) Lulus dengan perbaikan mayor dan dapat menempuh sidang promosi doktor paling
cepat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan ujian naskah disertasi;

(d) Tidak lulus dan harus memperbaiki serta mengulang ujian naskah disertasi paling
cepat 6 (enam) bulan kemudian;
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(e) Apabila hasil ujian naskah disertasi ulangan tetap dinyatakan tidak lulus, maka
yang bersangkutan dinyatakan tidak lulus (drop out) dalam program Doktor
Universitas Padjadjaran.

3. Perbaikan di atas harus mendapat persetujuan tertulis dari seluruh anggota tim penguji
yang dibuktikan dengan tanda tangan anggota tim penguji pada lembar persetujuan;

4. Bobot nilai untuk Ujian Naskah Disertasi (UND) dan Sidang Promosi Doktor (SPD)
adalah 60% nilai dari tim promotor, 40% nilai dari tim oponen ahli dan nilai dari
representasi guru besar.

5. Penilaian Disertasi adalah rata-rata nilai UND dengan SPD atau (UND+SPD)/2,
kemudian dikonversikan ke dalam nilai huruf mutu A, B, C, D, E dan angka mutu
4,3,2,1, dan 0.

NA> 80 hurufmutu A angka mutu 4

68 <NA< 80 huruf mutu B angka mutu 3

56 <NA< 68 huruimutu C angka mutu 2
45 < NA< 56 hurul mutu D angka mutu 1

NA <45 hurufmutu E angka mutu 0

6. Yudisium kelulusan didasarkan pada IndeksPrestasi Kumulatif (IPK) promovendus
sebagai berikut

3.00 - 3.49 Memuaskan
3.50 - 3.79 Sangat Memuaskan
3.80-- 4.00 Cum laude

7. Predikat Kelulusan Cumlaude, memiliki persyaratan tambahan lain, yaitu:

(a) waktu kelulusan program doktor (tanggal sidang promosi doktor) memperhatikan
masa studi terjadwal ditambah 1 tahun (waktu kelulusannya maksimum pada
semester 8); dan

(b) selama masa studi telah mempublikasikan karya ilmiah yang terkait dengan
disertasi minimal 1 artikel pada Jurnal berskala Internasional dan/atau minimal 2
karya ilmiah pada Jurnal berskala Nasional yang terakreditasi dan/atau karya ilmiah
lain yang memperoleh HKI. Untuk
jurnal internasional harus ada disertai bukti artikel atau acceptance letter, sedangkan

untuk jurnal terakreditasi nasional dapat diunggah secara online pada portal garuda

dan portal unpad atau portal perguruan tinggi lain nya.

M. Tata Busana
1. Pada Sidang Ujian Naskah Disertasi, Ketua dan Sekretaris Sidang, serta anggota Panitia

Ujian Naskah Disertasi lakilaki memakai kemeja dan dasi serta celana panjang warna
gelap, sedangkan wanita menyesuaikan;

2. Pada Sidang Promosi Doktor, Panitia Promosi Doktor yang memiliki jabatan
(a) Guru besar: memakai toga, baret, dan kalung jabatan sesuai dengan atribut Senat

Universitas;
(b) Guru besar dari luar Unpad : memakai toga dan baret sesuai atribut Perguruan

Tinggi asal atau bila perlu dapat menggunakan toga dan baret Universitas
Padjadjaran tanpa kalung Senat Universitas;

(c) Panitia non-guru besar : memakai toga dan baret tanpa memakai kalung Senat
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Universitas;
3. Pada Sidang UND maupun SPD; promovendus laki-laki memaki jas dan dasi serta celana

panjang warna gelap, sedangkan promovendus wanita menyesuaikan;

N. Peringatan Akademik
Peringatan akademik diberikan kepada
(1) Mahasiswa Program Doktor/KandidatDoktor yang melalaikan kewajiban administrasi

(tidak melakukan pendaftaran ulang) untuk satu semester.
(2) Mahasiswa yang pada akhir semester ke-3 tidak mencapai IPK 3,00.
(3) Mahasiswa yang pada akhir semester ke-4 belum lulus ujian ku alifi kasi.
(4) Kandidat Doktor yang pada akhir semester ke-6 belum melaksanakan seminar usulan

penelitian.
(5) Kandidat Doktor yang pada akhir semester ke-9 belum melaksanakan ujian naskah

disertasi.

O. Pemutusan Studi
Putus studi (drop out) berarti mahasiswa dikeluarkan dan Pogram Doktor karena hal-hal
sebagai berikut

(1) Tidak mengikuti kegiatan proses belajar-mengajar pada semester ke-1 dan/atau semester
ke-2,

(2) Tidak mengisi KRS(tidak mengikuti kegiatan belajar mengajar) dua semester berturut-
turut atau secara terpisah,

(3) Mengundurkan diri dari satu atau beberapa mata kuliah setelah lewat batas waktu
perubahan KRS dua semester berturut-turut atau secara terpisah.

(4) Menghentikan (tidak her-registrasi) studi dua semester berturut-tu rut atau dalam waktu
berlainan.

(5) Pada akhir semester ke IV tidak mencapai IPK 3.00.
(6) Pada akhir semester ke V belum lulus ujian kualifikasi.
(7) Pada akhir semester ke VII belum lulus seminar usulan penelitian.
(8) Pada akhir semester ke X belum melaksanakan SPD (semester XI bagi mahasiswa yang

tidak sebidang ilmu).
(9) Meninggal dunia
(10) Melakukan hal-hal yang

bersifat mencemarkan nama baik almamater (Universitas Padjadjaran) atau melanggar
etika keilmuan (misalnya melakukan plagiat).

P. Sanksi Akademik
1. Sanksi akademik dikenakan kepada mahasiswa yang melakukan tindakan tidak terpuji

dalam proses belajar mengajar, baik akademik maupun non-akademik, atau melanggar
hukum (misalnya melakukan tindak kriminal) atau melakukan perbuatan tidak bermoral

2. Jenis sanksi akademik untuk kasus-kasus tertentu ditetapkan (berdasarkan peraturan dan
perundangan yang berlaku) oleh suatu Dewan Pertimbangan yang terdiri atas Rektor,
Wakil Rektor Bidang Pembelajaran dan Kemahasiswaan,Direktur Program Pascasarjana

dan Asisten Direktur Program Pascasarjana. Apabila diperlukan dapat
mengundang Dekan dan/atau Wakil Dekan Bidang Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Fakultas yang terkait, Ketua Tim Pembimbing, Ketua Program Studi/S3. Hasil ketetapan
Dewan Pertimbangan kemudian dapat diteruskan melalui keputusan Rektor Universitas
Padjadjaran. Pelaksanaan Sidang Dewan Pertimbangan di bawah koordinasi Program
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Pascasarjana.

Q. Wisuda dan Gelar Akademik
1. Untuk mendapatkan ijazah dan mengikuti wisuda, mahasiswa program doktor yang

dinyatakan lulus, harus segera menyerahkan buku disertasi yang telah diperbaiki dan
ditandatangani oleh Tim Promotor, serta dijilid tebal (hard cover) berwarna kuning, dan
hal lainnya yang telah ditetapkan.

2. Bagi mahasiswa program doktor yang telah dinyatakan lulus, tetapi masih belum
menyerahkan buku disertasi, selama tiga bulan sejak dinyatakan lulus, maka kelulusan
yang bersangkutan dibatalkan.

3. Kepada lulusan Program Doktor diberikan hak menggunakan gelar akademik Doktor,
disingkat Dr., yang ditempatkan di depan nama.

R. Bukti Penyerahan Publikasi Ilmiah
1. Bukti penerbitan artikel ilmiah dapat berupa bukti reprint jurnal, copy jurnal berikut

URL-nya atau alamat Web yang bisa diakses secara online, atau surat persetujuan
penerbitan artikel dan jurnal yang bersangkutan)

2. Bukti penerbitan artikel ilmiah dalam prosiding dapat berupa bukti copy artikel, cover
prosiding, jadwal acara, daftar pemakalah, dan alamat websitenya.

3. Bukti penerbitan artikel ilmiah di e-jurnal Unpad dapat berupa surat dan pengelola yang
memuat judul dan alamat URL-nya.

4. Bukti penerbitan buku dapat berupa bukti copy buku, atau surat persetujuan penerbitan
buku dan penerbit yang bersangkutan.
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BAB III. SARANA DAN PRASARANA

Fakultas Ekonomi dan Bisnis mempunyai sarana dan prasarana yang memadai dalam menunjang
kegiatan belajar mengajar, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sarana yang dimiliki
terdiri dari ruang kuliah, ruang administrasi kuliah, ruang praktika dan laboratorium penelitian
jurusan.

1. Ruang Kuliah
Kegiatan belajar mengajar untuk Program Diploma (D3) dan Program Sarjana (S1) Fakultas
Ekonomi dan Bisnis tersebar di kampus Jalan Dipati Ukur No. 35.

Gedung kuliah yang ada di Jalan Dipati Ukur No.35 terdiri dari Gedung A yang memiliki 17
ruangan dan terbagi atas tujuh ruang kuliah, ruang dosen, ruang rapat, ruang asisten, empat ruang
laboratorium komputer, dua ruangan praktika manual  dan ruang teknisi komputer. Total luas
bangunan gedung A adalah 1.750m2.

Gedung kuliah lain adalah Gedung B yang memiliki luas bangunan total 800m2. Di gedung B
terdapat ruang multimedia yang disebut dengan ruang B1. Ruangan ini berguna untuk berbagai
kegiatan akademis yang memerlukan kapasitas peserta besar dan sarana multi media. Gedung B
ini terdiri dari tiga lantai dimana terdapat masing-masing empat ruang kuliah di lantai dua dan
tiga.

Gedung C merupakan kombinasi gedung bagi ruang kuliah, ruang serba guna, kegiatan
mahasiswa dan laboratorium. Lantai dasar gedung ini digunakan oleh berbagai kegiatan
mahasiswa, sedangkan lantai 2, 3 dan 4 digunakan untuk ruang kuliah, laboratorium dan terdapat
ruang serba guna di lantai 4.
Gedung D digunakan oleh program D3, dimana lantai dasar digunakan sebagai ruang pimpinan
dan administrasi dan kantin. Lantai dua dan tiga digunakan sebagai ruang kuliah mahasiswa
program D3. Di lantai 3 terdapat ruang serba guna yang bisa menampung lebih dari 100 orang.
Semua ruang kuliah yang ada di lingkungan ) Fakultas Ekonomi dan Bisnis sudah memiliki Air
Conditioned (AC).

Data mengenai kapasitas dan ruang kuliah dapat dilihat pada Lampiran 2 mengenai Sarana dan
Prasarana.

2. Ruang Administrasi
Ruang administrasi untuk Dekanat terdapat di gedung R di Jalan Dipati Ukur nomor 35. Gedung
ini juga tempat berkantornya para ketua jurusan dan administrasinya. Di lantai dasar ruang R
terdapat ruang dosen dan administrasi mahasiswa dan administrasi keuangan.

Ruang administrasi juga tersebar di masing-masing program yang ada di Jalan Dipati Ukur.
Semua ruang administrasi dekat dengan ruang kuliah untuk setiap program studi.
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3. Laboratorium
Untuk menunjang kegiatan penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan pengkajian di fakultas,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis didukung oleh 3 (tiga) laboratorium yaitu Laboratorium Penelitian,
Pengabdian pada Masyarakat dan Pengkajian Akuntansi (LP3A) - PPA, Laboratorium Penelitian,
Pengabdian pada Masyarakat dan Pengkajian Ekonomi (LP3E), Laboratorium Penelitian,
Pengabdian pada Masyarakat dan Pengkajian (LP3M) - LMFE.
Laboratorium ini memfasilitasi berbagai kegiatan penelitian, yang tidak hanya terkonsentrasi
pada keterlibatan dosen saja, tapi juga melibatkan mahasiswa sebagai sarana pembelajaran, dan
lebih mendekatkan mahasiswa dengan kondisi real di dunia nyata.

4. Sarana Penunjang Pendidikan
Sarana perkuliahan di ) Fakultas Ekonomi dan Bisnis ditunjang oleh berbagai fasilitas seperti
Over Head Projector (OHP), LCD Projector, white board, lap top dan sarana lainnya. Jumlah
fasilitas tersebut sudah bisa digunakan untuk hampir semua ruang kuliah yang ada di ) Fakultas
Ekonomi dan Bisnis. Oleh karena itu mahasiswa dan dosen dapat melakukan kegiatan belajar
mengajar menjadi lebih baik dan nyaman. Sarana penunjang pendidikan dalam bidang teknologi
tinggi adalah adanya beberapa titik hot-spot untuk wireless internet di semua kampus di
lingkungan ) Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Setiap mahasiswa berhak memiliki akses untuk
internet dengan kecepatan tinggi yang disediakan oleh kampus.

5. Perpustakaan dan Pusat Informasi Ilmiah
Perpustakaan dan Pusat Informasi Ilmiah ) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran
(P2I2 FEB-UNPAD)  berdiri pada tanggal 17 Desember 1997, di atas gedung berlantai 3 dengan
luas bangunan 1200 m2 untuk memenuhi perkembangan kebutuhan informasi yang semakin
meningkat terutama dalam bidang ekonomi dan bisnis. P2I2 FE-UNPAD menerapkan teknologi
komputasi dalam kegiatan operasionalnya, sehingga membantu mempercepat pencarian dan
pengolahan informasi yang diperlukan oleh pemakainya.

P2I2 FEB-UNPAD selalu mengembangkan diri melalui penambahan koleksi dengan fokus pada
ekonomi dan bisnis, pengaplikasian Sistem Informasi dan Teknologi, maupun tingkatan kualitas
pelayanan melalui pembinaan SDM pelaksana.

P2I2 FEB-UNPAD telah menggunakan sistem informasi perpustakaan yang memudahkan
pengguna untuk memperoleh informasi yang diperlukan melalui komputer yang tersedia. Sistem
informasi ini juga menjamin kecepatan dan ketepatan layanan anggota dalam hal pendaftaran
peminjaman buku.

Perkembangan P2I2 FEB-UNPAD
P2I2 FEB-UNPAD pada awalnya memiliki koleksi yang dimiliki oleh perpustakaan-
perpustakaan Fakultas Ekonomi Program Regular dan Program Ekstensi, pada perkembangan
selanjutnya koleksi perpustakaan makin bertambah dengan adanya sumbangan dari para alumni )
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran serta dari para donatur yang memiliki
perhatian yang tinggi terhadap dunia pendidikan.

Pada saat ini perpustakaan ) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran telah mampu
menyediakan layanan buku ekonomi dan bisnis, skripsi, makalah seminar, jurnal, koran, majalah,
penyediaan informasi dalam bentuk CD-ROM serta layanan internet. Pemanfaatan teknologi
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yang telah dilakukan perpustakaan akan memudahkan para pembaca untuk mencari informasi
yang dibutuhkannya.

Kini koleksi yang dimiliki oleh perpustakaan FEB diantaranya :

 Buku berbahasa Indonesia: 6054 eksemplar terdiri dari 3762 judul.

 Buku berbahasa Inggris: 8038 eksemplar terdiri dari 4355 judul

 Jurnal dalam bahasa Indonesia:  892 eksemplar terdiri dari 84 judul

 Jurnal dalam bahasa Inggris sebanyak 1715 eksemplar terdiri dari 126 judul.

 Karya ilmiah (skripsi/tesis/disertasi): 3271 eksemplar.

Pada tanggal 15 Agustus 2007 Digital Library mulai dipekenalkan bersamaan dengan
diresmikannya Sistem Informasi FEB Unpad. Peresmian ini dilakukan oleh Rektor Unpad Prof.
Dr. Ganjar Kurnia, Ir., DEA yang berlangsung di Lt 3 Gedung Perpustakaan FEB-Unpad,
sekaligus menandai penggunaan ruang baca skripsi di lantai 3.

P2I2 FEB-UNPAD  sendiri berkembang dari waktu ke waktu sejalan dengan perkembangan
teknologi informasi (TI). Hal ini ditandai dengan perkembangan komputerisasi basis-data
katalog (metadata) dan media penyimpanan konten-nya (full text). Perkembangan dari
perpustakaan tradisional menjadi semi modern menuju modern, dan kemudian menjadi
perpustakaan digital (hybrid) sampai akhirnya menuju era perpustakaan virtual.

Proses menuju ke arah itu sedang dijalani. Dimulai dengan pembukaan akses jurnal elektronik (e
journal) yang sudah dirasakan manfaatnya baik oleh dosen maupun mahasiswa ) Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Unpad.

Fasilitas P2I2 FEB-UNPAD
Ruang Baca Dosen
Berada di Lantai I terdiri dari ruang baca buku dan juga rak susunan bahan pustaka yang dapat
dibaca dan dipinjam, dilengkapi dengan ruangan ber-AC yang nyaman dan tenang.

Ruang Baca Mahasiswa
Berada di Lantai I terdiri dari ruang baca buku serta ruang baca majalah dan koran yang masing-
masing terpisah dengan koleksi buku yang terus diusahakan bertambah dilengkapi dengan
ruangan ber-AC yang nyaman dan tenang.

Ruang Skripsi
Perpustakaan menyediakan skripsi yang dapat dibaca oleh para anggota dengan sumber skripsi
dari mahasiswa alumni ) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran Bandung, dengan
ruangan yang nyaman di lantai 3 Gedung Perpustakaan.

Ruang Jurnal
Perpustakaan menyediakan jasa pembacaan jurnal dan juga perbanyakan jurnal yang
ditempatkan di lantai II. Adapun sumber jurnal yang ada adalah dari dalam dan dari luar
Universitas Padjadjaran.

Area Website & hotspot
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Terdapat di lantai 1 dan 3 Gedung Perpustakaan yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh Civitas
Akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran.

Fotokopi
Buku perpustakaan dapat di fotokopi maksimum dua bab, sedangkan skripsi satu bab, untuk
setiap judulnya. Terdapat di Lantai 1 Gedung Perpustakaan FEB UNPAD.

Toko Alat Tulis dan Minuman
Fasilitas ini merupakan pengembangan perpustakaan dengan tujuan untuk memfasilitasi para
mahasiswa dengan segala keperluan dan kenyamanannya.

Peraturan Perpustakaan
1. Jumlah buku yang dapat dipinjam maksimal dua eksemplar, dengan masa pinjam untuk buku

wajib adalah 1 hari dan buku penunjang 3 hari. Buku wajib adalah buku utama yang menjadi
referensi perkuliahan, sedangkan buku penunjang adalah buku perkuliahan selain buku wajib.
Klasifikasi tersebut  dilakukan karena masih terbatasnya jumlah koleksi yang dapat dipinjam.

2. Majalah periodikal, jurnal serta buku – buku tertentu  yang diberi tanda REFERENSI, hanya
dapat dimanfaatkan di dalam ruangan perpustakaan  dan tidak dapat dipinjam  ke luar
ruangan.

3. Keterlambatan pengembalian buku akan dikenakan denda sebagai berikut :
 Anggota dengan status mahasiswa Reguler, dan kelas sore Rp.1000 per hari per satu

buku.
4. Kartu anggota harus dibawa setiap kunjungan. Kehilangan Kartu Anggota harus segera

dilaporkan kepada petugas perpustakaan, agar tidak terjadi penyalahgunaan. Penggantian
Kartu Anggota yang hilang dikenakan biaya 50 % dari biaya pendaftaran.

5. Kartu anggota tidak dapat dipinjamkan untuk digunakan oleh orang lain. Kehilangan dan
kerusakan buku menjadi tanggung jawab anggota yang namanya tercantum pada kartu
anggota tersebut. Buku yang hilang atau rusak harus diganti sesuai dengan buku yang hilang
atau rusak tersebut.

6. Anggota wajib turut serta memelihara dan menjaga buku – buku serta ruang perpustakaan.
Tidak diperkenankan merokok ataupun makan dan minum di ruang baca perpustakaan juga
tidak diperkenankan membuat kegaduhan ataupun menggangu ketenangan di dalam ruangan
perpustakaan.

Persyaratan Untuk Menjadi Anggota
1. Mahasiswa ) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad pada Program S1 Reguler, S1 Kelas Sore,

Program D3 PAAP dan Program Pasca Sarjana Unpad, dosen dan pegawai ) Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Unpad  dengan status sebagai anggota peminjam.

2. Mahasiswa selain ) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad dan dari luar Unpad dengan status
sebagai anggota.

3. Anggota perpustakaan diperkenankan menggunakan seluruh fasilitas yang disediakan
perpustakaan.

4. Mengisi Formulir pendaftaran yang tersedia serta menunjukkan KTM/KARPEG dan
KTP/SIM yang masih berlaku.

5. Membayar iuran anggota
6. Menyerahkan dua (2) lembar pasfoto ukuran 3x4 dan ukuran 2x3
7. Bersedia mengikuti aturan Perpustakaan.
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BAB IV. KEMAHASISWAAN

1. LEMBAGA KEMAHASISWAAN
1. Program Sarjana

a. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)
Official Website : www.bem-s1.fe.unpad.ac.id
BEM merupakan organisasi mahasiswa tingkat sarjana di FEB UNPAD yang
berwenang dalam menjalankan fungsi eksekutif dalam organisasi Keluarga
Mahasiswa FEB UNPAD. BEM mewakili mahasiswa FEB untuk pihak fakultas,
maupun untuk pihak-pihak lain di luar fakultas. BEM memiliki jalur koordinasi
dengan BEM KEMA UNPAD. BEM KEMA FEB UNPAD juga merupakan
anggota dari Forum Mahasiswa Ekonomi Indonesia (FMEI). BEM
menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kekeluargaan
antar mahasiswa, daya kritis, pengembangan minat dan bakat, serta kesejahteraan
mahasiswa.  Organisasi-organisasi program sarjana tingkat fakultas, yang disebut
dengan Badan Semi Otonom (BSO) ada di bawah koordinasi BEM. Beberapa
kegiatan yang diselenggarakan BEM antara lain Dialog Dekanat, Seminar
Ekonomi, Kajian Ekonomi, Syukuran Wisuda dll.

b. Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM)
Official Website: bpm-s1.fe.unpad.ac.id
BPM merupakan badan legislatif dalam organisasi Keluarga Mahasiswa FEB
UNPAD. BPM berfungsi mewakili mahasiswa dalam menyalurkan aspirasi dan
suaranya. Sebagai legislatif, BPM mengawasi kebijakan dan program-program
yang dilaksanakan oleh BEM. BPM menyelenggarakan musyawarah-musyawarah
untuk mengatur penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan. Beberapa kegiatan
yang dilaksanakan oleh BPM ialah Musyawarah Besar, Pemilu, Pelatihan
Konstitusi dll.

c. Himpunan Mahasiswa Akuntansi (Hima Akuntansi)
Official Website: himaakt-s1.fe.unpad.ac.id
Hima Akuntansi adalah organisasi mahasiswa Program Studi Sarjana Akuntansi.
Hima Akuntansi berfungsi sebagai wadah untuk meningkatkan kemampuan
mahasiswa dalam bidang akuntansi serta memfasilitasi anggotanya baik dalam
bidang akademik maupun non-akademik. Beberapa kegiatan yang
diselenggarakan yaitu National Accounting Week (NAW), Mentoring Akuntansi,
Accounting Goes to Company dll.

d. Himpunan Mahasiswa Ekonomi dan Studi Pembangunan (Hima ESP)
Official Website: himaesp-s1.fe.unpad.ac.id
Hima ESP adalah organisasi mahasiswa Program Studi Ilmu Ekonomi dan Studi
Pembangunan. Hima ESP berfungsi sebagai wadah untuk meningkatkan
kemampuan mahasiswa dalam ilmu ekonomi serta memfasilitasi anggotanya baik
dalam bidang akademik maupun non-akademik. Beberapa kegiatan yang
diselenggarakan yaitu Kajian Ekonomi, ESPOSE, National Economics Seminars
dll.
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e. Himpunan Mahasiswa Manajemen (Hima Manajemen)
Official Website: himamgt-s1.fe.unpad.ac.id
Hima Manajemen adalah organisasi mahasiswa Program Studi Manajemen. Hima
Manajemen berfungsi sebagai wadah untuk meningkatkan kemampuan
mahasiswa dalam ilmu manajemen dan bisnis serta memfasilitasi anggotanya baik
dalam bidang akademik maupun non-akademik. Beberapa kegiatan yang
diselenggarakan yaitu Research Grant for Management Studies (RGMS),
Bandung Tourism Competition,  National Business Case Competition (NBCC)
dll.

f. Islamic Studies on Economics Group (ISEG)
Official Website : iseg-s1.fe.unpad.ac.id
ISEG merupakan BSO yang menghimpun mahasiswa-mahasiswa yang berminat
dalam kajian-kajian ekonomi Islam. Beberapa kegiatan yang diselenggarakan oleh
ISEG yaitu Seminar Nasional Ekonomi Syariah, Kajian Rutin, Olimpiade
Ekonomi Islam dll.

g. Komunitas Pers Intern (KOPI)
Official Website: kopi-s1.fe.unpad.ac.id
KOPI merupakan BSO yang menghimpun mahasiswa-mahasiswa yang memiliki
ketertarikan terhadap dunia jurnalistik. Beberapa kegiatan KOPI antara lain
penerbitan majalah/buletin, pelatihan jurnalistik, kajian jurnalistik dll.

h. Persaudaraan Mahasiswa Islam (Permais)
Official Website: permais-s1.fe.unpad.ac.id
Permais merupakan BSO yang menghimpun mahasiswa-mahasiswa muslim FEB
UNPAD. Beberapa kegiatan Permais adalah Gebyar Ramadhan, Islamic Day
Event in Creativity (Identity), Mentoring dll.

i. Peduli Anak Bangsa (Pena Bangsa)
Official Website: penabangsa-s1.fe.unpad.ac.id
Pena Bangsa adalah BSO yang beranggotakan mahasiswa-mahasiswa yang
berminat dalam pengabdian masyarakat yang berfokus pada pembinaan anak-anak
sekolah di lingkungan kampus. Beberapa kegiatan Pena Bangsa adalah Viva La
Pena Bangsa, Grow Old With Pena Bangsa, Laba Kasih dll.

j. Financial Market Community (FMC)
Official website: www.fmc-s1.fe.unpad.ac.id
FMC merupakan wadah bagi mahasiswa FEB yang berminat dalam bidang
perdagangan di pasar modal. FMC menyelenggarakan kegiatan-kegiatan seperti
Simulasi Saham, Mentoring dan Kajian Saham, FMC Goes to Schools dll.

k. Futsal of Economics Unpad (FUSEC)
Official Website: fusec-s1.fe.unpad.ac.id
FUSEC adalah BSO yang bergerak dalam bidang olah raga futsal. FUSEC
mengadakan latihan-latihan rutin dan mengikuti beberapa perlombaan yang
diselenggarakan baik di tingkat kampus, regional maupun nasional. Beberapa
program FUSEC antara lain LK League, FUSEC Cup, Training Camp and
Fiendly Match dll.
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2. Program D3
a. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)

Official Website: bem-d3.fe.unpad.ac.id
BEM di program D3 FEB Unpad menaungi seluruh mahasiswa program D3 FEB
UNPAD yang meliputi Program Studi Akuntansi, Pemasaran, Perpajakan dan
Bisnis Internasional. BEM merupakan lembaga yang menjalankan fungsi
ekeskutif, yang mana fungsi legislatif dilaksanakan oleh BPM. BEM D3 FEB
UNPAD memiliki koordinasi dengan BEM KEMA UNPAD. Beberapa kegiatan
yang diselenggarakan oleh BEM yaitu Charity Day, Green Action, Copa Do El
PAAP dll.

b. Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM)
Official Website: bpm-d3.fe.unpad.ac.id
BPM merupakan lembaga legislatif dalam Keluarga Mahasiswa PAAP FEB
UNPAD. BPM berfungsi mewakili mahasiswa dalam menyalurkan aspirasi dan
suaranya. Sebagai legislatif, BPM mengawasi kebijakan dan program-program
yang dilaksanakan oleh BEM. BPM menyelenggarakan musyawarah-musyawarah
untuk mengatur penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan. Beberapa kegiatan
yang dilaksanakan oleh BPM ialah Musyawarah Besar, Pemilu, Kotak Aspirasi
Mahasiswa dll.

c. Himpunan Mahasiswa Akuntansi (Himaku)
Official Website: http://himaku-d3.fe.unpad.ac.id
Himaku merupakan wadah dan juga fasilitator untuk menampung aspirasi dan
kegiatan mahasiswa khususnya mahasiswa Diploma III Jurusan Akuntansi PAAP
dalam mengembangkan dan meningkatkan kemampuan pribadi dan organisasi,
dengan melakukan berbagai agenda kegiatan dalam bidang intelektual akademik
dan sosial kemasyarakatan serta berorientasi pada pengembangan intektual
akademik dan kompetensi akuntansi. Selain itu melalui Himaku, semua ide
ataupun inspirasi , minat dan bakat yang dimiliki oleh mahasiswa dapat
tersalurkan. Beberapa program Himaku adalah Bhakti Sosial, Forum Himaku,
Kuota dll.

d. Himpunan Mahasiswa Pemasaran/Marketing (Himmark)
Official Website: http://himmark-d3.fe.unpad.ac.id
Himmark merupakan organisasi mahasiswa Program Studi Pemasaran. Himmark
melayani dan menyalurkan aspirasi-aspirasi mahasiswa pemasaran. Beberapa
kegiatan yang diselenggarakan Himmark yaitu Seminar Marketing English Forum
(MEF), Marketing Award, Marketing Goes To Company (MGTS), Study Club
dll.

e. Himpunan Mahasiswa Perpajakan (Himappa)
Official Website: http://himappa-d3.fe.unpad.ac.id
Himappa merupakan  wakil dari para mahasiswa perpajakan untuk
menyampaikan aspirasi-aspirasi. Selain itu juga Himappa menjadi wadah kreasi
para mahasiswa perpajakan karena di Himappa kita bisa belajar berorganisasi dan
belajar bagaimana mencapai tujuan dengan baik.  Beberapa kegiatan yang
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diselenggarakan Himappa yaitu Seminar Perpajakan, Taxture, Tax Futsal
Competition dll.

f. Himpunan Mahasiswa Bisnis Internasional (Himabi)
Official Website: http://himabi-d3.fe.unpad.ac.id
Himabi merupakan organisasi yang beranggotakan mahasiswa Program Studi
Bisnis Internasional FEB UNPAD. Beberapa program yang diselenggarakan oleh
Himabi adalah Studium General, Entrepreunership and Art Talkshow, Introduce
Bisnis Internasional to Senior High School dll.

g. Forum Studi Islam (FOSI)
Official Website: http://fosi-d3.fe.unpad.ac.id
FOSI merupakan BSO yang ada di program D3 FEB UNPAD. FOSI mewadahi
mahasiswa muslim D3 FEB Unpad dalam penggalian nilai-nilai agamis. Beberapa
program FOSI ialah Doa dan Reminder (Doremi), Bimbingan Rutin, Rihlah dll.

3. Program Pascasarjana
Himpunan Mahasiswa Pascasarjana (Himapasca)
Official Website: http://hima-pasca.fe.unpad.ac.id
Himapasca merupakan wadah bagi semua mahasiswa program-program studi tingkat
pascasarjana di FEB UNPAD. Beberapa program himapasca adalah pelatihan
pengelolaan dan publikasi jurnal internasional, Seminar Nasional, pelatihan statistik dll.

2. Komunitas

Selain lembaga kemahasiswaan tersebut, beberapa komunitas dengan kegiatan sesuai dengan
minat dan bakat mahasiswa telah berkembang, yaitu:

 The Champions
Official Website: http://thechampions-s1.fe.unpad.ac.id

Wadah ini memfasilitasi dan dukungan kegiatan prestatif kompetitif baik di tingkat lokal,
nasional maupun internasional, seperti partisipasi dalam perlombaan bisnis plan;
presentasi makalah ilmiah di seminar, konferensi, simposium dan lokakarya;  program
kreativitas mahasiswa; olah raga dan seni, dll. Telah diraih beragam prestasi di tingkat
lokal, nasional dan internasional melalui kiprah Komunitas The Champions.

Selain itu, komunitas lainnya yang berkembang di lingkungan FEB Unpad adalah:
 Effec (English for Economics)
 Fun Bike FE-Unpad
 Basket FEB
 Valevoi Paduan Suara Mahasiswa FEB
 Blues Music FEB
 Protokoler FEB
 Economic Forest FEB

3. BEASISWA
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Official website: http://www.fe.unpad.ac.id/id/
Bidang kemahasiswaan menyampaikan beragam kesempatan peraihan beasiswa yang
dikelola di tingkat universitas seperti:
-Beasiswa Pengembangan Prestasi Akademik (PPA)
-Beasiswa Bantuan Belajar Mahasiswa (BBM)
-Beasiswa Sauyunan
-Beasiswa dari beragam perusahaan dan organisasi

4. CAREER DEVELOPMENT CENTRE

Official website: http://cdc.fe.unpad.ac.id/

Bidang kemahasiswaan menangani Career Development Centre dengan menyampaikan sejumlah
informasi yang berhubungan dengan lowongan pekerjaan langsung dari sejumlah perusahaan
lokal, nasional dan internasional; rekrutmen di kampus langsung dilakukan perusahaan; pelatihan
persiapan memasuki dunia kerja; dll. Melalui program CDC FEB Unpad, calon lulusan yang
telah menjadi anggota dan menjadi mahasiswa aktif FEB Unpad menerima informasi rutin
perihal kesempatan tsb.
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BAB V. PENELITIAN DAN KERJASAMA

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad secara konsisten dan berkelanjutan menyelenggarakan
berbagai kegiatan baik yang bersifat keilmuan maupun terapan melalui ketiga pusat penelitian
atau laboratorium yaitu LP3E (Laboratorium untuk jurusan Ilmu Ekonomi), LP3M
(Laboratorium Manajemen) dan LP3A (Laboratorium Akuntansi). Selain itu dosen-dosen FE
Unpad juga banyak yang terlibat penelitian dan pengabdian masyarakat di tingkat Universitas: di
Lembaga Penelitian Unpad dan Lembaga Pengabdian Masyarakat Unpad. Selain itu beberapa
Dosen  dan Mahasiswa FEB juga telah berhasil menorehkan prestasi yang membanggakan baik
di tingkat lokal, nasional, atau internasional.

5. Penelitian

Riset yang diselenggarakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad dipusatkan pada ketiga
Laboratorium Jurusan yang umumnya merupakan kerjasama penelitian dengan berbagai pihak
di luar universitas diantaranya Instansi/Lembaga milik Pemerintah, maupun institusi luar negeri.
Kegiatan riset yang terus berkembang juga merupakan salah satu bukti komitmen Fakultas
Ekonomi untuk turut mewujudkan Universitas Padjadjaran sebagai Research Univeristy.

6. Kerjasama

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad secara aktif mengikuti berbagai kegiatan ilmiah,
seperti seminar, simposium dan lokakarya yang diselenggarakan baik di dalam maupun di luar
negeri. Diantara kegiatan ilmiah dimaksud adalah: IRSA International Conference, Simposium
Nasional Cilimate Changes Media Workshop for Journalist of South East Asian Countries,
International Conference of Business and Management, Simposium Nasional Akuntansi,
Seminar Manajemen Perbankan Syariah, dll.

Dalam kerjasama luar negeri, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad telah menjalin kerjasama
dengan 20 universitas dari 13 negara dalam bentuk kerjasama Dual/Double Degree, Exchange
Student, Exchange Staff, Joint Research. Beberapa universitas tersebut antara lain: ESC Troyes
Champagne School of Management, La Rochelle University, Leiden University, Hochschule
Bremen, Munchen Universtiy of Applied Science, Fachohschule Erfurt, Ghent University,
Heriot-Watt University, Qatar University, La Trobe University, Monash University, Dhurakij
Pundit University, San Beda College, Takushoku University, GRIPS (National Graduate Institute
for Policy Studies), IUJ (International University of Japan), Youngsan  University, Ajou
University, Technologico de Monterrey Chihuahua Campus, University of Canterbury.
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BAB VI. PRESTASI FAKULTAS

Prestasi dosen dan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad dalam kurun waktu 4 tahun
terakhir adalah sebagai berikut:

1. Prestasi Dosen
 Erie Ferbrian, SE, MBA, M.Com dan Aldrin Herwany. SE, MM sebagai “The Most

Outstanding Research Award” berdasarkan paper hasil riset yang dipresentasikan di
Global Conference in Business & Finance, yang diselenggarakan The Institute for
Business & Finance Research di USA, tiga tahun berturut-turut, 2009,2010, 2012 (2011
tidak diselenggarakan).

 Dr.Arief Anshory Yusuf Kembali Mengukir Prestasi: Meraih AJARE Best Paper Prize
2011. Sebelumnya, Arief Anshory Yusuf, SE, MSc PhD berhasil meraih predikat karya
ilmiah non-eksakta terbaik di Universitas Padjadjaran tahun 2008 dan merupakan orang
Indonesia pertama peraih The Peter Nijkamp Research Encouragement Award. Award
tersebut diumumkan pada the 58th Annual North American Meetings of the Regional
Science Association International & Second Conference of the Regional Science
Association of the Americas (RSAmericas), November 9-12, 2011, di Miami, Amerika
Serikat.

 Poppy Rufaidah, SE, PhD. dari Jurusan Manajemen terpilih sebagai Dosen Teladan
Universitas Padjadjaran pada Tahun 2008.

 Arief Anshory Yusuf, SE, MSc PhD dari Jurusan ESP berhasil meraih predikat karya
ilmiah non-eksakta terbaik di Universitas Padjadjaran pada tahun 2008.

2. Prestasi Mahasiswa

Tingkat Internasional
 Delegasi Unpad untuk Trus by Danone seri 7 Business International Competition 2010
 Global Model United Nations 2011 Korea
 Juara 1 Binus International Debate Competition 2010
 Juara 1 dan 2 National Entrepreneur Competition 2011 dalam rangkaian acara

Management Event yang diselenggarakan oleh IKAMMA FEB UGM 25-26 November
2011 di UGM

 M. Firlian Syaroni, (Departemen Manajemen)
 1st Winner of 2008 World Grand Finale Global TIC Talentrepreneur Award & Forum

yang dilaksanakan oleh Global TIC Association, Taiwan, Agustus 2008 di Taiwan.
 Candidate of Finalist Teams for TIC Americas Young Entrepreneur Talent &

Innovation Competition, Columbia, Amerika Serikat.
 Meraih medali perunggu kejuaraan Judo dalam SEAN Game di Bangkok, 2009

Tingkat nasional
 Juara 2 dan 3 Lomba Be Young Entrepreneur di Universitas Brawijaya Malang 22-23

Oktober 2011
 Juara 1 Business College Ambassador 2010
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 Juara 1 Edan 2 conomic Championship Business Plan Compeititon yang
diselenggarakan oleh HMJM Universitas Diponegoro tgl 29-30 Oktober 2011

 Jaura 1 7th Trisakti Economics and Business Fair and Competition (TEBFC)
 Juara 1 10th ICMSS yang diselenggarakan oleh MSS FE UI 2011
 Juara 3 National Sharia Economics Business Plan Competition yang diselenggarakan

oleh Sharia Economics Student Club IPB pada tanggal 12-13 November 2011 di IPB
 Best Sales Performance & Best of the Best Regional AXIOO MARKETING AWARDS

2009
 Juara 1 dan Juara harapan 2 National Marketing Plan Universitas Maranatha 2011
 Juara 1 Economics Championship di selenggarakan oleh HIMA Manajemen Undip

2009
 Lomba Business Plan Univation of Padjadjaran yang diselenggarakan oleh FTIP Unpad

2009
 Juara 2dan 3 Lomba Akuntansi di UNS Solo 2010
 Juara 1 dan Presenter Terbaik Invitasi Nasional Mahasiswa, Lomba Inovasi

Pengoptimalan Sinergi Potensi Ekonomi Sosial dan Lingkungan yang Bersandar pada
Kearipan Lokal dan Prinsip Keberlanjutan yang diselenggarakan oleh Kelompok Studi
CSR

 Juara 2 dan 3 9 ICMSS Stock Exchange Competition diselenggarakan oleh MSS FE UI
2010

 Juara 3 Sharea Business Plan Competition diselenggarakan oleh team asisten FTUI UII
Yogya 2010

 Juara 3 Business Plan Competition Creation Unpar 2011
 Juara 3 Moeslem Entrepreneur Award 2011 yang diselenggarakan oleh ROIS FE Unila
 Yusman Kurnia (Departemen Manajemen)
 Best Paper of Total Quality Management 2007, Jamsostek diraih. Prestasi tersebut

membawanya meraih S2 di Rikkyo Daigaku Dept College di Jepang;
 Meraih beasiswa Fullbright untuk mengikuti kuliah setahun 2008/2009 di Montana

State University, Bozemen, Montana Amerika Serikat,
 Juara Karya Tulis Nasional.
 Juara ke-3 Prasetya Mulya 2008 Marketing Plan Competition dilaksanakan Prasetya

Mulya Business School, 2008.
 Juara ke-2 dan ke-3, Perlombaan Simulasi Saham ICMSS Universitas Indonesia, 2010
 Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) / ISEG
 Juara III Olimpiade Ekonomi Islam Temu Ilmiah Nasional FoSSEI VIII, Universitas

Udayana Bali, 2009
 HIMA ESP : Kandank Ilmu “Trusted Online Reference” oleh
 The Best Young Danamon Young Leadership Award, Bandung, 2009
 BEM
 The Best Sales Performance dan The Best of The Best, AX 100 Intel Marketing Awards

2009, Purwokerto 2009
 BEM FE
 Runner up, Hyundai Genuine Idea Competition, Jakarta, 2009
 BEM FE
 Juara Terbaik, Lomba Karya Tulis Ekonomi Islam (LKTEI) dalam Acara Seven Feat

Shelter, 2009
 BEM
 Quarter Finalis, National Debate Competition, 2009
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Prestasi di Tingkat Universitas
 BEM FE (ISEG)
 Juara I, Lomba Public Speaking se-Kota Bandung, 2009
 Chandra Natadipurba (Dept. Manajemen)
 Mahasiswa Berprestasi Peringkat I Tingkat Universitas, 2008
 Tya Arizona (Departemen Manajemen)
 Mahasiswa Berprestasi Peringkat I Tingkat Universitas, 2009
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KATA PENGANTAR

Fakultas Ekonomi dan Bisnis saat ini sedang menuju internasionalisasi yang merupakan visi dalam
menjadi “World Class Faculty” di tahun 2020. Hal ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan
penelitian dan pendidikan yang sesuai perubahan jaman. Selain itu juga guna mendukung
pembangunan perekonomian Indonesia serta perekonomian internasional melalui penawaran konsep-
konsep baru dan juga menciptakan para profesional yang berbakat dan bertanggung jawab.

Penyelenggaraan proses belajar mengajar sebagai kegiatan yang paling dominan di lingkungan
lembaga pendidikan pada umumnya, dan perguruan tinggi pada khususnya sudah sewajarnya bila
mengikuti platform pendidikan dan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Di Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Padjadjaran, hal ini diartikan bahwa pelaksanaan proses belajar mengajar,
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip-prinsip pokok yang
terkandung dalam paradigma baru penataan pendidikan tinggi di Indonesia. Sebagaimana dimaklumi,
paradigma baru tersebut meliputi 5 (lima) hal yaitu: kualitas, otonomi, akuntabilitas/
pertanggungjawaban, akreditasi dan evaluasi. Selain lima prinsip tersebut, aspek efektivitas dan
efisiensi juga harus menjadi karakteristik yang melekat dalam seluruh kegiatan yang mendukung
penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran yang berstandar
internasional.

Menyadari bahwa keberhasilan penyelenggaraan pendidikan terkait dengan berbagai aspek, maka
perlu suatu acuan yang terstandar. Buku Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dimaksudkan sebagai
salah satu sumber acuan yang dapat dipakai didalam kegiatan pendidikan, pengajaran, penelitian, dan
pengabdian kepada masyarakat. Buku ini disusun dengan melibatkan seluruh unsur yang terkait. Oleh
karena itu, melalui pengesahan buku pedoman ini, diharapkan semua pihak yang terkait seperti dosen,
mahasiswa dan tenaga administrasi mempunyai komitmen untuk melaksanakan aturan-aturan yang
terdapat di buku pedoman ini.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan buku pedoman ini, Fakultas menyampaikan
terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya.

Bandung, Mei 2014
Dekan,

Dr. Nury Effendi, SE, MA
NIP. 19560825 198403 1 002



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS PADJADJARAN

Nomor : 10891/UN6.B/ Kep/2014........................................
Tentang

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PADJADJARAN
TAHUN AKADEMIK 2014/2015

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS PADJADJARAN

Memperhatikan : Hasil rapat dan perumusan Tim Penyusun Buku Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan
Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran Tahun Akademik 2014/2015

Menimbang : a. bahwa dalam usaha memantapkan pelaksanaan sistem pendidikan di Fakultas
Ekonomi Universitas Padjadjaran, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap
Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Nomor 9726/UN6.B/Kep/2013
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Padjadjaran Tahun Akademik 2013/2014

b. bahwa sehubungan butir a di atas diperlukan suatu pedoman yang telah disesuaikan
dengan kegiatan proses belajar mengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Padjadjaran pada setiap tahun akademik baru, dan untuk tahun akademik 2014/ 2015 telah
disusun Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan;

c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pendidikan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran
Tahun Akademik 2014/2015;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI No. 66 tahun 2010, tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 37 Tahun 1957, tentang Pendirian Universitas

Padjadjaran;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional. No. 116/MPN.A4/KP/2011 tanggal 14 April

2011 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode 2011 - 2015;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 0436/0/1992 tanggal 18

November 1992, tentang Statuta Universitas Padjadjaran; e

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 tahun 2013 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Universitas Padjadjaran;

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/200 tentang Pedoman
Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 045/U/2002 tanggal 2 April 2002
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BAB I. PENDAHULUAN

1. Sejarah Fakultas

Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah
nomor 37 tanggal 18 September 1957 tentang pendirian Universitas Padjadjaran. Peraturan
ini mulai berlaku tanggal 11 September 1957. Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran
berasal dari Universitas Merdeka dibawah naungan Yayasan Universitas Merdeka
Bandung yang didirikan tahun 1952, yang pada perkembangannya menjadi Universitas
Padjadjaran pada tahun 1957. Dengan ketuanya Prof. Mr. R. Iwa Kusumasumantri dan Mr.
Achmad Sanusi sebagai sekretaris. Fakultas Ekonomi mempunyai dua jurusan, yaitu
Ekonomi Umum dan Ekonomi Perusahaan dengan jumlah mahasiswa 486 orang, terdiri
dari 400 mahasiswa baru dan 86 mahasiswa berasal dari Universitas Merdeka. Staf
pengajar berjumlah 40 orang yang merupakan dosen luar biasa, karena pada awal
pendiriannya Universitas Padjadjaran belum memiliki staf dosen tetap.

Pada awal berdirinya Fakultas Ekonomi memiliki dua jurusan yaitu jurusan Ekonomi
Umum dan Jurusan Ekonomi Perusahaan. Dengan dilaksanakannya konferensi antar
Universitas Negeri di Bandung tanggal 6 - 10 Januari 1958 berdampak langsung pada FE
Unpad, dengan menetapkan jangka waktu studi sampai dengan Ujian Doktoral lengkap
adalah selama 5 tahun. Dengan sistem pendidikan ini studi di Fakultas Ekonomi Unpad
terbagi dalam lima tingkat yang masing - masing ditempuh dalam satu tahun, kelima
tingkat tersebut adalah :

 Tingkat Persiapan
 Tingkat Sarjana Muda I (Kandidat I)
 Tingkat Sarjana Muda II (Kandidat II)
 Tingkat Bakaloriat (Doktoral I)
 Tingkat Sarjana (Doktoral II)

Berdasarkan Surat Keputusan Senat Guru Besar Universitas Padjadjaran No.
3/Kep/Universitas Padjadjaran/68, tanggal 18 Januari 1968, Fakultas Ekonomi menerima
pemindahan Jurusan Administrasi Niaga dan Jurusan Akuntansi dari Fakultas Sosial Politik
Universitas Padjadjaran, sehingga sejak tahun akademik 1968 sampai 1979 Fakultas
Ekonomi memiliki tiga jurusan, yaitu Jurusan Ekonomi Umum, Jurusan Ekonomi
Perusahaan dan Jurusan Akuntansi. Sistem kelas matrikulasi ditiadakan mulai tahun 1975,
pada tahun 1976 FE Unpad telah menerapkan sistem semester pada semua tingkat, sampai
dengan tingkat Sarjana Muda II. Mulai semester II tahun 1979, telah mulai dijalankan kelas
parallel.

Dalam rangka membantu pemerintah untuk pendidikan tenaga terampil tingkat tinggi,
Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran membentuk program Diploma 3. Program
Diploma 3 tersebut merupakan salah satu unit kerja di lingkungan Fakultas Ekonomi
Universitas Padjadjaran yang mengemban tugas menghasilkan sumber daya manusia yang
memiliki keahlian dan keterampilan dalam penerapan ilmu dan teknologi secara praktis,
yang didirikan pada tahun 1975 dan dikukuhkan oleh Surat Keputusan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 042/U/1975 tanggal 18 Maret 1975.
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Dalam upaya menempatkan Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran sebagai institusi di
bidang ilmu manajemen dan bisnis di tingkat nasional maupun internasional yang relevan
dengan upaya Universitas Padjadjaran dalam menuju World Class University, maka pada
tanggal 26 Agustus 2011berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran
Nomor 4196/UN6.RKT/HK/2011 telah ditetapkan perubahan nama Fakultas Ekonomi
Universitas Padjadjaran menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran.

2. Visi dan Misi Fakultas

A. Visi Fakultas
Menuju Sekolah Ekonomi dan Bisnis Unggul dalam Penyelenggaraan Pendidikan
Tahun 2026

B. Misi Fakultas
a. Menyelenggarakan pendidikan (pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmu

pengetahuan, serta pengabdian kepada masyarakat) pada bidang Ilmu Ekonomi
dan Bisnis, yang mampu memenuhi tuntutan masyarakat pengguna jasa
pendidikan tinggi;

b. Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi pada bidang Ilmu Ekonomi dan Bisnis
yang Berdaya Saing Internasional dan Relevan dengan Tuntutan Pengguna Jasa
Pendidikan Dalam Memajukan Perkembangan Intelektual dan Kesejahteraan
Masyarakat;

c. Menyelenggarakan Manajemen Pendidikan yang Profesional dan Akuntabel di
tingkat Fakultas Ekonomi untuk Meningkatkan Citra Perguruan Tinggi;

d. Membangun Insan Akademik Fakultas Ekonomi yang Menjunjung Tinggi
Keluhuran Budaya Lokal, dan Budaya Nasional dalam Keragaman Budaya
Dunia.

C. Tujuan Fakultas
a. Terselenggaranya kegiatan pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmu, dan

pengabdian masyarakat yang efektif dan efisien;
b. Terpenuhinya tuntutan masyarakat pengguna jasa pendidikan tinggi atas

penyelenggaraan kegiatan pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmu, dan
pengabdian masyarakat.

c. Terselenggaranya kegiatan pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmu, dan
pengabdian masyarakat yang kompetitif dan diakui dalam pergaulan akademik
internasional;

d. Terselenggaranya kegiatan pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmu, dan
pengabdian masyarakat yang berkontribusi langsung terhadap upaya
mencerdaskan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

e. Terselenggaranya Manajemen Pendidikan yang Profesional berdasarkan
meritokrasi dan birokrasi efisien.

f. Terwujudnya nilai-nilai good governance dalam proses Manajemen Pendidikan;
g. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kampus Fakultas Ekonomi

UNPAD sebagai institusi yang profesional dan akuntabel.
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h. Terwujudnya civitas akademika Fakultas Ekonomi yang senantiasa
mengintegrasikan nilai-nilai positif dari budaya lokal dan nasional dalam proses
penggalian dan aktualisasi intelektualnya ;

3. Tujuan Pendidikan Program Studi

A. Program StudiMagister Ilmu Ekonomi

1. Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan setara dengan tingkat
pendidikan yang mengarah pada tingkat pendidikan internasional;

2. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana setara dengan tingkat
pendidikan internasional;

3. Meningkatkan kualitas pengelolaan penyelenggaraan pendidikan setara dengan
tingkat pendidikan internasional;

4. Menciptakan suasana akademik yang kondusif;
5. Meningkatkan kualitas lulusan yang memiliki kompetensi dengan IPK

minimal 3.00 dan menguasai perkembangan ilmu pengetahuan ekonomi dan
akuntansi yang mutakhir serta penerapannyadi masyarakat;

6. Memperoleh pengakuan keilmuan di tingkat Nasional dan Internasional.

B. Program StudiMagister Ilmu Manajemen

1. Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan setara dengan tingkat
pendidikan yang sudah mengarah pada pendidikan internasional;

2. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana setara dengan tingkat
pendidikan internasional;

3. Meningkatkan kualitas pengelolaan penyelenggaraan pendidikan setara dengan
tingkat pendidikan internasional;

4. Menciptakan suasana akademik yang kondusif;
5. Meningkatkan kualitas lulusanyang memiliki kompetensi dengan IPK minimal

3.00dan menguasai perkembangan ilmu pengetahuan ekonomi, manajemen
dan akuntansi yang mutakhir serta penerapannyadi masyarakat;

6. Memperoleh pengakuan keilmuan di tingkat Nasional dan Internasional.

C. Program Studi Magister Manajemen

Tujuan Pendidikan
Tujuan pendidikan (learning goals) MM FEB UNPAD konsisten dengan tujuan, visi
dan misi misi dari Universitas Padjadajaran dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yaitu
untuk menyiapkan mahasiswa untuk menjadi manajer yang memiliki kompetensi yang
diakui secara internasional; dan memiliki keahlian dalam riset manajemen dan bisnis
serta pengembangan kewirausahaan. Overall learning goal MM FEB UNPAD adalah
untuk menghasilkan para manajer yang memiliki pengetahuan (knowledge),
keterampilan (skill) serta sikap (attitude) yang diperlukan dalam mengelola
kompleksitas manajemen strategis organisasi, baik organisasi yang beroperasi dalam
konteks lingkungan internasional maupun domestik; mampu memberikan kontribusi
dalam memimpin perubahan organisasi; memiliki jiwa kewirausahaan, baik sebagai



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS|6

wirausahawan dan/atau manajer atau pimpinan suatu institusi. Hal ini berarti bahwa
setelah lulus dari MM FEB UNPAD mahasiswa diharapkan akan menjadi manajer
yang memiliki karakteristik manajer yang profesional (professional manager) dan
manajer yang memiliki jiwa kepemimpinan (leaderships manager).  Manajer yang
profesional, yaitu manajer yang memiliki pemahaman tentang proses manajemen dan
fungsi bisnis; memiliki kapabilitas dalam pemecahan masalah dan pengambilan
keputusan; mampu membaca situasi lingkungan untuk mendesain strategi bisnis; dan
mampu membuat berbagai aktivitas proses bisnis yang dapat menciptakan nilai tambah
bagi organisasi. Manajer yang memiliki jiwa kepemimpinan, yaitu manajer yang
memiliki kemampuan berempati, berkomunikasi secara efektif, memotivasi dan
memberikan visi dan inspirasi bagi anggota organisasi. Secara spesifik, learning goals
MM FEB UNPAD, - setelah lulus dari Program MM-, mahasiswa akan memiliki
kemampuan sebagai berikut.
1. Mahasiswa dapat mendemonstrasikan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan

pemahaman mengenai fungsi manajemen.
2. Mahasiswa dapat mendemonstrasikan bahwa mereka memiliki kemampuan

manajerial berupa pemikiran yang strategis.
3. Mahasiswa dapat mendemonstrasikan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan

pemahaman mengenai fungsi bisnis.
4. Mahasiswa dapat mendemonstrasikan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan

pemahaman mengenai proses kepemimpinan yang efektif;dan mampu melakukan
perubahan dalam organisasi.

5. Mahasiswa dapat mendemonstrasikan bahwa mereka adalah komunikator yang
efektif.

6. Mahasiswa dapat mendemonstrasikan bahwa mereka memiliki kesadaran,
pemahaman dan alasan terhadap berbagai isu etika bisnis dan tanggung jawab
sosial bisnis.

7. Mahasiswa dapat mendemonstrasikan bahwa mereka mampu bekerja secara
kelompok.

8. Mahasiswa dapat mendemonstrasikan bahwa mereka mampu mendesain sistem
informasi bisnis dan/atau menggunakan berbagai aplikasi manajemen dan bisnis
yang berbasis teknologi informasi.

9. Mahasiswa dapat mendemonstrasikan bahwa mereka sebagai analis yang mampu
melakukan riset dan menerapkan berbagai hasil riset dalam bidang bisnis dan
manajemen.

10. Mahasiswa dapat mendemonstrasikan bahwa mereka memiliki kapabilitas sebagai
konsultan manajemen dan bisnis.

11. Mahasiswa dapat mendemonstrasikan bahwa mereka memiliki kapabilitas sebagai
wirausahawan dan/atau  membina kewirausahaan di masyarakat.

Profil Learning Goalsdan Kurikulum Berbasis Kompetensi

Kompetensi mahasiswa baik pengetahuan, keahlian serta sikap atau perilaku positif yang
akan dikembangkan melalui serangkaian program pendidikan pada Prodi MM FEB
UNPAD dituangkan atau didefinisikan dalam suatu learning outcomes yang lebih spesifik
bahwa setelah mengikuti program pendidikan di MM FEB UNPAD, mahasiswa
diharapkan memiliki kemampuan sebagai berikut.
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Tujuan 1: Mahasiswa dapat mendemonstrasikan bahwa mereka memiliki pengetahuan
dan pemahaman mengenai fungsi manajemen.

Objektif: Mahasiswa dapat mendemonstrasikan sebuah pemahaman terhadap berbagai
teori dan praktek manajemen suatu organisasi, terutama pemahaman dan penerapan  fungsi
manajemen yang utama, yaitu: planning, organizing, staffing, leading dan controlling;
serta mengevaluasi perkembangan teori dan beberapa pendekatan terbaru dalam
pengelolaan organisasi.

a. Mendesain proses perencanaan organisasi, seperti: penetapan tujuan, visi dan
misi organisasi serta pembuatan prosedur standar operasi (SOP).

b. Mendesain struktur organisasi dengan span of control yang optimal dan
koordinasi yang efektif.

c. Mendesain penyusunan staf terutama proses procurement (rekrutmen, seleksi
dan penempatan).

d. Mendemonstrasikan proses memimpin dan mengarahkan organisasi terutama
penerapan gaya kepemimpinan, pemotivasian dan komunikasi dalam
organisasi.

e. Mendesain sistem pengendalian suatu organisasi dengan menetapkan skala
prioritas dan area kritis dari semua proses dan aktivitas organisasi.

f. Mengidentifikasi dan mengevaluasi berbagai perkembangan teori dan praktek
manajemen serta berbagai pendekatan terbaru dalam manajemen dan bisnis.

Tujuan 2: Mahasiswa dapat mendemonstrasikan bahwa mereka memiliki kemampuan
manajerial berupa pemikiran yang strategis (strategical thinking).

Objektif: Mahasiswa dapat mendemonstrasikan kemampuannya dalam membuat rencana
strategis organisasi, yaitu penyusunan analisis SWOT; dan mendesain value chain untuk
pembentukan competitive advantage.

a. Mendemonstrasikan berbagai konsep kunci dalam manajemen strategis.
b. Mengidentifikasi dan melakukan diagnosis lingkungan bisnis, baik peluang

dan/atau ancaman baik secara domestik maupun global; serta kekuatan dan
kelemahan internal organisasi sebagai dasar formulasi rencana strategis
organisasi.

c. Mengidentifikasi dan melakukan diagnosis kekuatan dan posisi tawar terhadap
penyalur, konsumen, para pendatang baru serta pesaing bisnis untuk
menentukan tingkat persaingan dalam industri dimana bisnis berada.

d. Mendesain berbagai aktivitas proses atau aktivitas organisasi yang dapat
memberikan nilai tambah (value chain) sebagai dasar untuk membangun
competitive advantage.

e. Menyusun perencanaan bisnis (business plan); dan pemodelan bisnis serta
strategi bisnis, terutama bagi perusahaan baru.

f. Mengevaluasi berbagai alternatif strategi bisnis dan relevansinya dengan
berbagai perubahan lingkungan dan tuntutan stakeholders.

Tujuan 3: Mahasiswa dapat mendemonstrasikan bahwa mereka memiliki pengetahuan
dan pemahaman mengenai fungsi-fungsi bisnis.
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Objektif:Mahasiswa dapat memahami dan menerapkan 4 fungsional bisnis yang utama,
yaitu: pemasaran, operasi, MSDM dan keuangan.

a. Melakukan evaluasi kondisi pasar dan perilaku pelanggan sebagai dasar untuk
menyusun segmentasi pasar, target pemasaran dan bauran pemasaran.

b. Mendesain proses operasi bisnis, seperti: plant design, plant lay-out, plant
location, process design, inventory control, technology choices, maintenance
dan quality control.

c. Mendesain sistem keuangan perusahaan, seperti: pendanaan, investasi dan
kebijakan dividen serta desain sistem akuntansi.

d. Mendesain pengelolaan SDM dalam organisasi, seperti: rekrutmen, pelatihan
dan pengembangan serta pemeliharaan SDM.

Tujuan 4: Mahasiswa dapat mendemonstrasikan bahwa mereka memiliki pengetahuan
dan pemahaman mengenai proses kepemimpinan yang efektif; dan mampu melakukan
perubahan dalam organisasi.

Objektif: Mahasiswa dapat memahami dan menerapkan berbagai teori kepemimpinan,
gaya kepemimpinan yang efektif, motivasi dan perubahan organisasi.

a. Mendemonstrasikan pemahaman dan melakukan berbagai teori kepemimpinan.
b. Mengevaluasi dan memilih gaya kepemimpinan yang efektif.
c. Mengevaluasi dan memilih model motivasi yang sesuai untuk berbagai situasi.
d. Mendemonstrasikan proses komunikasi yang efektif
e. Mendemonstrasikan proses pengambilan keputusan untuk berbagai kasus dan

situasi.
f. Mendemonstrasikan pengelolaan konflik dalam suatu organisasi.
g. Mendemonstrasikan pemahaman atas beberapa pendekatan dalam melakukan

perubahan organisasi.

Tujuan 5: Mahasiswa dapat mendemonstrasikan bahwa mereka mampu menjadi
komunikator yang efektif

Objektif  : Mahasiswa dapat mendesain proses komunikasi dan saluran komunikasi yang
efektif dalam organisasi.

a. Mendemonstrasikan komunikasi yang efektif dalam menulis laporan, baik
dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, terutama struktur kalimat,
argumentasi, membuat kesimpulan dengan meminimalkan kesalahan penulisan.

b. Mempresentasikan ide dan gagasan dalam suatu model presentasi yang efektif,
yaitu: kejelasan penyampaian pesan, sistematika dan struktur logis, penggunaan
bahasa tubuh dan penggunaan media audio visual untuk presentasi.

c. Mendemonstrasikan kemampuan negosiasi yang efektif, baik kepada pihak
internal organisasi maupun eksternal organisasi.
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Tujuan 6: Mahasiswa dapat mendemonstrasikan bahwa mereka memiliki kesadaran
dan pemahaman terhadap berbagai isu etika bisnis dan tanggung jawab sosial bisnis

Objektif: Mahasiswa dapat memahami dan menerapkan berbagai teori dan argumentasi
mengenai etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan terutama dalam upaya
mendesain tata kelola organisasi yang baik (good corporate governance).

a. Mengevaluasi berbagai isu etika, dasar pemikiran serta gagasan suatu isu etika
dan relevansinya dalam proses pengambilan keputusan manajemen.

b. Membedakan perilaku etis dan tidak etis dan implikasinya terhadap organisasi.
c. Mengevaluasi berbagai isu etis aktual yang dihadapi oleh organisasi.
d. Mendesain berbagai program tanggung jawab sosial (CSR) organisasi.

Tujuan 7: Mahasiswa dapat mendemonstrasikan bahwa mereka memiliki kemampuan
untuk bekerja secara kelompok

Objektif: Mahasiswa dapat memahami pentingnya bekerja secara tim untuk efektivitas
pencapaian tujuan organisasi.

a. Mendemonstrasikan kemampuan bekerja secara kelompok secara efektif,
seperti: mengenal kompetensi anggota tim, bekerja secara efektif sebagai
bagian dari kelompok dan komitmen pribadi atas tugas dan pekerjaan
kelompok.

b. Mendemonstrasikan kontribusi positif dalam kelompok, seperti: ikut serta
dalam sumbang saran untuk mengembangkan ide dan gagasan,

c. Mendemonstrasikan proses berbagi pengetahuan kepada anggota kelompok
dalam suatu tim.

d. Mendemonstrasikan kemampuan dalam mengelola tim, seperti:
mendistribusikan dan mendelegasikan pekerjaan serta menyusun skala prioritas
pekerjaan.

Tujuan 8: Mahasiswa dapat mendemonstrasikan bahwa mereka mampu menggunakan
berbagai aplikasi model-model bisnis yang berbasis teknologi informasi

Objektif: Mahasiswa dapat memahami dan mendemonstrasikan kemampuannya dalam
menggunakan berbagai aplikasi metoda pengambilan keputusan terutama aplikasi yang
berbasis teknologi informasi.

a. Mendemonstrasikan keahlian di bidang statistik dan ekonometrik serta berbagai
alat-alat untuk pemodelan bisnis serta melakukan analisis forecasting dan/atau
riset bisnis.

b. Mendemonstrasikan keahlian dalam teknologi informasi untuk mendesain
sistem informasi manajemen.

c. Mendemonstrasikan keahlian dalam menggunakan aplikasi model-model untuk
proses pengambilan keputusan (DSS dan ESS).
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Tujuan 9: Mahasiswa dapat mendemonstrasikan bahwa mereka sebagai analis yang
mampu melakukan riset dan menerapkan berbagai hasil riset dalam bidang bisnis dan
manajemen.

Objektif: Mahasiswa dapat melakukan riset untuk memecahkan berbagai kasus di
organisasi.

a. Mendemonstrasikan kemampuan dalam membuat skema dan model penelitian.
b. Membangun rerangka pemikiran berdasarkan teori-teori yang relevan
c. Mendesain metode penelitian atau survey, pengumpulan data dan penentuan

teknik analisis yang tepat dalam melakukan analisis data.
d. Mendemonstrasikan kemampuan dalam melakukan elaborasi berbagai

implikasi praktis dari hasil penelitian.
e. Mendemonstrasikan inventarisasi dan mengevaluasi berbagai alternatif solusi

terhadap berbagai kasus manajemen dan bisnis yang menjadi topik riset
manajemen.

f. Mendemonstrasikan kemampuan dalam menggunakan aplikasi statistik dan
ekonometrika dalam pengolahan dan analisis data penelitian.

Tujuan 10: Mahasiswa dapat mendemonstrasikan bahwa mereka memiliki kapabilitas
sebagai konsultan manajemen dan bisnis

Objektif: Mahasiswa memiliki kemampuan dalam melakukan manajemen proyek dan
memberikan beberapa evaluasi yang konstruktif untuk perbaikan proses manajemen.

a. Mendemonstrasikan kemampuan dalam membuat dan mempresentasikan
proses perencanaan, pengelolaan dan menyelesaikan suatu proyek dalam suatu
proposal, anggaran dan penjadualan serta laporan hasil proyek.

b. Memberikan berbagai alternatif solusi untuk pemecahan masalah dan
mengelola berbagai situasi yang tidak dapat terprediksikan.

c. Mendemonstrasikan kemampuan untuk dapat meyakinkan klien untuk tetap
konsisten menggunakan jasa konsultasinya.

Tujuan 11: Mahasiswa dapat mendemonstrasikan bahwa mereka memiliki kapabilitas
sebagai wirausahawan dan/atau  membina kewirausahaan di masyarakat.

Objektif: Mahasiswa dapat memahami pentingnya jiwa kewirausahaan, baik sebagai
wirausahawan mandiri dan/atau pengambil keputusan organisasi serta melakukan
pembinaan kewirausahaan di masyarakat

a. Mendemonstrasikan pemahaman mengenai berbagai teori tentang  penciptaan
inovasi dan kreativitas dalam kewirausahaan.

b. Mendemonstrasikan analisis suatu kelayakan bisnis.
c. Mendemonstrasikan kemampuan sebagai pendamping dan pemberian

konsultasi manajemen dan bisnis di masyarakat dalam berbagai simulasi bisnis.
d. Mendemonstrasikan kemampuan dalam melakukan elaborasi dan menggali

berbagai ide dan gagasan untuk usaha yang baru dan/atau pengembangan
usaha.
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e. Mendemonstrasikan kemampuan dalam mengembangkan ide dan gagasan
bisnis menjadi suatu produk yang berhasil di pasar.

D. Program Studi Magister Akuntansi
Tujuan
Sesuai dengan visi , misi dan tujuan dari Fakultas Ekonomi, maka tujuan dari
program studi magister akuntansi adalah:
1. Menyelenggarakan pendidikan untuk menyiapkan dan meningkatkan  kualitas

pendidik dan tenaga kependidikan di bidang akuntansi  yang beretika, handal
dan berwawasan global.

2. Menyelenggarakan penelitian yang mendukung pendidikan dan pengembangan
ilmu akuntansi.

3. Menciptakan terbentuknya iklim akademik bagi civitas akademika.
4. Meningkatkan kemampuan lulusan untuk mengaplikasikan dan

mengembangkan ilmu akuntansi.
5. Menjadi salah satu rujukan nasional untuk pendidikan akuntansi.
6. Memperoleh pengakuan keilmuan dibidang akuntansi (akuntansi pemerintahan)

baik ditingkat nasional maupun internasional.

Program magister akuntansi dirancang untuk menghasilkan lulusan yang
diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dunia kerja dibidang akuntansi
pemerintahan, auditing dan pelaporan keuangan, perpajakan sistem informasi dan
pengendalian risiko.

E. Program Studi Magister Ekonomi Terapan
Tujuan
1. Menciptakan nilai tambah yang tinggi kepada para mahasiswa dalam

penguasaan bidang kajian ilmu ekonomi dan penerapannya agar dapat
mendukung karir pekerjaan atau dapat melanjutkan studi sehingga bermanfaat
bagi institusi dan lingkungan masing-masing.

2. Memberikan peran Program Magister Ekonomi Terapan Fakultas Ekonomi
Universitas Padjadjaran dalam memberikan kontribusi positif bagi
perkembangan ilmu ekonomi dalam mengatasi berbagai masalah di kalangan
profesional dan pemerintahan.

3. Memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan sumber daya
manusia baik di tingkat lokal maupun nasional.

F. Program Pendidikan Profesi Akuntansi
Tujuan
Program studi ini dimaksudkan untuk mendidik tenaga akuntan yang tidak hanya
cerdas, tetapi juga profesional dan beretika. Disamping transfer of accountingand
supporting knowledge mutakhir, program studi juga menanamkan keterampilan dan
keahlian (skill and expertise) serta orientasi profesional berwawasan global. Para
lulusan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan kontemporer dari dunia usaha dan
pendidikan tenaga profesi akuntan.
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4. Kompetensi Lulusan

A. Program Studi Magister Ilmu Ekonomi
Kompetensi Lulusan
1. Motivation (Motivasi)

a. Memiliki dorongan yang kuat untuk selalu mempelajari perkembangan ilmu
ekonomi dan akuntansi,  dan menerapkannya dalam kehidupan organisasi dan
kehidupan masyarakat..

b. Memiliki dorongan yang kuat untuk selalu menjadi pembelajar yang aktif, dan
bersedia untuk dapat berbagi ilmu yang dapat membantu dalam memecahkan
masalah kegiatan organisasi dan juga kegiatan kesehariannya.

2. Ability (Kemampuan)
a. Memiliki kemampuan untuk mengembangkan, memutakhirkan, dan menerapkan

ilmu ekonomi, dan akuntansi.
b. Memiliki kemampuan untuk menganalisa dan memecahkan permasalahan di

bidang ilmu ekonomi, dan akutansi berdasarkan kaidah ilmiah melalui penelitian
dan pengembangan.

c. Memiliki kemampuan untuk mengkomunikasikan ide dan pemikiran
berdasarkan kaidah ilmiah dan nalarnya

3. Skills (Keterampilan)
a. Memiliki keterampilan dalam mengelola ide, konsep, penemuan, pengembangan

dan penerapan ilmu ekonomi dan akuntansi dalam cakupan organisasi baik
publik maupun swasta.

b. Memiliki kemampuan dalam menerapkan konsep dan teori untuk menjawab
fenomena yang terjadi dalam lingkungan internal dan eksternal

c. Memiliki kemampuan menyajikan ide/konsep/penemuan dalam bentuk karya
tulis, mempublikasikan dan mempresentasikannya baik pada tingkat nasional
maupun internasional.

4. Attitude (Sikap)
a. Memiliki sikap yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, etika dan

integritas yang tinggi dalam pengembangan ilmu dan kerjasama yang tetap
dilandasi norma budaya nasional.

b. Memiliki sikap positif dalam menyingkapi masukan dan kritik yang mendukung
perkembangan keilmuan terkait.

c. Memiliki sikap kritis dan konsisten dalam menyelesaikan permasalahan
berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah dan memiliki kedewasaan untuk selalu mau
berbagi demi kemajuan bersama.

5. Knowledge (Pengetahuan)
a. Memahami konsep, teori dan aplikasi sesuai dengan bidang ilmu ekonomi, dan

akuntansi baik dalam konteks nasional maupun internasional.
b. Memahami metodologi dalam pengembangan ilmu ekonomi dan akuntansi

dengan bidang ilmu yang ditempuh.
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c. Memahami perkembangan lingkungannya.

B. Program Studi Magister Ilmu Manajemen
Kompetensi Lulusan

1. Motivation (Motivasi)
a. Memiliki dorongan yang kuat untuk selalu mempelajari perkembangan ilmu

manajemen dan menerapkannya dalam kehidupan organisasi dan masyarakat.
b. Memiliki dorongan yang kuat untuk selalu menjadi pembelajar yang aktif dan

bersedia untuk dapat berbagi ilmu yang dapat membantu dalam memecahkan
masalah kegiatan organisasi dan juga kegiatan kesehariannya.

2. Ability (Kemampuan)
a. Memiliki kemampuan untuk mengembangkan, memutakhirkan, dan menerapkan

ilmu manajemen
b. Memiliki kemampuan untukmenganalisa dan memecahkan permasalahan di

bidang ilmu manajemen berdasarkan kaidah ilmiah melalui penelitian dan
pengembangan.

c. Memiliki kemampuan untuk mengkomunikasikan ide dan pemikiran
berdasarkan kaidah ilmiah dan nalarnya

3. Skills (Keterampilan) '
a. Memiliki ketrampilan dalam mengelola ide, konsep, penemuan, pengembangan

dan penerapan ilmu manajemen dalam cakupan organisasi baik publik maupun
swasta.

b. Memiliki kemampuan dalam menerapkan konsep dan teori untuk menjawab
fenomena yang terjadi dalam lingkungan internal dan eksternal

c. Memiliki kemampuan menyajikan ide/konsep/penemuan dalam bentuk karya
tulis, mempublikasikan dan mempresentasikannyabaik pada tingkat nasional
maupun internasional.

4. Attitude (Sikap)
a. Memiliki sikap yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, etika dan

integritas yang tinggi dalam pengembangan ilmu dan kerjasama yang tetap
dilandasi norma budaya nasional.

b. Memiliki sikap positif dalam menyingkapi masukan dan kritik yang mendukung
perkembangan keilmuan terkait

c. Memiliki sikap kritis dan konsisten dalam menyelesaikan permasalahan
berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah dan memiliki kedewasaan untuk selalu mau
berbagi demi kemajuan bersama..

5. Knowledge (Pengetahuan)
a. Memahami konsep, teori dan aplikasi sesuai dengan bidang ilmu manajemen

baik dalam konteks nasional maupun internasional.
b. Memahami metodologi dalam pengembangan ilmu manajemen dengan bidang

ilmu yang ditempuh.
c. Memahami perkembangan lingkungannya.
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C. Program Studi Magister Manajemen
Kompetensi Lulusan
1. Motivation (Motivasi)

a. Lulusan diharapkan memiliki motivasi yang kuat dan konsisten serta berdaya juang
tinggi untuk terus menggali, mengembangkan, mengaplikasikan dan
mendiseminasikan ilmu dan keterampilannya bagi kemaslahatan publik, organisasi
kerja, dan bidang profesi keilmuannya.

b. Lulusan  diharapkan memiliki motivasi yang kuat untuk menjadi pembelajar yang
aktif dan senantiasa berjiwa entrepreneur dalammemecahkan masalah manajemen
dan bisnis saat ini.

c. Memiliki motivasi yang kuat untuk senantiasa mempelajari  perkembangan ilmu
manajemen dan bisnis dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dan atau di
tempat kerja.

2. Ability (Kemampuan)

a. Mampu mengembangkan, menerapkan dan memutakhirkan ilmu dan praktek
manajemen dan bisnis.

b. Mampu menganalisis dan memecahkan masalah dan isu bisnis dengan
menggunakan kaidah ilmiah dan best practice di bidang manajemen dan bisnis.

b. Lulusan diharapkan mampu mengartikulasikan gagasan yang kompleks, bekerja
secara tim, serta mengidentifikasikan dan menyelesaikan masalah secara sistematis
dan ilmiah.Secara khusus,kemampuan tersebut berangkat dari penguasaannya
terhadap bidang ilmu Manajemen yang dipilih oleh lulusan.

3. Skills (Keterampilan)

a. Terampil dalam membuat perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian
organisasi baik organisasi publik maupun swasta (bisnis).

b. Memiliki kemampuan memecahkan masalah masalah manajemen dan bisnis
dengan pendekatan yang relevan dan akurat.

c. Memiliki kemampuan mengembangkan model-model bisnis yang dapat membuat
perusahaan lebih mampu bersaing baik pada tingkat nasional maupun internasional.

d. Lulusan diharapkan memiliki keterampilan yang efektif membantunya menghadapi
dan mengantisipasi perubahan dan tantangan masa depan, seperti keterampilan
teknologi dan sistem informasi, serta keterampilan komunikasi dalam lingkup
internasional.

4. Attitude (Sikap)

a. Memiliki sikap untuk senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai dan etika kerja atau
etika bisnis.

b. Memiliki sikap positif dalam menjalani kerjasama dengan berbagai pihak untuk
kesejahteraan masyarakat

c. Memiliki sikap kritis dan konsisten dalam menyelesaikan permasalahan
berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah.
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d. Lulusan diharapkan menyelami dan mempraktikkan perilaku cendekia dan
profesional yang berintegritas, rasional, berempati, dan menhormati norma-norma
lingkungan dan kemanusiaan.

5. Knowledge (Pengetahuan)

a. Memahami konsep-konsep bisnis baik pada tingkat nasional maupun internasional.
b. Memahami konsep-konsep manajemen dan bisnis dalam menunjang dan

pengembangan ilmu manajemen dan bisnis secara umum
c. Lulusan diharapkan memiliki dan mengembangkan wawasan ilmu pengetahuan dan

teknologi, khususnya pada bidang ilmu manajemen yang ditekuninya serta
berkenan memanfaatkannya untuk kepentingan publik atau stakeholder.

Standar Learning Goals Berdasarkan Kompetensi Kriteria Kombinasi KKNI dan
MASAK

Kombinasi antara standar kompetensi berdasarkan KKNI dan MASAK dapat dielaborasi
menjadi sebuah prioritas program pendidikan manajemen dan bisnis. Pertama, komponen
kompetensi utama, yaitu knowledge dan ability. Learning goals kompetensi utama
menitikberatkan pada aspek kognitif dengan kompetensi intelektualitas yang menunjukkan
bahwa peserta didik dapat melakukan elaborasi berbagai pemahaman terhadap berbagai
konsep teoritis ilmu manajemen dan bisnis. Kedua, kompetensi pendukung, yaitu
motivation dan skill. Learning goals untuk kompetensi pendukung menitikberatkan pada
aspek psikomotorik dengan kompetensi kemampuan professional terutama pada
penguasaan ilmu alat seperti kemampuan bahasa, matematika dan statistika serta
ekonometrika. Ketiga, kompetensi lain-lain, yaitu attitude. Learning goals untuk
kompetensi lain-lain menitikberatkan pada aspek afektif, berupa kecerdasan secara
emosional dan spritualitas.Dengan adanya kombinasi kompetensi yang
seimbangdiharapkan lulusan dapat mencapai kompetensi yang sesuai dengan tuntutan
stakeholder.

Profil Learning Goals Kombinasi Standar Kompetensi KKNI-MASAK

MASAK KKNI
MOTIVATION Lulusan diharapkan memiliki motivasi yang kondusif dan konsisten serta berdaya juang

tinggi untuk terus menggali, mengembangkan, mengaplikasikan dan mendiseminasikan
ilmu dan keterampilannya bagi kemaslahatan publik, organisasi kerja, dan bidang profesi
keilmuannya.
- Memiliki motivasi yang kuat untuk senantiasa mempelajari  perkembangan ilmu

manajemen dan bisnis dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dan atau di
tempat kerja.

- Memiliki motivasi yang kuat untuk menjadi pembelajar yang aktif dan senantiasa berjiwa
entrepreneur dalam memecahkan masalah manajemen dan bisnis saat ini.

- Menciptakan dan memotivasi  kerjasama tim untuk meningkatkan kinerja organisasi.
ABILITY Lulusan diharapkan mampu mengartikulasikan gagasan yang kompleks, bekerja secara tim,

serta mengidentifikasikan dan menyelesaikan masalah secara sistematis dan ilmiah.Secara
khusus,kemampuan tersebut berangkat dari penguasaannya terhadap bidang ilmu
Manajemen yang dipilih oleh lulusan.
- Mampu mengambil keputusan strategis atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi
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MASAK KKNI
dalam manajemen dan bisnis.

- Mampu mengidentifikasi dan mendiagnosa masalah-masalah bisnis dan merumuskan
alternatif solusi yang tepat menurut kaidah-kaidah manajemen.

- Mampu memanfaatkan teknologi informasi untuk menyelesaikan tugas-tugas  tertentu
dalam bidang manajemen dan mengelola suatu bisnis.

- Mampu menyusun perencanaan, melakukan pengorganisasian, penyusunan staff,
memimpin dan mengarahkan orang lain, dan melakukan pengendalian dalam rangka
mengelola suatu organisasi bisnis.

- Mampu melaksanakan tugas-tugas manajer fungsional menengah suatu organisasi bisnis.
- Mampu melakukan riset  yang dapat digunakan dalam memberikan berbagai alternatif

penyelesaian masalah di bidang manajemen dan bisnis.
- Mampu mensinergikan ilmu manajemen dan praktek profesionalnya melalui riset hingga

menghasilkan model-model manajemen dan bisnis.

SKILL Lulusan diharapkan memiliki keterampilan yang efektif yang membantunya menghadapi
dan mengantisipasi perubahan dan tantangan masa depan, seperti keterampilan teknologi
dan sistem informasi, serta keterampilan berbahasa internasional.
- Menerapkan ilmu pengetahuan melalui penelitian dan pengabdian pada masyarakat di

bidang bisnis dan manajemen.
- Terampil dalam membuat perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian organisasi

baik organisasi bisnis yang beroperasi secara nasional maupun internasional, lembaga not
for profit dan lembaga pemerintahan.

- Memiliki kemampuan memecahkan masalah masalah manajemen dan bisnis dengan
pendekatan yang relevan dan akurat.

- Memiliki kemampuan mengembangkan model-model bisnis yang dapat membuat
perusahaan lebih mampu bersaing baik pada tingkat nasional maupun internasional.

ATTITUDE Lulusan diharapkan menyelami dan mempraktikkan perilaku cendekia dan profesional
yang berintegritas, rasional, berempati, dan menghormati norma-norma lingkungan dan
kemanusiaan.
- Bersikap positif dan terbuka terhadap perkembangan ilmu bisnis dan manajemen
- Bertanggungjawab, menghargai etika, kejujuran dan komitmen dalam bertingkah laku

untuk menjalankan prinsip-prinsip bisnis dan manajemen
- Percaya diri dan dengan cepat menyesuaikan diri dalam lingkungan yang baru
- Memiliki sikap kritis dan konsisten dalam menyelesaikan permasalahan berdasarkan

kaidah-kaidah ilmiah.
KNOWLEDGE Lulusan diharapkan memiliki dan mengembangkan wawasan ilmu pengetahuan dan

teknologi, khususnya pada bidang ilmu manajemen yang ditekuninya serta berkenan
memanfaatkannya untuk kepentingan publik dan pengembangan ilmu.
- Memahami konsep-konsep manajemen dan bisnis dalam menunjang ilmu manajemen

dan bisnis secara umum.
- Memiliki kemampuan menggali perkembangan ilmu bisnis dan manajemen untuk

meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan manajerial.
- Memiliki wawasan yang luas mengenai manajemen dan bisnis.

Profil Kompetensi Lulusan dan Learning Goal Berdasarkan KBK

Rumusan kompetensi dasar kemudian dibagi menjadi kompetensi utama,
kompetensi pendukung dan kompetensi lainnya. Kompetensi utama lebih pada aspek
knowledge dan ability, yaitu berupa learning goals dan/atau learning objectives.
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Kompetensi pendukung pada aspek motivation dan skill. Sedangkan kompetensi lainnya
adalah aspek attitude yang mendukung kompetensi utama dan pendukung.

Kompetensi Utama

1. Mahasiswa dapat mendemonstrasikan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan
pemahaman mengenai fungsi manajemen. Dalam hal ini, mahasiswa dapat
mendemonstrasikan sebuah pemahaman terhadap berbagai teori dan praktek
manajemen suatu organisasi, terutama pemahaman dan penerapan  fungsi manajemen
yang utama, yaitu: planning, organizing, staffing, leading dan controlling; serta
mengevaluasi perkembangan teori dan beberapa pendekatan terbaru dalam
pengelolaan organisasi.

2. Mahasiswa dapat mendemonstrasikan bahwa mereka memiliki kemampuan pemikiran
yang strategis (strategical thinking). Dalam hal ini, mahasiswa dapat
mendemonstrasikan kemampuannya dalam membuat rencana strategis organisasi,
yaitu penyusunan analisis SWOT; dan mendesain value chain untuk pembentukan
competitive advantage.

3. Mahasiswa dapat mendemonstrasikan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan
pemahaman mengenai proses bisnis. Dalam hal ini, mahasiswa dapat memahami dan
menerapkan 4 fungsi bisnis yang utama, yaitu: pemasaran, operasi, MSDM dan
keuangan.

4. Mahasiswa dapat mendemonstrasikan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan
pemahaman mengenai proses kepemimpinan yang efektif dalam organisasi serta
proses perubahan organisasi. Dalam hal ini, mahasiswa dapat memahami dan
menerapkan berbagai teori kepemimpinan, gaya kepemimpinan yang efektif, motivasi
dan perubahan organisasi.

5. Mahasiswa mampu mendemonstrasikan bahwa mereka dapat menjadi komunikator
yang efektif.Dalam hal ini, mahasiswa dapat mendesain proses komunikasi dan
saluran komunikasi yang efektif dalam organisasi.

6. Mahasiswa dapat mendemonstrasikan bahwa mereka memiliki kesadaran dan
pemahaman terhadap berbagai isu etika bisnis dan tanggung jawab sosial bisnis.Dalam
hal ini, mahasiswa dapat memahami dan menerapkan berbagai teori dan argumentasi
mengenai etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan terutama dalam upaya
mendesain tata kelola organisasi yang baik (good corporate governance).

7. Mahasiswa dapat mendemonstrasikan bahwa mereka memiliki kemampuan untuk
bekerja secara kelompok. Dalam hal ini, mahasiswa dapat memahami pentingnya
bekerja secara tim untuk efektivitas pencapaian tujuan organisasi.

8. Mahasiswa dapat mendemonstrasikan bahwa mereka mampu menggunakan berbagai
aplikasi model-model bisnis yang berbasis teknologi informasi. Dalam hal ini,
mahasiswa dapat memahami dan mendemonstrasikan kemampuannya dalam
menggunakan berbagai aplikasi metoda pengambilan keputusan terutama aplikasi
yang berbasis teknologi informasi.

9. Mahasiswa dapat mendemonstrasikan bahwa mereka sebagai analis yang mampu
melakukan riset dan menerapkan berbagai hasil riset dalam bidang bisnis dan
manajemen. Dalam hal ini, mahasiswa dapat melakukan riset untuk memecahkan
berbagai kasus di organisasi.

10. Mahasiswa dapat mendemonstrasikan bahwa mereka memiliki kapabilitas untuk
memberikan pelatihan dan konsultasi manajemen dan bisnis. Dalam hal ini,
mahasiswa memiliki kemampuan dalam melakukan manajemen proyek dan
memberikan beberapa evaluasi yang konstruktif untuk perbaikan proses manajemen.
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11. Mahasiswa dapat mendemonstrasikan bahwa mereka memiliki kapabilitas sebagai
wirausahawan dan/atau  membina kewirausahaan di masyarakat. Dalam hal ini,
mahasiswa dapat memahami pentingnya jiwa kewirausahaan, baik sebagai
wirausahawan mandiri dan/atau pengambil keputusan organisasi serta melakukan
pembinaan kewirausahaan di masyarakat.

Kompetensi Pendukung

1. Mahasiswa dapat menunjukkan motivasi yang tinggi dan konsisten serta berdaya
juang tinggi untuk terus menggali, mengembangkan, mengaplikasikan dan
mendiseminasikan ilmu dan keterampilannya.

2. Mahasiswa dapat mendemonstrasikan kemampuan dalam penguasaan teknologi dan
sistem informasi.

3. Mahasiswa dapat mendemonstrasikan kemampuannya dalam bahasa internasional.
4. Mahasiswa dapat mendemonstrasikan kemampuan dalam penggunaan alat-alat

dan/atau software aplikasi statistikdan ekonometrika.
5. Mahasiswa dapat mendemonstrasikan kemampuan dalam penggunaan beberapa alat-

alat dan/atau software aplikasi metoda kuantitatif.

Kompetensi Lainnya

1. Mahasiswa dapat mendemonstrasikan sikap positif, seperti: komitmen waktu,
integritas, disiplin, rasional, empati dan kerja keras.

2. Mahasiswa dapat mendemonstrasikan kemampuan apresiatif terhadap hasil karya
orang lain.

3. Mahasiswa dapat mendemonstrasikan kemampuan untuk taat pada berbagai peraturan
dan menghormati norma-norma lingkungan dan kemanusiaan.

4. Mahasiswa dapat menunjukkan sikap kuriusitas untuk senantiasa belajar dan
mengembangkan wawasan ilmu pengetahuan dan teknologi.

5. Mahasiswa dapat bersikap positif dan terbuka terhadap perkembangan ilmu bisnis
dalam berbagai perspektif dan paradigma.

6. Mahasiswa dapat menunjukkan sikap percaya diri dan kemampuan beradaptasi dengan
berbagai perubahan-perubahan lingkungan yang terjadi.

7. Mahasiswa dapat menunjukkan sikap rendah hati dan kemampuan dan sikap
menghargai orang lain.
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PROFIL LULUSAN DAN RUMUSAN KOMPETENSI

PROFIL LULUSAN DAN
LEARNING GOALS

KOMPETENSI YANG SEHARUSNYA DIMILIKI
BIDANG KAJIAN

KOMPETENSI UTAMA KOMPETENSI PENDUKUNG KOMPETENSI LAINNYA
Eksekutif / Manajer
Perusahaan atau
Pimpinan Lembaga
Pemerintah

I
Mahasiswa dapat mendemonstrasikan
sebuah pemahaman atas teori dan
praktek manajemen suatu organisasi dan
lingkungannya terutama pemahaman dan
penerapan  fungsi manajemen yang
utama, yaitu: planning, organizing,
staffing, leading dan controlling; serta
mengevaluasi perkembangan teori dan
beberapa pendekatan terbaru dalam
pengelolaan organisasi.

- Mahasiswa dapat menunjukkan
motivasi yang tinggi dan konsisten
serta berdaya juang tinggi untuk
terus menggali, mengembangkan,
mengaplikasikan dan
mendiseminasikan ilmu dan
keterampilannya.

- Mahasiswa dapat
mendemonstrasikan kemampuan
dalam penggunaan alat-alat statistik
dan ekonometrika.

- Mahasiswa dapat
mendemonstrasikan sikap positif,
seperti: komitmen waktu, integritas,
disiplin, rasional, empati dan kerja
keras.

- Mahasiswa dapat
mendemonstrasikan kemampuan
apresiatif terhadap hasil karya orang
lain dan menghormati norma-norma
lingkungan dan kemanusiaan.

- Mahasiswa dapat menunjukkan
sikap kuriusitas untuk senantiasa
belajar dan mengembangkan
wawasan ilmu pengetahuan dan
teknologi.

- Mahasiswa dapat bersikap positif
dan terbuka terhadap perkembangan
ilmu bisnis dalam berbagai
perspektif dan paradigma.

1. Proses Manajemen
2. Fungsi Bisnis
3. Perilaku

Keorganisasian
4. Kapita Selekta

Manajemen

II Mahasiswa dapat mendemonstrasikan
bahwa mereka memiliki kemampuan
pemikiran yang strategis (strategical
thinking). Dalam hal ini, mahasiswa
dapat mendemonstrasikan
kemampuannya dalam membuat rencana
strategis organisasi, yaitu penyusunan
analisis SWOT; dan mendesain value
chain untuk pembentukan competitive
advantage.

- Mahasiswa dapat menunjukkan
motivasi yang tinggi dan konsisten
serta berdaya juang tinggi untuk terus
menggali, mengembangkan,
mengaplikasikan dan
mendiseminasikan ilmu dan
keterampilannya.

- Mahasiswa dapat
mendemonstrasikan sikap positif,
seperti: komitmen waktu, integritas,
disiplin, rasional, empati dan kerja
keras.

- Mahasiswa dapat menunjukkan sikap
kuriusitas untuk senantiasa belajar
dan mengembangkan wawasan ilmu
pengetahuan dan teknologi.

- Mahasiswa dapat bersikap positif dan
terbuka terhadap perkembangan ilmu
bisnis dalam berbagai perspektif dan
paradigma.

1. Ilmu Ekonomi Makro
2. Ilmu Ekonomi Mikro
5. Proses Manajemen
6. Fungsi Bisnis
3. Manajemen Strategis
4. Perilaku

Keorganisasian
5. Kapita Selekta

Manajemen
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PROFIL LULUSAN DAN RUMUSAN KOMPETENSI

PROFIL LULUSAN DAN
LEARNING GOALS

KOMPETENSI YANG SEHARUSNYA DIMILIKI
BIDANG KAJIAN

KOMPETENSI UTAMA KOMPETENSI PENDUKUNG KOMPETENSI LAINNYA
Eksekutif /Manajer
Perusahaan atau
Pimpinan Lembaga
Pemerintah

III
Mahasiswa dapat mendemonstrasikan
bahwa mereka memiliki pengetahuan
dan pemahaman mengenai proses
bisnis. Dalam hal ini, mahasiswa
dapat memahami dan menerapkan 4
fungsi bisnis yang utama, yaitu:
pemasaran, operasi, MSDM dan
keuangan serta manajemen risiko
bisnis.

- Mahasiswa dapat menunjukkan motivasi
yang tinggi dan konsisten serta berdaya
juang tinggi untuk terus menggali,
mengembangkan, mengaplikasikan dan
mendiseminasikan ilmu dan
keterampilannya.

- Mahasiswa dapat mendemonstrasikan
kemampuan dalam penguasaan
teknologi dan sistem informasi.

- Mahasiswa dapat mendemonstrasikan
kemampuan dalam penggunaan alat-alat
statistik dan ekonometrika.

- Mahasiswa dapat
mendemonstrasikan sikap positif,
seperti: komitmen waktu,
integritas, disiplin, rasional, empati
dan kerja keras.

- Mahasiswa dapat menunjukkan
sikap kuriusitas untuk senantiasa
belajar dan mengembangkan
wawasan ilmu pengetahuan dan
teknologi.

- Mahasiswa dapat bersikap positif
dan terbuka terhadap
perkembangan ilmu bisnis dalam
berbagai perspektif dan paradigma.

- Mahasiswa dapat menunjukkan
sikap percaya diri dan kemampuan
beradaptasi dengan berbagai
perubahan-perubahan lingkungan
yang terjadi.

1. Proses Manajemen
2. Fungsi Bisnis
3. Perilaku Keorganisasian
4. Kapita Selekta Manajemen
5. Teori Manajemen

Pemasaran
6. Teori Manajemen Operasi
7. Teori Manajemen SDM
8. Teori Manajemen Keuangan
9. Statistika Multivariat
10. Ekonometrika
11. Analisis Kuantitatif Untuk

Manajer
12. Akuntansi Untuk Manajer
13. Analisis Laporan Keuangan
14. Sistem Informasi

Manajemen
15. Manajemen Strategis Bisnis
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PROFIL LULUSAN DAN RUMUSAN KOMPETENSI

PROFIL LULUSAN DAN
LEARNING GOALS

KOMPETENSI YANG SEHARUSNYA DIMILIKI
BIDANG KAJIAN

KOMPETENSI UTAMA KOMPETENSI PENDUKUNG KOMPETENSI LAINNYA
Eksekutif /Manajer
Perusahaan atau
Pimpinan Lembaga
Pemerintah

IV Mahasiswa dapat
mendemonstrasikan bahwa mereka
memiliki pengetahuan dan
pemahaman mengenai proses
kepemimpinan yang efektif dalam
organisasi serta proses perubahan
organisasi. Dalam hal ini,
mahasiswa dapat memahami dan
menerapkan berbagai teori
kepemimpinan, gaya
kepemimpinan yang efektif,
motivasi dan perubahan organisasi.

- Mahasiswa dapat menunjukkan
motivasi yang tinggi dan konsisten
serta berdaya juang tinggi untuk
terus menggali, mengembangkan,
mengaplikasikan dan
mendiseminasikan ilmu dan
keterampilannya.

- Mahasiswa dapat
mendemonstrasikan sikap positif,
seperti: komitmen waktu, integritas,
disiplin, rasional, empati dan kerja
keras.

- Mahasiswa dapat
mendemonstrasikan kemampuan
apresiatif terhadap hasil karya orang
lain

- Mahasiswa dapat menunjukkan
sikap kuriusitas untuk senantiasa
belajar dan mengembangkan
wawasan ilmu pengetahuan dan
teknologi.

- Mahasiswa dapat bersikap positif
dan terbuka terhadap perkembangan
ilmu bisnis dalam berbagai
perspektif dan paradigma.

1. Proses Manajemen
2. Fungsi Bisnis
3. Perilaku Keorganisasian
4. Kapita Selekta

Manajemen
5. Leaderships

V Mahasiswa dapat
mendemonstrasikan bahwa mereka
dapat menjadi komunikator yang
efektif.Dalam hal ini, mahasiswa
dapat mendesain proses komunikasi
dan saluran komunikasi yang
efektif dalam organisasi.

- Mahasiswa dapat menunjukkan
motivasi yang tinggi dan konsisten
serta berdaya juang tinggi untuk
terus menggali, mengembangkan,
mengaplikasikan dan
mendiseminasikan ilmu dan
keterampilannya.

- Mahasiswa dapat
mendemonstrasikan
kemampuannya dalam bahasa asing
(Inggris).

- Mahasiswa dapat mendemonstrasikan
sikap positif, seperti: komitmen
waktu, integritas, disiplin, rasional,
empati dan kerja keras.

- Mahasiswa dapat mendemonstrasikan
kemampuan apresiatif terhadap hasil
karya orang lain

- Mahasiswa dapat menunjukkan sikap
percaya diri dan kemampuan
beradaptasi dengan berbagai
perubahan-perubahan lingkungan
yang terjadi.

- Mahasiswa dapat menunjukkan sikap
rendah hati dan kemampuan dan sikap
menghargai orang lain.

1. Proses Manajemen
2. Perilaku Keorganisasian
3. Kapita Selekta

Manajemen
4. Leaderships
5. Komunikasi Bisnis
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PROFIL LULUSAN DAN RUMUSAN KOMPETENSI

PROFIL LULUSAN DAN
LEARNING GOALS

KOMPETENSI YANG SEHARUSNYA DIMILIKI
BIDANG KAJIAN

KOMPETENSI UTAMA KOMPETENSI PENDUKUNG KOMPETENSI LAINNYA
Eksekutif /Manajer
Perusahaan atau
Pimpinan
Lembaga
Pemerintah

VI Mahasiswa dapat mendemonstrasikan
bahwa mereka memiliki kesadaran dan
pemahaman terhadap berbagai isu etika
bisnis dan tanggung jawab sosial
bisnis.Dalam hal ini, mahasiswa dapat
memahami dan menerapkan berbagai
teori dan argumentasi mengenai etika
bisnis dan tanggung jawab sosial
perusahaan terutama dalam upaya
mendesain tata kelola organisasi yang
baik (good corporate governance).

- Mahasiswa dapat menunjukkan
motivasi yang tinggi dan konsisten
serta berdaya juang tinggi untuk terus
menggali, mengembangkan,
mengaplikasikan dan
mendiseminasikan ilmu dan
keterampilannya.

- Mahasiswa dapat mendemonstrasikan
sikap positif, seperti: komitmen waktu,
integritas, disiplin, rasional, empati dan
kerja keras.

- Mahasiswa dapat mendemonstrasikan
kemampuan apresiatif terhadap hasil
karya orang lain dan menghormati
norma-norma lingkungan dan
kemanusiaan.

- Mahasiswa dapat bersikap positif dan
terbuka terhadap perkembangan ilmu
bisnis dalam berbagai perspektif dan
paradigma.

- Mahasiswa dapat menunjukkan sikap
percaya diri dan kemampuan
beradaptasi dengan berbagai
perubahan-perubahan lingkungan yang
terjadi.

1. Proses Manajemen
2. Fungsi Bisnis
3. Perilaku Keorganisasian
4. Etika Bisnis dan CSR

VII Mahasiswa dapat mendemonstrasikan
bahwa mereka memiliki kemampuan
untuk bekerja secara kelompok. Dalam
hal ini, mahasiswa dapat memahami
pentingnya bekerja secara tim untuk
efektivitas pencapaian tujuan organisasi.

- Mahasiswa dapat menunjukkan
motivasi yang tinggi dan konsisten
serta berdaya juang tinggi untuk terus
menggali, mengembangkan,
mengaplikasikan dan
mendiseminasikan ilmu dan
keterampilannya.

- Mahasiswa dapat mendemonstrasikan
sikap positif, seperti: komitmen waktu,
integritas, disiplin, rasional, empati dan
kerja keras.

- Mahasiswa dapat mendemonstrasikan
kemampuan apresiatif terhadap hasil
karya orang lain dan menghormati
norma-norma lingkungan dan
kemanusiaan.

- Mahasiswa dapat menunjukkan sikap
rendah hati dan kemampuan dan sikap
menghargai orang lain.

1. Proses Manajemen
2. Perilaku Keorganisasian
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PROFIL LULUSAN DAN RUMUSAN KOMPETENSI

PROFIL LULUSAN DAN
LEARNING GOALS

KOMPETENSI YANG SEHARUSNYA DIMILIKI
BIDANG KAJIAN

KOMPETENSI UTAMA KOMPETENSI PENDUKUNG KOMPETENSI LAINNYA
Eksekutif /Manajer
Perusahaan atau
Pimpinan Lembaga
Pemerintah

VIII Mahasiswa dapat
mendemonstrasikan bahwa mereka
mampu menggunakan berbagai
aplikasi model-model bisnis yang
berbasis teknologi informasi.
Dalam hal ini, mahasiswa dapat
memahami dan mendemonstrasikan
kemampuannya dalam
menggunakan berbagai aplikasi
metoda pengambilan keputusan
terutama aplikasi yang berbasis
teknologi informasi.

- Mahasiswa dapat menunjukkan motivasi
yang tinggi dan konsisten serta berdaya
juang tinggi untuk terus menggali,
mengembangkan, mengaplikasikan dan
mendiseminasikan ilmu dan
keterampilannya.

- Mahasiswa dapat mendemonstrasikan
kemampuan dalam penguasaan teknologi
dan sistem informasi.

- Mahasiswa dapat mendemonstrasikan
kemampuan dalam penggunaan aplikasi
alat-alat statistik dan ekonometrika serta
beberapa aplikasi metoda kuantitatif.

- Mahasiswa dapat mendemonstrasikan
sikap positif, seperti: komitmen
waktu, integritas, disiplin, rasional,
empati dan kerja keras.

- Mahasiswa dapat mendemonstrasikan
kemampuan apresiatif terhadap hasil
karya orang lain.

- Mahasiswa dapat menunjukkan sikap
kuriusitas untuk senantiasa belajar dan
mengembangkan wawasan ilmu
pengetahuan dan teknologi.

1. Proses Manajemen
2. Fungsi Bisnis
3. Analisis Kuantitatif
4. SIMEB
5. Analisis Statistika

Multivariat dan
Ekonometrika

IX Mahasiswa dapat
mendemonstrasikan bahwa mereka
sebagai analis yang mampu
melakukan riset dan menerapkan
berbagai hasil riset dalam bidang
bisnis dan manajemen. Dalam hal
ini, mahasiswa dapat melakukan
riset untuk memecahkan berbagai
kasus di organisasi.

- Mahasiswa dapat menunjukkan motivasi
yang tinggi dan konsisten serta berdaya
juang tinggi untuk terus menggali,
mengembangkan, mengaplikasikan dan
mendiseminasikan ilmu dan
keterampilannya.

- Mahasiswa dapat mendemonstrasikan
kemampuan dalam penggunaan alat-alat
statistik dan ekonometrika.

- Mahasiswa dapat mendemonstrasikan
kemampuan dalam penggunaan aplikasi
alat-alat statistik dan ekonometrika serta
beberapa aplikasi metoda kuantitatif.

- Mahasiswa dapat mendemonstrasikan
sikap positif, seperti: komitmen
waktu, integritas, disiplin, rasional,
empati dan kerja keras.

- Mahasiswa dapat mendemonstrasikan
kemampuan apresiatif terhadap hasil
karya orang lain.

- Mahasiswa dapat menunjukkan sikap
kuriusitas untuk senantiasa belajar dan
mengembangkan wawasan ilmu
pengetahuan dan teknologi.

- Mahasiswa dapat bersikap positif dan
terbuka terhadap perkembangan ilmu
bisnis dalam berbagai perspektif .
paradigma.

1. Proses Manajemen
2. Fungsi Bisnis
3. Metodologi

Penelitian
4. Analisis Statistika

Multivariat dan
Ekonometrika
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PROFIL LULUSAN DAN RUMUSAN KOMPETENSI

PROFIL LULUSAN DAN
LEARNING GOALS

KOMPETENSI YANG SEHARUSNYA DIMILIKI
BIDANG KAJIAN

KOMPETENSI UTAMA KOMPETENSI PENDUKUNG KOMPETENSI LAINNYA
Eksekutif /Manajer
Perusahaan atau
Pimpinan  Lembaga
Pemerintah

X Mahasiswa dapat mendemonstrasikan
bahwa mereka memiliki kapabilitas
untuk memberikan pelatihan dan
konsultasi  manajemen dan bisnis.
Dalam hal ini, mahasiswa memiliki
kemampuan dalam melakukan
manajemen proyek dan memberikan
beberapa evaluasi yang konstruktif
untuk perbaikan proses manajemen.

- Mahasiswa dapat menunjukkan
motivasi yang tinggi dan konsisten
serta berdaya juang tinggi untuk terus
menggali, mengembangkan,
mengaplikasikan dan
mendiseminasikan ilmu dan
keterampilannya.

- Mahasiswa dapat
mendemonstrasikan kemampuan
dalam penguasaan teknologi dan
sistem informasi.

- Mahasiswa dapat
mendemonstrasikan kemampuannya
dalam bahasa asing (Inggris).

- Mahasiswa dapat
mendemonstrasikan kemampuan
dalam penggunaan alat-alat statistik
dan ekonometrika.

- Mahasiswa dapat
mendemonstrasikan kemampuan
dalam penggunaan aplikasi alat-alat
statistik dan ekonometrika serta
beberapa aplikasi metoda kuantitatif.

- Mahasiswa dapat mendemonstrasikan
sikap positif, seperti: komitmen
waktu, integritas, disiplin, rasional,
empati dan kerja keras.

- Mahasiswa dapat mendemonstrasikan
kemampuan apresiatif terhadap hasil
karya orang lain.

- Mahasiswa dapat menunjukkan sikap
kuriusitas untuk senantiasa belajar
dan mengembangkan wawasan ilmu
pengetahuan dan teknologi.

- Mahasiswa dapat bersikap positif dan
terbuka terhadap perkembangan ilmu
bisnis dalam berbagai perspektif dan
paradigma.

- Mahasiswa dapat menunjukkan sikap
percaya diri dan kemampuan
beradaptasi dengan berbagai
perubahan-perubahan lingkungan
yang terjadi.

- Mahasiswa dapat menunjukkan sikap
rendah hati dan kemampuan dan sikap
menghargai orang lain.

1. Proses Manajemen
2. Fungsi Bisnis
3. Perilaku Keorganisasian
4. Kapita Selekta

Manajemen
5. Analisis Kuantiatif Untuk

Manajer
6. Analisis Statistika

Multivariat dan
Ekonometrika
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PROFIL LULUSAN DAN RUMUSAN KOMPETENSI

PROFIL LULUSAN DAN
LEARNING GOALS

KOMPETENSI YANG SEHARUSNYA DIMILIKI
BIDANG KAJIAN

KOMPETENSI UTAMA KOMPETENSI PENDUKUNG KOMPETENSI LAINNYA
Eksekutif /Manajer
Perusahaan atau
Pimpinan  Lembaga
Pemerintah

XI Mahasiswa dapat mendemonstrasikan
bahwa mereka memiliki kapabilitas
sebagai wirausahawan dan/atau
membina kewirausahaan di
masyarakat. Dalam hal ini, mahasiswa
dapat memahami pentingnya jiwa
kewirausahaan, baik sebagai
wirausahawan mandiri dan/atau
pengambil keputusan organisasi serta
melakukan pembinaan kewirausahaan
di masyarakat.

- Mahasiswa dapat menunjukkan
motivasi yang tinggi dan konsisten
serta berdaya juang tinggi untuk terus
menggali, mengembangkan,
mengaplikasikan dan
mendiseminasikan ilmu dan
keterampilannya.

- Mahasiswa dapat
mendemonstrasikan kemampuan
dalam penguasaan teknologi dan
sistem informasi.

- Mahasiswa dapat
mendemonstrasikan kemampuannya
dalam bahasa asing (Inggris).

- Mahasiswa dapat mendemonstrasikan
sikap positif, seperti: komitmen waktu,
integritas, disiplin, rasional, empati dan
kerja keras.

- Mahasiswa dapat mendemonstrasikan
kemampuan apresiatif terhadap hasil
karya orang lain dan menghormati
norma-norma lingkungan dan
kemanusiaan.

- Mahasiswa dapat menunjukkan sikap
kuriusitas untuk senantiasa belajar dan
mengembangkan wawasan ilmu
pengetahuan dan teknologi.

- Mahasiswa dapat bersikap positif dan
terbuka terhadap perkembangan ilmu
bisnis dalam berbagai perspektif dan
paradigma.

- Mahasiswa dapat menunjukkan sikap
percaya diri dan kemampuan
beradaptasi dengan berbagai
perubahan-perubahan lingkungan yang
terjadi.

- Mahasiswa dapat menunjukkan sikap
rendah hati dan kemampuan dan sikap
menghargai orang lain.

1. Proses Manajemen
2. Fungsi Bisnis
3. Perilaku

Keorganisasian
4. Teori dan Aplikasi

Manajemen Pemasaran
5. Teori dan Aplikasi

Manajemen Operasi
6. Teori dan Aplikasi

Manajemen SDM
7. Teori dan Aplikasi

Manajemen Keuangan
8. Komunikasi Bisnis
9. Mata Kuliah

Konsentrasi
Kewirausahaan*

10. Mata Kuliah Pilihan*
11. Etika Bisnis dan CSR
12. Manajemen Jasa
13. Akuntansi Untuk

Manajer
14. Analisis Laporan

Keuangan
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PROFIL LULUSAN DAN RUMUSAN KOMPETENSI

PROFIL LULUSAN DAN
LEARNING GOALS

KOMPETENSI YANG SEHARUSNYA DIMILIKI
BIDANG KAJIAN

KOMPETENSI UTAMA KOMPETENSI PENDUKUNG KOMPETENSI LAINNYA
Konsultan Manajemen
dan  Bisnis

I Mahasiswa dapat mendemonstrasikan
sebuah pemahaman atas teori dan
praktek manajemen suatu organisasi
dan lingkungannya terutama
pemahaman dan penerapan  fungsi
manajemen yang utama, yaitu:
planning, organizing, staffing,
leading dan controlling; serta
mengevaluasi perkembangan teori
dan beberapa pendekatan terbaru
dalam  pengelolaan organisasi.

- Mahasiswa dapat menunjukkan
motivasi yang tinggi dan konsisten
serta berdaya juang tinggi untuk
terus menggali, mengembangkan,
mengaplikasikan dan
mendiseminasikan ilmu dan
keterampilannya.

- Mahasiswa dapat
mendemonstrasikan kemampuan
dalam penggunaan alat-alat
statistik dan ekonometrika.

- Mahasiswa dapat mendemonstrasikan
sikap positif, seperti: komitmen waktu,
integritas, disiplin, rasional, empati dan
kerja keras.

- Mahasiswa dapat mendemonstrasikan
kemampuan apresiatif terhadap hasil
karya orang lain dan menghormati
norma-norma lingkungan dan
kemanusiaan.

- Mahasiswa dapat menunjukkan sikap
kuriusitas untuk senantiasa belajar dan
mengembangkan wawasan ilmu
pengetahuan dan teknologi.

- Mahasiswa dapat bersikap positif dan
terbuka terhadap perkembangan ilmu
bisnis dalam berbagai perspektif dan
paradigma.

1. Proses Manajemen
2. Fungsi Bisnis
3. Perilaku

Keorganisasian
4. Kapita Selekta

Manajemen

II Mahasiswa dapat mendemonstrasikan
bahwa mereka memiliki kemampuan
pemikiran yang strategis (strategical
thinking). Dalam hal ini, mahasiswa
dapat mendemonstrasikan
kemampuannya dalam membuat
rencana strategis organisasi, yaitu
penyusunan analisis SWOT; dan
mendesain value chain untuk
pembentukan competitive advantage.

- Mahasiswa dapat menunjukkan
motivasi yang tinggi dan konsisten
serta berdaya juang tinggi untuk
terus menggali, mengembangkan,
mengaplikasikan dan
mendiseminasikan ilmu dan
keterampilannya.

- Mahasiswa dapat mendemonstrasikan
sikap positif, seperti: komitmen waktu,
integritas, disiplin, rasional, empati dan
kerja keras.

- Mahasiswa dapat menunjukkan sikap
kuriusitas untuk senantiasa belajar dan
mengembangkan wawasan ilmu
pengetahuan dan teknologi.

- Mahasiswa dapat bersikap positif dan
terbuka terhadap perkembangan ilmu
bisnis dalam berbagai perspektif dan
paradigma.

1. PIE Makro
2. PIE Mikro
3. Proses Manajemen
4. Fungsi Bisnis
5. Manajemen Strategis
6. Perilaku

Keorganisasian
7. Kapita Selekta

Manajemen
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PROFIL LULUSAN DAN RUMUSAN KOMPETENSI
PROFIL LULUSAN DAN

LEARNING GOALS
KOMPETENSI YANG SEHARUSNYA DIMILIKI

BIDANG KAJIAN
KOMPETENSI UTAMA KOMPETENSI PENDUKUNG KOMPETENSI LAINNYA

Konsultan
Manajemen dan
Bisnis

III Mahasiswa dapat
mendemonstrasikan bahwa
mereka memiliki pengetahuan
dan pemahaman mengenai
proses bisnis. Dalam hal ini,
mahasiswa dapat memahami
dan menerapkan 4 fungsi bisnis
yang utama, yaitu: pemasaran,
operasi, MSDM dan keuangan
serta manajemen risiko bisnis.

- Mahasiswa dapat menunjukkan
motivasi yang tinggi dan konsisten
serta berdaya juang tinggi untuk
terus menggali, mengembangkan,
mengaplikasikan dan
mendiseminasikan ilmu dan
keterampilannya.

- Mahasiswa dapat
mendemonstrasikan kemampuan
dalam penguasaan teknologi dan
sistem informasi.

- Mahasiswa dapat
mendemonstrasikan kemampuan
dalam penggunaan alat-alat statistik
dan ekonometrika.

- Mahasiswa dapat mendemonstrasikan
sikap positif, seperti: komitmen
waktu, integritas, disiplin, rasional,
empati dan kerja keras.

- Mahasiswa dapat menunjukkan sikap
kuriusitas untuk senantiasa belajar
dan mengembangkan wawasan ilmu
pengetahuan dan teknologi.

- Mahasiswa dapat bersikap positif dan
terbuka terhadap perkembangan ilmu
bisnis dalam berbagai perspektif dan
paradigma.

- Mahasiswa dapat menunjukkan sikap
percaya diri dan kemampuan
beradaptasi dengan berbagai
perubahan-perubahan lingkungan
yang terjadi.

1. Proses Manajemen
2. Fungsi Bisnis
3. Perilaku Keorganisasian
4. Kapita Selekta Manajemen
5. Teori Manajemen Pemasaran
6. Teori Manajemen Operasi
7. Teori Manajemen SDM
8. Teori Manajemen Keuangan
9. Analisis Kuantitatif Untuk

Manajer
10. Akuntansi Untuk Manajer
11. Analisis Laporan Keuangan
12. Manajemen Strategis Bisnis

IV Mahasiswa dapat
mendemonstrasikan bahwa
mereka memiliki pengetahuan
dan pemahaman mengenai
proses kepemimpinan yang
efektif dalam organisasi serta
proses perubahan organisasi.
Dalam hal ini, mahasiswa dapat
memahami dan menerapkan
berbagai teori kepemimpinan,
gaya kepemimpinan yang
efektif, motivasi dan perubahan
organisasi.
.

- Mahasiswa dapat menunjukkan
motivasi yang tinggi dan konsisten
serta berdaya juang tinggi untuk terus
menggali, mengembangkan,
mengaplikasikan dan
mendiseminasikan ilmu dan
keterampilannya.

- Mahasiswa dapat mendemonstrasikan
sikap positif, seperti: komitmen
waktu, integritas, disiplin, rasional,
empati dan kerja keras.

- Mahasiswa dapat mendemonstrasikan
kemampuan apresiatif terhadap hasil
karya orang lain

- Mahasiswa dapat menunjukkan sikap
kuriusitas untuk senantiasa belajar
dan mengembangkan wawasan ilmu
pengetahuan dan teknologi.

- Mahasiswa dapat bersikap positif dan
terbuka terhadap perkembangan ilmu
bisnis dalam berbagai perspektif dan
paradigma.

1. Proses Manajemen
2. Fungsi Bisnis
3. Perilaku Keorganisasian
4. Kapita Selekta Manajemen
5. Leaderships
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PROFIL LULUSAN DAN RUMUSAN KOMPETENSI

PROFIL LULUSAN DAN
LEARNING GOALS

KOMPETENSI YANG SEHARUSNYA DIMILIKI
BIDANG KAJIAN

KOMPETENSI UTAMA KOMPETENSI PENDUKUNG KOMPETENSI LAINNYA
Konsultan
Manajemen dan
Bisnis

V Mahasiswa dapat mendemonstrasikan
bahwa mereka dapat menjadi
komunikator yang efektif.Dalam hal
ini, mahasiswa dapat mendesain proses
komunikasi dan saluran komunikasi
yang efektif dalam organisasi.

- Mahasiswa dapat menunjukkan
motivasi yang tinggi dan konsisten
serta berdaya juang tinggi untuk terus
menggali, mengembangkan,
mengaplikasikan dan
mendiseminasikan ilmu dan
keterampilannya.

- Mahasiswa dapat
mendemonstrasikan kemampuannya
dalam bahasa asing (Inggris).

- Mahasiswa dapat mendemonstrasikan
sikap positif, seperti: komitmen waktu,
integritas, disiplin, rasional, empati dan
kerja keras.

- Mahasiswa dapat mendemonstrasikan
kemampuan apresiatif terhadap hasil
karya orang lain

- Mahasiswa dapat menunjukkan sikap
percaya diri dan kemampuan beradaptasi
dengan berbagai perubahan-perubahan
lingkungan yang terjadi.

- Mahasiswa dapat menunjukkan sikap
rendah hati dan kemampuan dan sikap
menghargai orang lain.

1. Proses Manajemen
2. Perilaku Keorganisasian
3. Kapita Selekta

Manajemen
4. Leaderships

VI Mahasiswa dapat mendemonstrasikan
bahwa mereka memiliki kesadaran dan
pemahaman terhadap berbagai isu etika
bisnis dan tanggung jawab sosial
bisnis.Dalam hal ini, mahasiswa dapat
memahami dan menerapkan berbagai
teori dan argumentasi mengenai etika
bisnis dan tanggung jawab sosial
perusahaan terutama dalam upaya
mendesain tata kelola organisasi yang
baik (good corporate governance).

- Mahasiswa dapat menunjukkan
motivasi yang tinggi dan konsisten
serta berdaya juang tinggi untuk terus
menggali, mengembangkan,
mengaplikasikan dan
mendiseminasikan ilmu dan
keterampilannya.

- Mahasiswa dapat mendemonstrasikan
sikap positif, seperti: komitmen waktu,
integritas, disiplin, rasional, empati dan
kerja keras.

- Mahasiswa dapat mendemonstrasikan
kemampuan apresiatif terhadap hasil
karya orang lain dan menghormati
norma-norma lingkungan dan
kemanusiaan.

- Mahasiswa dapat bersikap positif dan
terbuka terhadap perkembangan ilmu
bisnis dalam berbagai perspektif dan
paradigma.

- Mahasiswa dapat menunjukkan sikap
percaya diri dan kemampuan
beradaptasi dengan berbagai
perubahan-perubahan lingkungan yang
terjadi.

1. Proses Manajemen
2. Fungsi Bisnis
3. Perilaku Keorganisasian
4. Etika Bisnis dan CSR
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PROFIL LULUSAN DAN
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KOMPETENSI YANG SEHARUSNYA DIMILIKI
BIDANG KAJIAN

KOMPETENSI UTAMA KOMPETENSI PENDUKUNG KOMPETENSI LAINNYA
Konsultan
Manajemen dan
Bisnis

VII Mahasiswa dapat mendemonstrasikan
bahwa mereka memiliki kemampuan
untuk bekerja secara kelompok. Dalam
hal ini, mahasiswa dapat memahami
pentingnya bekerja secara tim untuk
efektivitas pencapaian tujuan
organisasi.

- Mahasiswa dapat menunjukkan
motivasi yang tinggi dan konsisten
serta berdaya juang tinggi untuk terus
menggali, mengembangkan,
mengaplikasikan dan
mendiseminasikan ilmu dan
keterampilannya.

- Mahasiswa dapat mendemonstrasikan
sikap positif, seperti: komitmen waktu,
integritas, disiplin, rasional, empati dan
kerja keras.

- Mahasiswa dapat mendemonstrasikan
kemampuan apresiatif terhadap hasil
karya orang lain dan menghormati
norma-norma lingkungan dan
kemanusiaan.

- Mahasiswa dapat menunjukkan sikap
rendah hati dan kemampuan dan sikap
menghargai orang lain.

1. Proses Manajemen
2. Perilaku Keorganisasian

VIII Mahasiswa dapat mendemonstrasikan
bahwa mereka mampu menggunakan
berbagai aplikasi model-model bisnis
yang berbasis teknologi informasi.
Dalam hal ini, mahasiswa dapat
memahami dan mendemonstrasikan
kemampuannya dalam menggunakan
berbagai aplikasi metoda pengambilan
keputusan terutama aplikasi yang
berbasis teknologi informasi.

- Mahasiswa dapat menunjukkan
motivasi yang tinggi dan konsisten
serta berdaya juang tinggi untuk terus
menggali, mengembangkan,
mengaplikasikan dan
mendiseminasikan ilmu dan
keterampilannya.

- Mahasiswa dapat
mendemonstrasikan kemampuan
dalam penguasaan teknologi dan
sistem informasi.

- Mahasiswa dapat
mendemonstrasikan kemampuan
dalam penggunaan aplikasi alat-alat
statistik dan ekonometrika serta
beberapa aplikasi metoda kuantitatif.

- Mahasiswa dapat mendemonstrasikan
sikap positif, seperti: komitmen waktu,
integritas, disiplin, rasional, empati dan
kerja keras.

- Mahasiswa dapat mendemonstrasikan
kemampuan apresiatif terhadap hasil
karya orang lain.

- Mahasiswa dapat menunjukkan sikap
kuriusitas untuk senantiasa belajar dan
mengembangkan wawasan ilmu
pengetahuan dan teknologi.

- Mahasiswa dapat bersikap positif dan
terbuka terhadap perkembangan ilmu
bisnis dalam berbagai perspektif dan
paradigma.

1. Proses Manajemen
2. Fungsi Bisnis
3. Analisis Kuantitatif
4. Sistem Informasi

Manajemen
5. Analisis Statistika

Multivariat
6. Ekonometrika



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS|31

PROFIL LULUSAN DAN RUMUSAN KOMPETENSI

PROFIL LULUSAN DAN
LEARNING GOALS
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Konsultan
Manajemen dan
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IX Mahasiswa dapat
mendemonstrasikan bahwa
mereka sebagai analis yang
mampu melakukan riset dan
menerapkan berbagai hasil
riset dalam bidang bisnis dan
manajemen. Dalam hal ini,
mahasiswa dapat melakukan
riset untuk memecahkan
berbagai kasus di organisasi.

- Mahasiswa dapat menunjukkan motivasi
yang tinggi dan konsisten serta berdaya
juang tinggi untuk terus menggali,
mengembangkan, mengaplikasikan dan
mendiseminasikan ilmu dan
keterampilannya.

- Mahasiswa dapat mendemonstrasikan
kemampuan dalam penggunaan alat-alat
statistik dan ekonometrika.

- Mahasiswa dapat mendemonstrasikan
kemampuan dalam penggunaan aplikasi
alat-alat statistik dan ekonometrika serta
beberapa aplikasi metoda kuantitatif.

- Mahasiswa dapat mendemonstrasikan sikap
positif, seperti: komitmen waktu, integritas,
disiplin, rasional, empati dan kerja keras.

- Mahasiswa dapat mendemonstrasikan
kemampuan apresiatif terhadap hasil karya
orang lain.

- Mahasiswa dapat menunjukkan sikap
kuriusitas untuk senantiasa belajar dan
mengembangkan wawasan ilmu pengetahuan
dan teknologi.

- Mahasiswa dapat bersikap positif dan terbuka
terhadap perkembangan ilmu bisnis dalam
berbagai perspektif dan paradigma.

1. Proses Manajemen
2. Fungsi Bisnis
3. Metodologi Penelitian
4. Analisis Statistika

Multivariat dan
Ekonometrika

X Mahasiswa dapat
mendemonstrasikan bahwa
mereka memiliki kapabilitas
untuk memberikan pelatihan
dan konsultasi  manajemen
dan bisnis. Dalam hal ini,
mahasiswa memiliki
kemampuan dalam melakukan
manajemen proyek dan
memberikan beberapa evaluasi
yang konstruktif untuk
perbaikan proses manajemen.

- Mahasiswa dapat menunjukkan motivasi
yang tinggi dan konsisten serta berdaya
juang tinggi untuk terus menggali,
mengembangkan, mengaplikasikan dan
mendiseminasikan ilmu dan
keterampilannya.

- Mahasiswa dapat mendemonstrasikan
kemampuan dalam penguasaan teknologi
dan sistem informasi.

- Mahasiswa dapat mendemonstrasikan
kemampuannya dalam bahasa asing
(Inggris).

- Mahasiswa dapat mendemonstrasikan
kemampuan dalam penggunaan alat-alat
statistik dan ekonometrika.

- Mahasiswa dapat mendemonstrasikan
kemampuan dalam penggunaan aplikasi
alat-alat statistik dan ekonometrika serta
beberapa aplikasi metoda kuantitatif.

- Mahasiswa dapat mendemonstrasikan sikap
positif, seperti: komitmen waktu, integritas,
disiplin, rasional, empati dan kerja keras.

- Mahasiswa dapat mendemonstrasikan
kemampuan apresiatif terhadap hasil karya
orang lain.

- Mahasiswa dapat menunjukkan sikap
kuriusitas untuk senantiasa belajar dan
mengembangkan wawasan ilmu pengetahuan
dan teknologi.

- Mahasiswa dapat bersikap positif dan terbuka
terhadap perkembangan ilmu bisnis dalam
berbagai perspektif dan paradigma.

- Mahasiswa dapat menunjukkan sikap percaya
diri dan kemampuan beradaptasi dengan
berbagai perubahan-perubahan lingkungan
yang terjadi.

- Mahasiswa dapat menunjukkan sikap rendah
hati dan kemampuan dan sikap menghargai
orang lain.

1. Proses Manajemen
2. Fungsi Bisnis
3. Perilaku

Keorganisasian
4. Kapita Selekta

Manajemen
5. Manajemen Kuantiatif

Untuk Manajer
6. Analisis Statistika

Multivariat dan
Ekonometrika
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Konsultan
Manajemen dan
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XI Mahasiswa dapat
mendemonstrasikan bahwa mereka
memiliki kapabilitas sebagai
wirausahawan dan/atau  membina
kewirausahaan di masyarakat. Dalam
hal ini, mahasiswa dapat memahami
pentingnya jiwa kewirausahaan, baik
sebagai wirausahawan mandiri
dan/atau pengambil keputusan
organisasi serta melakukan
pembinaan kewirausahaan di
masyarakat.

- Mahasiswa dapat menunjukkan
motivasi yang tinggi dan konsisten
serta berdaya juang tinggi untuk
terus menggali, mengembangkan,
mengaplikasikan dan
mendiseminasikan ilmu dan
keterampilannya.

- Mahasiswa dapat
mendemonstrasikan kemampuan
dalam penguasaan teknologi dan
sistem informasi.

- Mahasiswa dapat
mendemonstrasikan
kemampuannya dalam
berkomunikasi baik verbal maupun
non verbal.

- Mahasiswa dapat
mendemonstrasikan
kemampuannya dalam melakukan
negosiasi dan presentasi.

- Mahasiswa dapat mendemonstrasikan
sikap positif, seperti: komitmen waktu,
integritas, disiplin, rasional, empati dan
kerja keras.

- Mahasiswa dapat mendemonstrasikan
kemampuan apresiatif terhadap hasil karya
orang lain dan menghormati norma-norma
lingkungan dan kemanusiaan.

- Mahasiswa dapat menunjukkan sikap
kuriusitas untuk senantiasa belajar dan
mengembangkan wawasan ilmu
pengetahuan dan teknologi.

- Mahasiswa dapat bersikap positif dan
terbuka terhadap perkembangan ilmu
bisnis dalam berbagai perspektif dan
paradigma.

- Mahasiswa dapat menunjukkan sikap
percaya diri dan kemampuan beradaptasi
dengan berbagai perubahan-perubahan
lingkungan yang terjadi.

- Mahasiswa dapat menunjukkan sikap
rendah hati dan kemampuan dan sikap
menghargai orang lain.

1. Proses Manajemen
2. Fungsi Bisnis
3. Perilaku Keorganisasian
4. Teori Manajemen

Pemasaran
5. Teori Manajemen

Operasi
6. Teori Manajemen SDM
7. Teori Manajemen

Keuangan
8. Komunikasi Bisnis
9. Kewirausahaan
10. Etika Bisnis dan CSR
11. Manajemen Jasa
12. Akuntansi Untuk

Manajer
13. Analisis Laporan

Keuangan
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PROFIL LULUSAN DAN
LEARNING GOALS

KOMPETENSI YANG SEHARUSNYA DIMILIKI
BIDANG KAJIAN

KOMPETENSI UTAMA KOMPETENSI PENDUKUNG KOMPETENSI LAINNYA
Wirausahawan I Mahasiswa dapat mendemonstrasikan

sebuah pemahaman atas teori dan
praktek manajemen suatu organisasi
dan lingkungannya terutama
pemahaman dan penerapan  fungsi
manajemen yang utama, yaitu:
planning, organizing, staffing,
leading dan controlling; serta
mengevaluasi perkembangan teori
dan beberapa pendekatan terbaru
dalam  pengelolaan organisasi.

- Mahasiswa dapat menunjukkan
motivasi yang tinggi dan konsisten
serta berdaya juang tinggi untuk
terus menggali, mengembangkan,
mengaplikasikan dan
mendiseminasikan ilmu dan
keterampilannya.

- Mahasiswa dapat
mendemonstrasikan kemampuan
dalam penggunaan alat-alat statistik
dan ekonometrika.

- Mahasiswa dapat mendemonstrasikan
sikap positif, seperti: komitmen waktu,
integritas, disiplin, rasional, empati dan
kerja keras.

- Mahasiswa dapat mendemonstrasikan
kemampuan apresiatif terhadap hasil
karya orang lain dan menghormati
norma-norma lingkungan dan
kemanusiaan.

- Mahasiswa dapat menunjukkan sikap
kuriusitas untuk senantiasa belajar dan
mengembangkan wawasan ilmu
pengetahuan dan teknologi.

- Mahasiswa dapat bersikap positif dan
terbuka terhadap perkembangan ilmu
bisnis dalam berbagai perspektif dan
paradigma.

1. Proses Manajemen
2. Fungsi Bisnis
3. Perilaku

Keorganisasian
4. Kapita Selekta

Manajemen

II Mahasiswa dapat mendemonstrasikan
bahwa mereka memiliki kemampuan
pemikiran yang strategis (strategical
thinking). Dalam hal ini, mahasiswa
dapat mendemonstrasikan
kemampuannya dalam membuat
rencana strategis organisasi, yaitu
penyusunan analisis SWOT; dan
mendesain value chain untuk
pembentukan competitive advantage.

- Mahasiswa dapat menunjukkan
motivasi yang tinggi dan konsisten
serta berdaya juang tinggi untuk terus
menggali, mengembangkan,
mengaplikasikan dan
mendiseminasikan ilmu dan
keterampilannya.

- Mahasiswa dapat mendemonstrasikan
sikap positif, seperti: komitmen waktu,
integritas, disiplin, rasional, empati dan
kerja keras.

- Mahasiswa dapat menunjukkan sikap
kuriusitas untuk senantiasa belajar dan
mengembangkan wawasan ilmu
pengetahuan dan teknologi.

- Mahasiswa dapat bersikap positif dan
terbuka terhadap perkembangan ilmu
bisnis dalam berbagai perspektif dan
paradigma.

1. Ilmu Ekonomi Makro
2. Ilmu Ekonomi Mikro
3. Proses Manajemen
4. Fungsi Bisnis
5. Manajemen Strategis
6. Perilaku

Keorganisasian
7. Kapita Selekta

Manajemen



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS|34

PROFIL LULUSAN DAN RUMUSAN KOMPETENSI

PROFIL LULUSAN DAN
LEARNING GOALS

KOMPETENSI YANG SEHARUSNYA DIMILIKI
BIDANG KAJIAN

KOMPETENSI UTAMA KOMPETENSI PENDUKUNG KOMPETENSI LAINNYA
Wirausahawan III Mahasiswa dapat

mendemonstrasikan bahwa mereka
memiliki pengetahuan dan
pemahaman mengenai proses
bisnis. Dalam hal ini, mahasiswa
dapat memahami dan menerapkan
empat fungsi bisnis yang utama,
yaitu: pemasaran, operasi, MSDM
dan keuangan serta manajemen
risiko bisnis.

- Mahasiswa dapat menunjukkan
motivasi yang tinggi dan
konsisten serta berdaya juang
tinggi untuk terus menggali,
mengembangkan,
mengaplikasikan dan
mendiseminasikan ilmu dan
keterampilannya.

- Mahasiswa dapat
mendemonstrasikan kemampuan
dalam penguasaan teknologi dan
sistem informasi.

- Mahasiswa dapat
mendemonstrasikan kemampuan
dalam penggunaan alat-alat
statistik dan ekonometrika.

- Mahasiswa dapat mendemonstrasikan
sikap positif, seperti: komitmen waktu,
integritas, disiplin, rasional, empati dan
kerja keras.

- Mahasiswa dapat menunjukkan sikap
kuriusitas untuk senantiasa belajar dan
mengembangkan wawasan ilmu
pengetahuan dan teknologi.

- Mahasiswa dapat bersikap positif dan
terbuka terhadap perkembangan ilmu
bisnis dalam berbagai perspektif dan
paradigma.

- Mahasiswa dapat menunjukkan sikap
percaya diri dan kemampuan beradaptasi
dengan berbagai perubahan-perubahan
lingkungan yang terjadi.

1. Proses Manajemen
2. Fungsi Bisnis
3. Perilaku Keorganisasian
4. Kapita Selekta Manajemen
5. Teori Manajemen

Pemasaran
6. Teori Manajemen Operasi
7. Teori Manajemen SDM
8. Teori Manajemen Keuangan
9. Analisis Kuantitatif Untuk

Manajer
10. Akuntansi Untuk Manajer
11. Analisis Laporan Keuangan
12. Manajemen Strategis Bisnis

IV Mahasiswa dapat
mendemonstrasikan bahwa mereka
memiliki pengetahuan dan
pemahaman mengenai proses
kepemimpinan yang efektif dalam
organisasi serta proses perubahan
organisasi. Dalam hal ini,
mahasiswa dapat memahami dan
menerapkan berbagai teori
kepemimpinan, gaya
kepemimpinan yang efektif,
motivasi dan perubahan organisasi.
.

- Mahasiswa dapat menunjukkan
motivasi yang tinggi dan
konsisten serta berdaya juang
tinggi untuk terus menggali,
mengembangkan,
mengaplikasikan dan
mendiseminasikan ilmu dan
keterampilannya.

- Mahasiswa dapat mendemonstrasikan
sikap positif, seperti: komitmen waktu,
integritas, disiplin, rasional, empati dan
kerja keras.

- Mahasiswa dapat mendemonstrasikan
kemampuan apresiatif terhadap hasil karya
orang lain

- Mahasiswa dapat menunjukkan sikap
kuriusitas untuk senantiasa belajar dan
mengembangkan wawasan ilmu
pengetahuan dan teknologi.

- Mahasiswa dapat bersikap positif dan
terbuka terhadap perkembangan ilmu
bisnis dalam berbagai perspektif dan
paradigma.

1. Proses Manajemen
2. Fungsi Bisnis
3. Perilaku Keorganisasian
4. Kapita Selekta Manajemen
5. Leaderships
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KOMPETENSI YANG SEHARUSNYA DIMILIKI
BIDANG KAJIAN

KOMPETENSI UTAMA KOMPETENSI PENDUKUNG KOMPETENSI LAINNYA
Wirausahawan V Mahasiswa dapat

mendemonstrasikan bahwa mereka
dapat menjadi komunikator yang
efektif.Dalam hal ini, mahasiswa
dapat mendesain proses komunikasi
dan saluran komunikasi yang
efektif dalam organisasi.

- Mahasiswa dapat menunjukkan
motivasi yang tinggi dan konsisten
serta berdaya juang tinggi untuk terus
menggali, mengembangkan,
mengaplikasikan dan
mendiseminasikan ilmu dan
keterampilannya.

- Mahasiswa dapat
mendemonstrasikan kemampuannya
dalam bahasa asing (Inggris).

- Mahasiswa dapat mendemonstrasikan sikap
positif, seperti: komitmen waktu, integritas,
disiplin, rasional, empati dan kerja keras.

- Mahasiswa dapat mendemonstrasikan
kemampuan apresiatif terhadap hasil karya
orang lain

- Mahasiswa dapat menunjukkan sikap
percaya diri dan kemampuan beradaptasi
dengan berbagai perubahan-perubahan
lingkungan yang terjadi.

- Mahasiswa dapat menunjukkan sikap rendah
hati dan kemampuan dan sikap menghargai
orang lain.

1. Proses Manajemen
2. Perilaku Keorganisasian
3. Kapita Selekta

Manajemen
4. Leaderships

VI Mahasiswa dapat
mendemonstrasikan bahwa mereka
memiliki kesadaran dan
pemahaman terhadap berbagai isu
etika bisnis dan tanggung jawab
sosial bisnis.Dalam hal ini,
mahasiswa dapat memahami dan
menerapkan berbagai teori dan
argumentasi mengenai etika bisnis
dan tanggung jawab sosial
perusahaan terutama dalam upaya
mendesain tata kelola organisasi
yang baik (good corporate
governance).

- Mahasiswa dapat menunjukkan
motivasi yang tinggi dan konsisten
serta berdaya juang tinggi untuk terus
menggali, mengembangkan,
mengaplikasikan dan
mendiseminasikan ilmu dan
keterampilannya.

- Mahasiswa dapat mendemonstrasikan sikap
positif, seperti: komitmen waktu, integritas,
disiplin, rasional, empati dan kerja keras.

- Mahasiswa dapat mendemonstrasikan
kemampuan apresiatif terhadap hasil karya
orang lain dan menghormati norma-norma
lingkungan dan kemanusiaan.

- Mahasiswa dapat bersikap positif dan
terbuka terhadap perkembangan ilmu bisnis
dalam berbagai perspektif dan paradigma.

- Mahasiswa dapat menunjukkan sikap
percaya diri dan kemampuan beradaptasi
dengan berbagai perubahan-perubahan
lingkungan yang terjadi.

1. Proses Manajemen
2. Fungsi Bisnis
3. Perilaku Keorganisasian
4. Etika Bisnis dan CSR



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS|36

PROFIL LULUSAN DAN RUMUSAN KOMPETENSI

PROFIL LULUSAN DAN
LEARNING GOALS

KOMPETENSI YANG SEHARUSNYA DIMILIKI
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KOMPETENSI UTAMA KOMPETENSI PENDUKUNG KOMPETENSI LAINNYA
Wirausahawan VII Mahasiswa dapat mendemonstrasikan

bahwa mereka memiliki kemampuan
untuk bekerja secara kelompok. Dalam
hal ini, mahasiswa dapat memahami
pentingnya bekerja secara tim untuk
efektivitas pencapaian tujuan organisasi.

- Mahasiswa dapat menunjukkan
motivasi yang tinggi dan konsisten
serta berdaya juang tinggi untuk terus
menggali, mengembangkan,
mengaplikasikan dan
mendiseminasikan ilmu dan
keterampilannya.

- Mahasiswa dapat mendemonstrasikan
sikap positif, seperti: komitmen
waktu, integritas, disiplin, rasional,
empati dan kerja keras.

- Mahasiswa dapat mendemonstrasikan
kemampuan apresiatif terhadap hasil
karya orang lain dan menghormati
norma-norma lingkungan dan
kemanusiaan.

- Mahasiswa dapat menunjukkan sikap
rendah hati dan kemampuan dan sikap
menghargai orang lain.

1. Proses Manajemen
2. Perilaku Keorganisasian

VIII Mahasiswa dapat mendemonstrasikan
bahwa mereka mampu menggunakan
berbagai aplikasi model-model bisnis
yang berbasis teknologi informasi.
Dalam hal ini, mahasiswa dapat
memahami dan mendemonstrasikan
kemampuannya dalam menggunakan
berbagai aplikasi metoda pengambilan
keputusan terutama aplikasi yang
berbasis teknologi informasi.

- Mahasiswa dapat menunjukkan
motivasi yang tinggi dan konsisten
serta berdaya juang tinggi untuk terus
menggali, mengembangkan,
mengaplikasikan dan
mendiseminasikan ilmu dan
keterampilannya.

- Mahasiswa dapat
mendemonstrasikan kemampuan
dalam penguasaan teknologi dan
sistem informasi.

- Mahasiswa dapat
mendemonstrasikan kemampuan
dalam penggunaan aplikasi alat-alat
statistik dan ekonometrika serta
beberapa aplikasi metoda kuantitatif.

- Mahasiswa dapat mendemonstrasikan
sikap positif, seperti: komitmen
waktu, integritas, disiplin, rasional,
empati dan kerja keras.

- Mahasiswa dapat mendemonstrasikan
kemampuan apresiatif terhadap hasil
karya orang lain.

- Mahasiswa dapat menunjukkan sikap
kuriusitas untuk senantiasa belajar dan
mengembangkan wawasan ilmu
pengetahuan dan teknologi.

- Mahasiswa dapat bersikap positif dan
terbuka terhadap perkembangan ilmu
bisnis dalam berbagai perspektif dan
paradigma.

1. Proses Manajemen
2. Fungsi Bisnis
3. Analisis Kuantitatif
4. SIMEB
5. Analisis Statistika

Multivariat dan
Ekonometrika
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KOMPETENSI UTAMA KOMPETENSI PENDUKUNG KOMPETENSI LAINNYA
Wirausahawan IX Mahasiswa dapat

mendemonstrasikan bahwa
mereka sebagai analis yang
mampu melakukan riset dan
menerapkan berbagai hasil riset
dalam bidang bisnis dan
manajemen. Dalam hal ini,
mahasiswa dapat melakukan
riset untuk memecahkan
berbagai kasus di organisasi.

- Mahasiswa dapat menunjukkan
motivasi yang tinggi dan konsisten
serta berdaya juang tinggi untuk terus
menggali, mengembangkan,
mengaplikasikan dan
mendiseminasikan ilmu dan
keterampilannya.

- Mahasiswa dapat mendemonstrasikan
kemampuan dalam penggunaan alat-
alat statistik dan ekonometrika.

- Mahasiswa dapat mendemonstrasikan
kemampuan dalam penggunaan
aplikasi alat-alat statistik dan
ekonometrika serta beberapa aplikasi
metoda kuantitatif.

- Mahasiswa dapat mendemonstrasikan
sikap positif, seperti: komitmen waktu,
integritas, disiplin, rasional, empati dan
kerja keras.

- Mahasiswa dapat mendemonstrasikan
kemampuan apresiatif terhadap hasil
karya orang lain.

- Mahasiswa dapat menunjukkan sikap
kuriusitas untuk senantiasa belajar dan
mengembangkan wawasan ilmu
pengetahuan dan teknologi.

- Mahasiswa dapat bersikap positif dan
terbuka terhadap perkembangan ilmu
bisnis dalam berbagai perspektif dan
paradigma.

1. Proses Manajemen
2. Fungsi Bisnis
3. Metodologi Penelitian
4. Analisis Statistika

Multivariat dan
Ekonometrika

X Mahasiswa dapat
mendemonstrasikan bahwa
mereka memiliki kapabilitas
untuk memberikan pelatihan
dan konsultasi  manajemen dan
bisnis. Dalam hal ini,
mahasiswa memiliki
kemampuan dalam melakukan
manajemen proyek dan
memberikan beberapa evaluasi
yang konstruktif untuk
perbaikan proses manajemen.

- Mahasiswa dapat menunjukkan
motivasi yang tinggi dan konsisten
serta berdaya juang tinggi untuk terus
menggali, mengembangkan,
mengaplikasikan dan
mendiseminasikan ilmu dan
keterampilannya.

- Mahasiswa dapat mendemonstrasikan
kemampuan dalam penguasaan
teknologi dan sistem informasi.

- Mahasiswa dapat mendemonstrasikan
kemampuannya dalam bahasa asing
(Inggris).

- Mahasiswa dapat mendemonstrasikan
kemampuan dalam penggunaan
aplikasi alat-alat statistik dan

- Mahasiswa dapat mendemonstrasikan
sikap positif, seperti: komitmen waktu,
integritas, disiplin, rasional, empati dan
kerja keras.

- Mahasiswa dapat mendemonstrasikan
kemampuan apresiatif terhadap hasil
karya orang lain.

- Mahasiswa dapat menunjukkan sikap
kuriusitas untuk senantiasa belajar dan
mengembangkan wawasan ilmu
pengetahuan dan teknologi.

- Mahasiswa dapat menunjukkan sikap
percaya diri dan kemampuan beradaptasi
dengan berbagai perubahan-perubahan
lingkungan yang terjadi.

- Mahasiswa dapat menunjukkan sikap

1. Proses Manajemen
2. Fungsi Bisnis
3. Perilaku Keorganisasian
4. Teori Manajemen Pemasaran
5. Teori Manajemen Operasi
6. Teori Manajemen SDM
7. Teori Manajemen Keuangan
8. Komunikasi Bisnis
9. Kapita Selekta Manajemen
10.Manajemen Kuantiatif Untuk

Manajer
11.Analisis Statistika

Multivariat
12.Ekonometrika
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ekonometrika serta beberapa aplikasi
metoda kuantitatif.

rendah hati dan kemampuan dan sikap
menghargai orang lain.

PROFIL LULUSAN DAN RUMUSAN KOMPETENSI

PROFIL LULUSAN DAN
LEARNING GOALS

KOMPETENSI YANG SEHARUSNYA DIMILIKI
BIDANG KAJIAN

KOMPETENSI UTAMA KOMPETENSI PENDUKUNG KOMPETENSI LAINNYA
Wirausahawan XI Mahasiswa dapat

mendemonstrasikan bahwa mereka
memiliki kapabilitas sebagai
wirausahawan dan/atau  membina
kewirausahaan di masyarakat.
Dalam hal ini, mahasiswa dapat
memahami pentingnya jiwa
kewirausahaan, baik sebagai
wirausahawan mandiri dan/atau
pengambil keputusan organisasi
serta melakukan pembinaan
kewirausahaan di masyarakat.

- Mahasiswa dapat menunjukkan
motivasi yang tinggi dan konsisten
serta berdaya juang tinggi untuk terus
menggali, mengembangkan,
mengaplikasikan dan
mendiseminasikan ilmu dan
keterampilannya.

- Mahasiswa dapat
mendemonstrasikan kemampuan
dalam penguasaan teknologi dan
sistem informasi.

- Mahasiswa dapat
mendemonstrasikan kemampuannya
dalam bahasa asing (Inggris).

- Mahasiswa dapat mendemonstrasikan
sikap positif, seperti: komitmen waktu,
integritas, disiplin, rasional, empati dan
kerja keras.

- Mahasiswa dapat mendemonstrasikan
kemampuan apresiatif terhadap hasil
karya orang lain dan menghormati
norma-norma lingkungan dan
kemanusiaan.

- Mahasiswa dapat menunjukkan sikap
kuriusitas untuk senantiasa belajar dan
mengembangkan wawasan ilmu
pengetahuan dan teknologi.

- Mahasiswa dapat bersikap positif dan
terbuka terhadap perkembangan ilmu
bisnis dalam berbagai perspektif dan
paradigma.

- Mahasiswa dapat menunjukkan sikap
percaya diri dan kemampuan
beradaptasi dengan berbagai
perubahan-perubahan lingkungan yang
terjadi.

- Mahasiswa dapat menunjukkan sikap
rendah hati dan kemampuan dan sikap
menghargai orang lain.

1. Proses Manajemen
2. Fungsi Bisnis
3. Perilaku Keorganisasian
4. Teori Manajemen

Pemasaran
5. Teori Manajemen Operasi
6. Teori Manajemen SDM
7. Teori Manajemen Keuangan
8. Komunikasi Bisnis
9. Kewirausahaan
10. Etika Bisnis dan CSR
11. Manajemen Jasa
12. Akuntansi Untuk Manajer
13. Analisis Laporan Keuangan
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RELEVANSI KOMPETENSI DAN ELEMEN KOMPETENSI

KELOMPOK
KOMPETENSI

RUMUSAN KOMPETENSI
ELEMEN KOMPETENSI

a b c d e
UTAMA 1. Mahasiswa dapat mendemonstrasikan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai fungsi

manajemen. Dalam hal ini, mahasiswa dapat mendemonstrasikan sebuah pemahaman terhadap berbagai teori dan
praktek manajemen suatu organisasi, terutama pemahaman dan penerapan  fungsi manajemen yang utama, yaitu:
planning, organizing, staffing, leading dan controlling; serta mengevaluasi perkembangan teori dan beberapa
pendekatan terbaru dalam  pengelolaan organisasi yang beroperasi dalam lingkup nasional maupun global.

2. Mahasiswa dapat mendemonstrasikan bahwa mereka memiliki kemampuan pemikiran yang strategis (strategical
thinking). Dalam hal ini, mahasiswa dapat mendemonstrasikan kemampuannya dalam membuat rencana strategis
organisasi, yaitu penyusunan analisis SWOT; dan mendesain value chain untuk pembentukan competitive
advantage.

3. Mahasiswa dapat mendemonstrasikan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai proses
bisnis. Dalam hal ini, mahasiswa dapat memahami dan menerapkan 4 fungsi bisnis yang utama, yaitu: pemasaran,
operasi, MSDM dan keuangan serta manajemen risiko bisnis.

4. Mahasiswa dapat mendemonstrasikan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai proses
kepemimpinan yang efektif dalam organisasi serta proses perubahan organisasi. Dalam hal ini, mahasiswa dapat
memahami dan menerapkan berbagai teori kepemimpinan, gaya kepemimpinan yang efektif, motivasi dan
perubahan organisasi.

5. Mahasiswa dapat mendemonstrasikan bahwa mereka dapat menjadi komunikator yang efektif.Dalam hal ini,
mahasiswa dapat mendesain proses komunikasi dan saluran komunikasi yang efektif dalam organisasi.

6. Mahasiswa dapat mendemonstrasikan bahwa mereka memiliki kesadaran dan pemahaman terhadap berbagai isu
etika bisnis dan tanggung jawab sosial bisnis.Dalam hal ini, mahasiswa dapat memahami dan menerapkan berbagai
teori dan argumentasi mengenai etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan terutama dalam upaya
mendesain tata kelola organisasi yang baik (good corporate governance).

7. Mahasiswa dapat mendemonstrasikan bahwa mereka memiliki kemampuan untuk bekerja secara kelompok. Dalam
hal ini, mahasiswa dapat memahami pentingnya bekerja secara tim untuk efektivitas pencapaian tujuan organisasi.

8. Mahasiswa dapat mendemonstrasikan bahwa mereka mampu menggunakan berbagai aplikasi model-model bisnis
yang berbasis teknologi informasi. Dalam hal ini, mahasiswa dapat memahami dan mendemonstrasikan
kemampuannya dalam menggunakan berbagai aplikasi metoda pengambilan keputusan terutama aplikasi yang
berbasis teknologi informasi.
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KAITAN KOMPETENSI DAN ELEMEN KOMPETENSI
KELOMPOK
KOMPETENSI

RUMUSAN KOMPETENSI
ELEMEN KOMPETENSI

a b c d e
UTAMA 9. Mahasiswa dapat mendemonstrasikan bahwa mereka sebagai analis yang mampu melakukan riset dan menerapkan

berbagai hasil riset dalam bidang bisnis dan manajemen. Dalam hal ini, mahasiswa dapat melakukan riset untuk
memecahkan berbagai kasus di organisasi.

12. Mahasiswa dapat mendemonstrasikan bahwa mereka memiliki kapabilitas untuk memberikan pelatihan dan
konsultasi manajemen dan bisnis. Dalam hal ini, mahasiswa memiliki kemampuan dalam melakukan manajemen
proyek dan memberikan beberapa evaluasi yang konstruktif untuk perbaikan proses manajemen.

13. Mahasiswa dapat mendemonstrasikan bahwa mereka memiliki kapabilitas sebagai wirausahawan dan/atau
membina kewirausahaan di masyarakat. Dalam hal ini, mahasiswa dapat memahami pentingnya jiwa
kewirausahaan, baik sebagai wirausahawan mandiri dan/atau pengambil keputusan organisasi serta melakukan
pembinaan kewirausahaan di masyarakat.Mahasiswa dapat mendemonstrasikan bahwa mereka dapat menjadi
komunikator yang efektif.Dalam hal ini, mahasiswa dapat mendesain proses komunikasi dan saluran komunikasi
yang efektif dalam organisasi.
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PENDUKUNG 6. Mahasiswa dapat menunjukkan motivasi yang tinggi dan konsisten serta berdaya juang tinggi untuk terus
menggali, mengembangkan, mengaplikasikan dan mendiseminasikan ilmu dan keterampilannya.

7. Mahasiswa dapat mendemonstrasikan kemampuan dalam penguasaan teknologi dan sistem informasi.
8. Mahasiswa dapat mendemonstrasikan kemampuannya dalam bahasa asing (Inggris).
9. Mahasiswa dapat mendemonstrasikan kemampuan dalam penggunaan alat-alat statistik dan ekonometrika.
10. Mahasiswa dapat mendemonstrasikan kemampuan dalam penggunaan aplikasi alat-alat statistik dan ekonometrika

serta beberapa aplikasi metoda kuantitatif.
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LAINNYA 8. Mahasiswa dapat mendemonstrasikan sikap positif, seperti: komitmen waktu, integritas, disiplin, rasional, empati
dan kerja keras.

9. Mahasiswa dapat mendemonstrasikan kemampuan apresiatif terhadap hasil karya orang lain dan menghormati
norma-norma lingkungan dan kemanusiaan.

10. Mahasiswa dapat menunjukkan sikap kuriusitas untuk senantiasa belajar dan mengembangkan wawasan ilmu
pengetahuan dan teknologi.

11. Mahasiswa dapat bersikap positif dan terbuka terhadap perkembangan ilmu bisnis dalam berbagai perspektif.
12. Mahasiswa dapat menunjukkan sikap percaya diri dan kemampuan beradaptasi dengan berbagai perubahan-

perubahan lingkungan yang terjadi.
13. Mahasiswa dapat menunjukkan sikap rendah hati dan kemampuan dan sikap menghargai orang lain.
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Keterangan :  (a)  landasan kepribadian yang lebih bersifat softskills, nantinya bisa diselipkan dalam bentuk pelatihan soft skill.
(b) penguasaan ilmu dan ketrampilan, maka bisa diajarkan dalam bentuk mata kuliah
(c) kemampuan berkarya, maka kompetensi tersebut bisa ditempuh dengan praktek kerja tertentu,
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(d) sikap dan perilaku dalam berkarya, maka di dalam praktek kerja tersebut harus bermuatan sikap dan perilaku.
(e) pemahaman kaidah berkehidupan bermasyarakat, maka kompetensi tersebut bisa diperoleh dengan strategi praktek kerja di masyarakat.
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D. Program Studi Magister Akuntansi
Kompetensi Lulusan

1. Motivation (Motivasi)
a. Memiliki daya saing lebih tinggi dalam prestasi kerja, pengetahuan, income dan

publikasi karya ilmiah tentang dinamika perkembangan iptek akuntansi dan kehidupan
masyarakat.

b. Memiliki keinginan berubah yang kuat untuk mengembangkan iptek dan
menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan pekerjaan dan masyarakat
lainnya.

2. Ability (Kemampuan)
a. Mampu mengembangkan, memutakhirkan dan menerapkan ilmu akuntansi.
b. Mampu memecahkan permasalahan di bidang keahliannya melalui penelitian dan

pengembangan berdasarkan kaidah ilmiah

3. Skills (Ketrampilan)
a. Memiliki keterampilan dalam mengelola ide, konsep, penemuan, pengembangan dan

penerapan ilmu akuntansi
b. Memiliki keterampilan dalam menerapkan konsep dan teori untuk menjawab fenomena

dan lingkungan
c. Memiliki keterampilan dalam menyajikan ide/konsep/penemuan dalam bentuk karya tulis

dan mempresentasikannya dalam forum nasional maupun internasional.

4.   Attitude (Sikap)
a. Memiliki sikap yang positif terhadap pengembangan iptek, budaya, interdisiplin,

kerjasama, institusi, otoritas dalam variasi pekerjaan.
b. Memiliki sikap positif dalam menjalanai kerjasama dengan berbagai pihak untuk

kesejahteraan masyarakat.
c. Memiliki sikap keterbukaan dan jujur, konsisten dan kritis dalam menyelesaikan

permasalahan berdasarkan kaidah ilmiah.

5. Knowledge (Pengetahuan)
a. Memahami konsep dan teori sesuai dengan bidang ilmu akuntansi.
b. Memahami metodologi dalam pengembangan iptek sesuai dengan akuntansi.

E. Program Studi Magister Ekonomi Terapan

Kompetensi Lulusan
1. Landasan Kepribadian

a. Memiliki dan menerapkan nilai-nilai etika keilmuan secara konsisten dan integritas
tinggi.

b. Memahami dan melaksanakan tata tertib akademik dan kehidupan kampus.

2. Penguasaan ilmu dan keterampilan
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a. Menguasai dan memiliki wawasan keilmuan serta mampu berperan dalam menjembatani
adanya knowing-doing gap.

b. Memiliki intuisi ekonomi yang tajam.

3. Kemampuan berkarya
a. Memiliki kemampuan untuk melakukan analisis dan evaluasi kebijakan menggunakan

perangkat analisis (tools of analysis), serta mampu untuk melakukan proses pemecahan
masalah secara komprehensif dan efektif.

b. Memiliki kepedulian (awareness) terhadap permasalahan ekonomi riil khususnya pada
bidang peminatan masing-masing.

4. Sikap dan perilaku berkarya
a. Mampu bekerja secara mandiri dan mempunyai inter-personal skill yang tinggi serta

memiliki hard skill dan juga soft skill yang memadai.
b. Memiliki rasa percaya diri dan mampu berkomunikasi dengan lingkungannya.

5. Pemahaman Kaidah berperilaku bermasyarakat
a. Mampu untuk mengembangkan karir profesional dan melanjutkan studi yang lebih tinggi.
b. Self-reliance, proactive, high adaptablity, broad mindeddan memiliki sense of social

responsibilityyang tinggi.

F. Program Pendidikan Profesi Akuntansi

Kompetensi Lulusan
1. Motivation (Motivasi)

a. Seorang sarjana akuntansi yang berhasil menyandang sebutan profesi akuntan senantiasa
menjunjung tinggi kapabilitas dan profesionalismenya.

b. Memiliki dorongan yang kuat untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan di
bidang profesi akuntansi yang dilandasi tanggung jawab profesional dan nilai moral yang
tinggi.

c. Senantiasa berupaya untuk mencari berbagai alternatif solusi dalam memecahkan
dinamika  problematik global di bidang profesi akuntansi.

2. Ability (Kemampuan)
a. Memiliki kompetensi dan kapabilitas untuk mengadopsi paradigma globalisasi standar

akuntansi internasional.
b. Memaksimalkan kontribusi pengetahuan dan keterampilan yang profesional di bidang

sains, teknologi,  isu-isu kontemporer dan riset serta praktek bisnis bagi stakeholder.
c. Memiliki keunggulan di bidang kompetensi dan kapabilitas bagi pengguna jasa atau

stakeholder.

3. Skill (Keterampilan)
a. Memiliki kemampuan untuk berpikir konseptual secara sistematis dan logis serta analitis

dengan dibantu penguasaan teknologi informasi.
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b. Mempunyai kemampuan untuk memecahkan masalah secara sistematis dan struktural
dengan memperhatikan pedoman, regulasi atau standar (standar setting) yang ditetapkan
oleh pemerintah maupun organisasi profesi.

c. Meningkatkan kemampuan analisa dan keahlian dalam menyiapkan dan menyampaikan
komunikasi profesional dan mengembangkan kemampuan manajerial  dalam sosial
budaya yang berbeda pada skala organisasi nasional maupun multinasional

4. Attitude (Sikap)
a. Memicu sikap responsif, proaktif dan reaktif terhadap nilai dan perilaku yang mengarah

pada komitmen profesi akuntan yang memiliki integritas dan tanggung jawab sosial
(social responsibility).

b. Menciptakan keadaan yang mendorong kompetensi dan kapabilitas profesi yang
independen, adil, transparan dan akuntabel.

5. Knowledge (Pengetahuan)
a. Memiliki pemahaman dalam pembelajaran secara berkelanjutan melalui aplikasi atas

konsep dan teori serta teknologi informasi yang telah diperoleh pada jenjang sarjana
akuntansi (strata satu).

b. Peningkatan penguasaan dan aplikasi standar akuntansi keuangan yang ditetapkan oleh
Ikatan Akuntan Indonesia dengan memperhatikan International Financial Reporting
Standard (IFRS) dan standar akuntansi keuangan yang berlaku didalam negeri maupun
negara lain yang relevan dalam era globalisasi.
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BAB II. PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM STUDI
MAGISTER DAN PROFESI

1. Kurikulum dan Deskripsi Mata Kuliah

A. Program Studi Magister Ilmu Ekonomi (Peminatan Akuntansi)

a. Daftar Mata Kuliah

Peminatan Akuntansi (45 SKS)
No Sandi Mata Kuliah SKS Prasyarat

Semester 1 (14 SKS)
1 B2A601 Advance Financial Accounting 3 SKS
2 B2A602 Advance Management Accounting 3 SKS
3 B2A603 Advance Public Sector Accounting 3 SKS
4 B2A604 Philosophy of Accounting Science 2 SKS
5 B2A605 Advance Auditing 3 SKS

14 SKS
Semester 2 (15 SKS)

1 B2A616 Advance Statistics 3 SKS
2 B2C607 Management Information System 3 SKS
3 Elective Course (1) 3
4 Elective Course (2) 3 SKS

12 SKS
Semester 3 (10 SKS)

1 B2A606 Business Ethics and Accounting 3 SKS
2 B2A805 Accounting Research Methodology 3 SKS
3 Elective Course (1) 3
4 Elective Course (2) 3 SKS

12 SKS
Semester 4 (6 SKS)

1 UNX20008 Research Proposal Seminar 1 SKS
2 B2A800 Thesis 6 SKS

7 SKS
Total SKS 45 SKS
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Mata Kuliah Pilihan

Financial Accounting and Reporting Concentration

No Mata Kuliah SKS
1 Financial Report Analysis 3

2
Investment and Financial

Management 3

3
Accounting for Decision Making

Control 3
4 Syari’ah Accounting 3

Mata Kuliah Pilihan

Management Accounting Concentration

No Mata Kuliah SKS
1 Management Strategic in Accounting 3
2 Social Environmental Accounting 3
3 Risk Management 3

4
Accounting for Management Planning and

Control 3

Mata Kuliah Pilihan

Public Sector Accounting Concentration

No Mata Kuliah SKS
1 Government and Non for Profit Accounting 3
2 Public Finance Management System 3
3 Forensic Audit in Public Sector 3
4 Public Sector Auditing 3

Mata Kuliah Pilihan

Management Information Systems Concentration

No Mata Kuliah SKS
1 Information Technology for Accounting 3
2 Information Auditing Systems 3
3 Strategic Information Systems 3
4 Database Management Systems 3
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Mata Kuliah Pilihan

Fraud and Forensic Audit Concentration

No Mata Kuliah SKS
1 Fraud Examination 3
2 Internal Control Assessment and Design 3
3 Current Issues in Taxation 3
4 Forensics and Analysis 3

b. Deskripsi Mata Kuliah

B2B603. EKONOMETRIKA 3(3-0) I
Econometrics
Dasar model regresi linear. Interpretasi geometrik dari metode kuadrat
terkecil. Analisis dasar hasil regresi. Koefisien signifikansi dan selang
kepercayaan. Problem dalam model regresi linear. Multikolinearitas,
heteroskedastisitas, serial correlation.
Generalized less squares estimators. Variabel dependen kualitatif.
Lagged variabel dan distributed lags. Persamaan simultan. Problem
dalam identifikasi. Sistem rekursif. Estimasi dari sistem persamaan
simultan. Kuadrat terkecil dwitingkat. Variabel instrumental. Contoh-
contoh model.

B20C204 MANAJEMEN KEUANGAN MADYA 3(3-0) II
Intermediate Financial Management
Membahas konsep dan kontroversi dari biaya modal, penentuan
struktur modal, dividen dan nilai perusahaan, permintaan perusahaan
bagi alokasi modal dan pasar modal.

B2C713 MANAJEMAN STRATEJIK DAN KEBIJAKAN ORGANISASI
3(3-0) I

Strategic Management and Corporation Policy
Konsep dunia usaha dan perusahaan dalam lingkungan yang
kompleks dan menjadi perangkat pedoman bagi manajemen dalam
mengelola perusahaan. Kedudukan pasar produk, arah pertumbuhan
dan perubahan yang hendak dituju, alat-alat persaingan dan cara-cara
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memasuki pasar baru, memanfaatkan kekuatan yang dimiliki dan
usaha mencari kesempatan yang masih terbuka, serta usaha-usaha
menghindarkan kelemahan ancaman yang mungkin terjadi di masa
mendatang.

B2C607 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 3(3-0) I
Management Information System
Memberikan pemahaman konsep sistem informasi manajemen secara
terstruktur, serta komponen-komponen yang mendukungnya, peran
sistem informasi manajemen dalam proses pengambilan keputusan.
Sistem informasi akuntansi dan hubungannya dengan sistem
informasi manajemen. Sistem informasi lain selain sistem informasi
manajemen yang digunakan oleh suatu organisasi, membangun sistem
informasi manajemen dengan metode dan teknik yang popular saat
ini.

B2C706 ANALISIS INVESTASI DAN PORTOFOLIO 3(3-0) I
Investment and Portfolio Analysis
Memberikan konsep mengenai pembentukan portofolio yang optimal
dari berbagai instrumen investasi yang tersedia pada pasar uang dan
pasar modal. Pada mata kuliah ini diberikan wawasan mengenai teori-
teori investasi.

B2B610 PERDAGANGAN DAN KEUANGAN INTERNASIONAL 3(3-0) I
International Financial Management
Membahas lingkungan manajemen keuangan internasional,
manajemen resiko valuta asing, analisis investasi di dunia
internasional, manajemen modal kerja multinasional, pembelanjaan
operasi perusahaan di dunia internasional.

B2A601 SEMINAR AKUNTANSI KEUANGAN 3(3-0) I
Seminar of Financial Accounting
Mata kuliah ini membahas berbagai masalah aktual dalam akuntansi
keuangan, yaitu penerapan standar akuntansi keuangan berbasis IFRS
dan IAS bagi BUMN dan Perusahaan Publik, serta Perbankan, SAK
ETAP, dan SAK Nirlaba.
Mahasiswa harus memahami perubahan konsep standar akuntansi
keuangan menjadi principle base, dan konsep penilaian Fair Value
Accounting.
Berbagai PSAK dan IFRS/IAS terkait dibahas dengan contoh
penerapan melalui paparan mahasiswa dan diskusi di pandu dosen,.
Diharapkan para peserta dapat memahami bagaimana proses
penyusunan standar akuntansi keuangan, kerangka konsep, tujuan,
asumsi dasar, dan karakteristik kualitatif informasi pada laporan
keuangan.
Mahasiswa juga harus melakukan telaahan pada penelitian akuntansi
dengan isu pada bidang akuntansi keuangan, dan memilih topik
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akuntansi keuangan untuk makalah yang dipaparkan dalam bentuk
seminar.
Topik lain yang dibahas adalah Fraudulent Financial Reporting,
Skandal Akuntansi, dan Earnings Management.

B2A602 SEMINAR AKUNTANSI MANAJEMEN 3(3-0) I
Seminar of Management Accounting
Mata kuliah ini membahas perkembangan dan penggunaan alat (tools)
terkini dalam akuntansi manajemen sebagai bagian dari strategi
meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas semua bagian
pada entitas, termasuk konsep aktual akuntansi biaya, peran biaya
dalam membantu fungsi-fungsi manajemen, pengelolaan (cost
management), penyediaan dan penggunaan informasi akuntansi
manajemen yang meliputi full cost accounting, dan responsibility
accounting bagi kepentingan pengambilan keputusan manajemen.
Mata kuliah ini juga membahas penelitian terkini bidang akuntansi
manajemen, sehingga mahasiswa dapat mengikuti perkembangan
berbagai topik penelitian terkini bidang akuntansi manajemen.
Selanjutnya, berdasarkan alternatif topik yang dibahas, mahasiswa
penyusun makalah penelitian dan memaparkannya dalam bentuk
seminar.

B2A603 SEMINAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK 3(3-0) I
Seminar of Public Sector Accounting
Mata kuliah ini membahas aktivitas keuangan entitas nirlaba, meliputi
entitas pemerintahan dan entitas nirlaba. Aktivitas keuangan yang di
bahas adalah bagaimana entitas memperoleh sumber dana dan
mengalokasikannya pada proses penganggaran yg harus
mempertimbangkan kesesuaian sumber dana pada pelaksanaan
kegiatan sesuai sumber dana, selanjutnya membahas bagaimana
perlakuan akuntansi atas penerimaaan dana dan pengeluaran dana,
sampai pada proses pelaporan, standar akuntansi yang diacu adalah
PSAK 45 dan Standar akuntansi pemerintahan,
Mahasiswa juga harus melakukan review atas penelitian bidang
akuntansi sektor publik dan menyusun makalah penelitian bidan
akuntansi sektor publik untuk dipaparkan pada seminar.

B2A604 FILSAFAT ILMU 2(2-0) I
Philosophy of Science
Mata kuliah ini membahas bahwa Ilmu (sains) sebagai pengetahuan
yang dipandu secara normatif (dari Tuhan YME, Allah subhanahu wa
taala). Pencarian atau penguasaan ilmu (the quest for knowledge).
Manusia yang berkemampuan untuk mengetahui, nalar, dan hasil nalar.
Sejarah perkembangan filsafat dan ilmu. Dunia rasio dan rasa; ikhtiar
versus takdir. Sains empiris; anatomi sains. Penalaran deduktif dan
induktif. Hubungan diantara filsafat, sains, dan metodologi (metode
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dan teknik). Persamaan dan perbedaan antara ilmu-ilmu alamiah
dengan ilmu-ilmu social-kemanusiaan. Perintisan ilmu (sains)
berdasarkan agama. Pokok-pokok bahasan yang sama yang
dikembangkan dari silabus ringkas di atas dibahas oleh tim pengajar
bersama mahasiswa dalam beberapa kelompok/ kelas paralel.

B2A605 SEMINAR AUDITING 3(3-0) I
Auditing Seminar
Mata kuliah ini mengkajikonsep dasar filosofi audit, membandingkan
tujuan filosofis profesi akuntan publik dengan kondisi profesi saat ini,
expectation gaps, Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) yang
mengacu pada IFAC, isu etika profesi, Fraud Audit, Pendidikan audit,
regulasi perundang-undangan profesi audit, isu terkini pada profesi
akuntan publik, dan review terhadap hasil penelitian dibidang audit.
Mata kuliah ini dilaksanakan dengan kombinasi kuliah tatap muka,
diskusi, review dan penyusunan makalah penelitian bidang audit,
kemudian di seminarkan oleh mahasiswa.

B2A606 ETIKA BISNIS DAN AKUNTANSI 3(3-0) II
Business Ethics And Accounting
Matakuliah ini membahas pengetahuan etika,kesadaran etis dan perilaku
etis profesi akuntan, dan profesi lain pada umumnya, melalui
pemahaman teori dan konsep etika pada dunia bisnis dan profesi
akuntansi, dengan tujuan untuk memberikan pemahaman nilai-nilai,
kesadaran etika, kode etik, serta penerapan alasan dasar yang memadai
untuk penerapan etika kalau masalah tersebut belum dicakup dalam
kode etik profesi.
Dalam rangka mempersiapkan akuntan yang profesional, mata kuliah
ini juga membahas perlakuan isu-isu utama dalam masalah etika dan
perkembangan etika dalam perspektif historis maupun
sosiologis.Peningkatan pemahaman atas konsep etika, diharapkan akan
berimplikasipada meningkatnya kemampuan akuntan dalam besikap dan
mengambil keputusan etis. Suatupengambilan keputusan etis tidak
hanya melibatkan rasionalitas saja, tetapi juga emosidan intuisi.
Untuk meningkatkan pengetahuan etika, materi pembelajran meliputi
berbagai spectrum pemikiran dalam etika, deskripsi etika bisnis dan
profesi, isu-isu etis dalam profesi,serta implementasi dan
perkembangannya dalam realitas praktik profesi akuntansi danbisnis.
Sementara untuk meningkatkan kesadaran dan perilaku etis, dianjurkan
materidiperkaya dengan mendeskripsikan secara refleksif yaitu sebagai
pengungkapan suatufenomena kehidupan yang melibatkan nilai-nilai
diri, pengalaman hidup dan norma, fenomena kehidupan di alam
semesta. Diharapkan peserta didik akan menemukan hikmah suatu
proses kehidupan yang berlangsung dalam suatu sistem yangluas
sehingga berkembang suatu pribadi yang toleran, bertenggang rasa,
mencintaisesamanya, pribadi yang tawadhu’, hatinya tercerahkan, tidak
gampang tergoda untukmelakukan tindakan-tindakan yang
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menyimpang, berintuisi kuat dan terdorong untukmelakukan tindakan
yang bermakna.
Dengan demikian maka secara spesifik, setelah mengikuti matakuliah
ini diharapkanmahasiswa dapat: (1) memiliki pengetahuan yang
memadai tentang etika bisnis danprofesi, (2) memiliki kesadaran etis
dalam suatu pengambilan keputusan ekonomi, (3)melakukan tindakan
etis yang bermakna dan inspiratif bagi perkembangan profesi
danmasyarakat.
Mahasiswa harus mereview penelitian dengan topik etika profesi, lalu
menyusun makalah dengan topik tersebut sebagai makalah penelitian
yang harus dipaparkan pada seminar.

B20A101 ASPEK PERILAKU DALAM AKUNTANSI 3(3-0) II
Behavioral Aspects in Accounting
Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada
mahasiswa tentang berbagai aspek perilaku yang mempengaruhi
akuntansi baik itu sistem informasi akuntansi, akuntansi keuangan,
akuntansi manajemen, maupun auditing. Matakuliah ini diberikan
dalam bentuk tutorial, diskusi dan seminar tentang berbagai aspek
perilaku yang mempengaruhi akuntansi.
Mata kuliah ini membahas konsep anteseden, proses dan outcomes
yang berkaitan dengan (1) proses akuntansi manajemen dan (2)
akuntansi keuangan dan reporting ditinjau dari dimensi penilaian
keorganisasian. Pembahasan termasuk proses dan teori mengenai
learning, persepsi, motivasi, komunikasi, pengambilan keputusan dan
kecocokan proses perilaku akuntansi dengan struktur organisasi. Mata
kuliah ini juga membahas peluang untuk melakuan penelitian
terhadap perilaku penyaji informasi maupun pengguna informasi
akuntansi, termasuk membahas penelitian yang kualitatif

B2A607 AKUNTANSI SYARI’AH 3(3-0) II
Syari'ah Accounting
Mata  kuliah ini membahas prinsip dasar syariah dalam melaksanakan
transaksi ekonomi. Penerapan prinsip syariah dilakukan pada bank
syariah, penerbitan sukuk syariah, dan asuransi syariah. Transaksi
masing masing entitas dicatat, diakui, diukur, dilaporkan, dan
diungkapkan berdasarkan standar akuntansi syariah. Mahasuswa
diharapkan mampu memahami peberapan standar akuntansi syariah,
menyusun laporan keuangan entitas syariah, dan melakukan analisis
kinerja entitas tersebut,  Mahasiswa harus menelaah penelitian terkait
akuntansi dan entitas syariah, serta menyusun dan memaparkan
makalah penelitian terkait akuntansi syariah dalam seminar.
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B2A608 AKUNTANSI SOSIAL DAN LINGKUNGAN 3(3-0) II
Social Accounting and Environmental
Merupakan mata kuliah pilihan yang membahas berbagai potensi dan
risiko yang harus dikelola manajemen perusahaan akibat transaksi
dengan lingkungan sosial. Lingkungan sosial yang dibahas meliputi
karyawan, masyarakat sekitar lokasi usaha perusahaan, dan alam (air,
udara, dan tanah). Lingkungan sosial harus dikelola agar
meningkatkan citra positif bagi perusahaan, menimbulkan biaya yang
menjadi topik bahasan, bagaimana perlakuan akuntansi dan
pelaporannya, identifikasi risiko terkait lingkungan sosial, peraturan
perundang-undangan, dan upaya pengelolaan lingkungan sosial,
melalui berbagai strategi, termasuk CSR dan Sustainability Reporting.
Mahasiswa juga harus melakukan review terhadap penelitian terkini
pada bidang ilmu akuntansi sosial, serta memilih salah satu topik yang
krusial dalam pengelolaan lingkungan sosial melalui konsep akuntansi
sosial dan memaparkan dalam bentuk seminar.

B2A609 AKUNTANSI PEMERINTAHAN 3(3-0)III
Public Sector Accounting
Merupakan mata kuliah pilihan yang membahas konsep akuntansi
pada entitas pemerintah daerah dan pusat mengacu pada standar
akuntansi pemerintahan. Mata kuliah ini akan membahas standar
akuntansi pemerintahan yang mengacu pada PP no 24 tahun 2005
tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis kas menuju akrual,
dan PP 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan
berbasis akrual, yang akan menggantikan SAP sebelumnya. Mata
kuliah ini relatif baru, sehingga masih sangat dibutuhkan profesional
yang memahami penerapan akuntansi pemerintahan untuk menjadi
konsultan di entitas pemerintah. Sehingga mahasiswa harus mampu
menerapkan standar akuntansi ini terhadap seluruh transaksi yang
terjadi pada entitas pemerintahan.
Mahasiswa harus mampu melakukan identifikasi atas transaksi yang
dilakukan entitas pemerintahan, baik daerah maupun pusat,
memahami prosedur pelaksanaan transaksi, kewenangan dan
kewajiban setiap entitas pemerintah (SKPD/Kementerian Badan dan
Lembaga), atas anggaran sesuai tugas pokok fungsi.
Mahasiswa juga harus melakukan telaahan terhadap berbagai
penelitian akuntansi pemerintahan mengacu pada konsep dan standar,
serta memilih topik dan menyusun penelitian pada bidang akuntansi
pemerintahan, dan memaparkannya dalam bentuk seminar.

B2A610  TOPIK MUTAKHIR PERPAJAKAN 3(3-0)III
Issue on Taxation
Mata kuliah ini membahas permasalahan dan stretegi solusinya pada
berbagai kewajiban pajak yang diatur Negara, meliputi; Pajak
penghasilan (Pph), pajak pertambahan nilai (PPN) dan Pajak
Penjualan Barang Mewah (PPN BM), Pajak Bumi dan Pembangunan
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(PBB), Bea Materai (BM) dan pajak-pajak lainnya serta dampaknya
terhadap laporan keuangan fiskal. Pemecahan berbagai masalah
perpajakan serta dampaknya terhadap akuntansi perusahaan dan
perencanaan pajak perusahaan.
Mahasiswa juga harus menelah penelitian dibidang perpajakan dan

memilih topik perpajakan yang krusial, dan membuat makalh penelitian
untuk di seminarkan,

B2A611 ANALISIS LAPORAN KEUANGAN 3(3-0) II
Financial Report Analysis
Mata ajaran ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai
konsep, teknik, peralatan analisis serta teknik penilaian kinerja
perusahaan berdasarkan informasi yang disajikan dalam laporan
keuangan secara mendalam. Selain itu, mahasiswa diharapkan dapat
memahami penyesuaian-penyesuaian yang dibutuhkan untuk
meningkatkan kualitas informasi yang disajikan oleh laporan keuangan
dan menggunakan laporan keuangan untuk menilai implementasi
strategi perusahaan serta untuk memecahkan masalah-masalah yang
dihadapi dalam dunia usaha.

B2A612  SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA 3(3-0)III
Public Finance Management System
Mata Kuliah ini membahas konsep good government governance pada

entitas pemerintahan, criteria dan strategi untuk mencapainya pada
aktivitas perencanaan, penganggaran dan penatausahaan, termasuk
prosedur penggantian kerugian kekayaan Negara. Mahasiswa harus
melakukan review terhadap penelitian terkait pengelolaan keuangan
Negara dan menyusun makalah dengan topic tersebut untuk dipaparkan
pada seminar.

B2A613  APLIKASI KOMPUTER 3(3-0)III
Computer Application

Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang
perangkat keras computer
(PC, micro, sekilas tentang mini komputer dan mainframe) serta
perangkat lunak computeyang dipergunakan dalam kegiatan
perusahaan (pengolah kata dan spreadsheet). Mata kuliah ini
menekankan kepada pembahasan dasar-dasar dari perangkat lunak
komputer dan sistem informasi, aspek manusia dalam komputer,
masalah yang berkaitan dengan bisnis dan komputer (misalnya
kejahatan komputer serta upaya untuk memperbaiki mutu kerja dengan
komputer, dan sebagainya) serta masa depan dari komputer dan sistem
informasi. Mata kuliah ini mempelajari operasi dari MS Office,
Eviews, SPSS, dan Mathcad sebagai software yang sering digunakan
dalam analisis ekonomi dan matematika. Pada mata kuliah ini
diberikan praktikum. Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa
diharapkan mampu memahami perangkat keras dan lunak yang beredar
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di pasar dan mampu  menggunakannya untuk membantu tugas
penulisan ilmiah
Praktikum:Pengenalan operating system dan paket aplikasi spreadsheet
serta word processordengan contoh pemakainya pada tingkat
perusahaan

B2A614  MANAJEMEN STRATEGIK 3(3-0)III
Strategic Management

Mata kuliah ini membahas konsep strategi pada dunia usaha maupun
entitas nirlaba, agar mampu bersaing dan sustain.Sifat produk dan
jasa, karakter pengguna produk dan jasa, karakter kompetitor, kondisi
internal entitas, serta tujuan yang akan dicapai perusahaan akan
menjadi acuan dalam melakukan analisis dan memilih strategi yang
tepat.
Penelitian tentang strategi berbagai perusahaan bisnis dan entitas

nirlaba termasuk pemerintahan akan menjadi topik bahasan dalam mata
kuliah ini. Sehingga berbagai kasus dan penelitian terkait strategi
keberhasilan maupun kegagalan, akan menjadi referensi pembelajaran
selain text book. Mahasiswa harus melakukan telaahan atas referensi
dan mendiskusikan dalam bentuk seminar di kelas.

B2A615  MANAJEMEN RISIKO 3(3-0) II
Risk Management
Mata kuliah ini bertujuan untuk membahas Manajemen risiko dari
pandangan top manajemen, proses manajemen risiko, psikologi risiko,
Identifikasi Karakteristik risiko yang dihadapi dan melekat pada
pengelolaan perusahaan. Konsep, model dan pendekatan untuk
Pengelolaan dan pengendalian risiko secara terintergrasi dan
komprehensif serta Pengembangan model terapan umum manajemen
dan pengendalian manajemen risiko perusahaan, meliputi:risiko
nilai(Value at Risk), metode kuantitatif untuk akuntansi & keuangan
(Quantitative Methods for Accounting and Finance), analisis risiko
investasi pada instrumen keuangan (Investment Risk Analysis on
Financial Instruments,) risiko keuangan (Financial Risk), risiko
credit(Credit Risk).
Mahasiswa melakukan review atas penelitian terkait manajemen risiko,
dan memilih topik manajemen risiko pada entitas usaha sebagai topik
makalah penelitian yang harus dipaparkan melalui seminar

B2A616  STATISTIKA LANJUTAN DAN EKONOMETRIKA 3(3-0) II
Advance Statistics
Mata kuliah ini merupakan alat (tools) dalam metode penelitian, terkait
keharusan mahasiswa menyusun makalah penelitian dan tesis.
Membahas dasar model regresi linear, interpretasi geometrik dari
metode kuadrat terkecil, analisis dasar hasil regres, koefisien
signifikansi dan selang kepercayaan, problem dalam model regresi
linear,multikolonearitas, heteroskedastisitas, serial correlation,
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generalized less aquares estimators, variabel dependen kualitati, lagged
variabel dan distributed lags, persamaan simultan, problem dalam
identifikasi, sistem rekursif, estimasi dari sistem persamaan simultan,
kuadrat terkecil dwitingkat, variabel instrumental, contoh-contoh
model, dan aplikasi yang simpel dalam pengolahan data penelitian.

B2A617  MANAJEMEN KEUANGAN DAN INVESTASI 3(3-0) II
Investment and Financial Management

Memberikan konsep mengenai pembentukan portofolio yang optimal
dari berbagai instrumen investasi yang tersedia pada pasar uang dan
pasar modal. Pada mata kuliah ini diberikan wawasan mengenai teori-
teori investasi.

B2C607A. SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 3(3-0) II
Management Information System
Mata kuliah ini membahas kemanfaatan sistem informasi manajemen
dalam pengambilan keputusan. Penelitian dan kasus pemanfaatan
sistem informasi manajemen, penerapan konsep sistem informasi
manajemen pada berbagai kasus dan hasil penelitian akan dikaji para
mahasiswa secara terstruktur, dalam bentuk seminar.
Mahasiswa harus mampu memahami pemanfaatan SIM ini secara
operasional pada berbagai situasi dan transaksi pada perusahaan
maupun entitas bukan bisnis.

B2A701. SISTEM INFORMASI AKUNTANSI 3(3-0)III
Accounting Information System

Matakuliah ini membahas bagaimana struktur sistem informasi
akuntansi secara konseptual, hubungan antara sistem informasi
akuntansi dengan system informasi manajemen, hubungan system
informasi akuntansi, akuntansi adan auditing, peran system informasi
akuntansi dalam menghadapi risiko dan mendukung good corporate
governance serta bagaimana siklus, metode,dan teknik dalam
membangun system informasi yang berkualitas dan sesuai dengan
kepentingan manajemen. Penekanan matakuliah ini adalah memberikan
keahlian kepada mahasiswa dalam membangun model system informasi
akuntansi baik untuk analisis maupun untuk perancangan dengan
menggunakan berbagai metode dan teknik yang mutakhir. Bentuk
perkuliahan diawali dengan pemberian arahan dari dosen dalam bentuk
tutorial untuk memberikan pondamen dan pedoman bagi mahasiswa
saat memberikan seminar, selanjutnya mahasiswa memberikan seminar
dengan topic yang berkaitan dengan system informasi akuntansi,
konsep, struktur, pengendalian, risiko, metode, teknik model system
informasi akuntansi yang dibangun sendiri. Dengan mengikuti
matakuliah ini diharapkan mahasiswa dapat membuat model aplikasi
system informasi akuntansi.
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B2A805 METODOLOGI PENELITIAN AKUNTANSI 3(3-0)III
Accounting Research Methodology

Mata kuliah ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan
pengalaman mahasiswa dalam meneliti topikilmu akuntansi. Kuliah
tatap muka dilaksanakan untuk membahas konsep metode penelitian
yang meliputi syarat-syarat, etika menulis dan menggunakan referensi,
teknik penulisan, format, dan standar minimal kualitas penelitian
Program Magister. Mahasiwa mengajukan usulan penelitian, sesuai
bidang ilmu akuntansi meliputi topik, judul, penentuan fenomena,
pendahuluan, kajian pustaka, kerangka pikir, hipotesis dan metode
penelitian, fenomena masalah, referensi penelitian terdahulu, konsep
teori pendukung, tujuan penelitian, operasionalisasi variabel, indikator,
populasi dan sampel, serta cara pengumpulan data.
Selanjutnya, mahasiswa saling mengkritisi usulan penelitian satu sama
lain. Mata kuliah ini juga membahas tentang cara membangun hipotesis
dan kegunaan ilmiah penelitian, teknik menyusun instrumen penelitian,
metode pengumpulan data, metode analisis, penyusunan proposal
penelitian dan penulisan laporan penelitian, khususnya dibidang
akuntansi.
Mahasiswa harus sudah memiliki pilihan bidang ilmu dan topik yang
akan diajukan sebagai usulan penelitian dan tesis, untuk didiskusikam
pada mata kuliah ini.

UNX20008 SEMINAR USULAN PENELITIAN 3(3-0)III
Research Proposal Seminar

B2A800 TESIS DAN DAN UJIAN SIDANG KOMPREHENSIF 3(3-0)IV
Research Proposal Seminar

Tesis merupakan tugas akhir mahasiswa sebagai syarat memperoleh
gelar Magister Sains (Msi). Topik penelitian disesuaikan dengan
Peminatan yang dipilih, namun harus didukung dengan fenomena dan
bukti empiris. Tesis harus mengandung unsur keaslian ide, keilmiahan
analisis, dan mampu menghasilkan kesimpulan yang berguna bagi
pengambil kebijakan dan praktisi ekonomi. Mahasiswa yang menulis
Tesis harus terlebih dahulu lulus dalam Seminar Usulan Penelitian.

Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Peminatan Ekonomi

a. Daftar Mata Kuliah

Peminatan Ekonomi  (46 SKS)
No Sandi Mata Kuliah SKS Prasyarat

Semester 1 (12 SKS)
1 B20B102 Intermediate Macroeconomics 3
2 B20B201 Intermediate Microeconomics 3 SKS
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Peminatan Ekonomi  (46 SKS)
No Sandi Mata Kuliah SKS Prasyarat
3 B2B603 Econometrics and Multivariate 3 SKS
4 B3B604 Philosophy of Economics Science 2 SKS

Total 11 SKS
Semester 2 (15 SKS)

1 B2B606 Comparative Economics Systems 3 SKS
2 B2B607 Indonesian Economy 3 SKS
3 B2B805 Research Methodology 3 SKS
4 Elective Course (1) 3 SKS
5 Elective Course (2) 3 SKS

Total 15 SKS
Semester 3 (12 SKS)

1 Elective Course (1) 3 SKS
2 Elective Course (2) 3 SKS
3 Elective Course (3) 3 SKS
4 Elective Course (4) 3 SKS

Total 12 SKS
Semester 4 (7 SKS)

1 UNX20008 Research Proposal Thesis 1 SKS
2 B2B800 Thesis 6 SKS

Total 7 SKS
Total SKS 45 SKS

Mata Kuliah Pilihan

Environmental and Energy  Concentration

No Mata Kuliah SKS
1 Natural resource and Environment Economics 3
2 Environmental Planning and Evaluation 3
3 Development Policy Analysis 3
4 Syari’ah Financial 3

Mata Kuliah Pilihan

Labor Economics Concentration

No Mata Kuliah SKS
1 Labor Economics 3
2 Industrial Organization 3
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3 Strategic Economics 3
4 Syari’a Economics System 3

Mata Kuliah Pilihan

Public Health and Population Economics Concentration

No Mata Kuliah SKS
1 Urban Economics 3
2 Health and Population Economics 3
3 Development Economics 3
4 Financial Economics 3

Mata Kuliah Pilihan

Public Sector Finance Concentration

No Mata Kuliah SKS
1 Public  Economics 3
2 Monetary Economics 3
3 Political Economics and Regulation 3
4 Portfolio Theory 3

Mata Kuliah Pilihan

International and Regional Development Concentration

No Mata Kuliah SKS
1 International  Economics 3
2 International Trade and  Finance 3
3 International Monetary 3
4 Regional Economics 3

No. Kelompok Mata Kuliah SKS %
1. Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) 6 5,41
2. Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK) 30 27,03
3. Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB) 43 38,74
4. Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB) 26 23,42
5. Mata Kuliah Berkehidupan Bersama (MBB) 6 5,41

Jumlah 111 100,00
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b. Daftar Mata Kuliah

Semester Ganjil

No Sandi Deskripsi Sks Prasyarat

Semester I
1 GIF101 Pendidikan Agama 2 (1-1)
2 B0X101 Bahasa Inggris 2 (1-1)
3 BOD104 Pengantar Bisnis 3 (2-1)
4 BOD107 Matematika Bisnis 3 (2-1)
5 BOX105 Praktikum Bahasa Inggris 2 (0-1)
6 BOX103 Pengantar Ekonomi Mikro 3 (2-1)
7 BOB110 Bahasa Indonesia dan Korespondensi Bisnis 2 (1-1)
8 BOA101 Pengantar Akuntansi 3 (2-1)
9 BOX104 Pengantar Aplikasi Komputer untuk Bisnis 2 (1-1)

Total 22(12-9)
Semester III

1 GIF203 Pendidikan Kewarganegaraan 2(0-2)
2 BOB202 Manajemen Pemasaran 3 (2-1)
3 BOD305 Manajemen Keuangan 3 (2-1)
4 BOD303 Manajemen Operasi 3 (2-1)
5 BOD406 Perilaku Keorganisasian 3 (2-1)
6 BOB405 Manajemen Pembelian dan Penjualan 3 (2-1)
7 BOB508 Praktika Pemasaran Jasa 2 (0-2)
8 BOB403 Praktika Pengetahuan Produk 2 (0-2)

Total 21(11-10)
Semester V

1 BOX102 Hukum Bisnis 2(2-0)
2 BOD343 Etika Bisnis 3 (3-0)
3 BOX406 Teknik Penulisan Laporan 2 (1-1)
4 BOD407 Kewirausahaan 3(2-1)
5 BOB306 Praktika Perilaku Konsumen 2 (0-2)
6 BOB507 Praktika Salesmasnhip 2 (0-2)
7 BOB303 Praktika Perencanaan Pemasaran 2 (0-2)
8 BOB502 Praktika Penelitian Pemasaran 2 (0-2)
9 BOB510 Perilaku konsumen  (P) 3(2-1)

BOD307 Manajemen Perbankan     (P) 3 (2-1)

Total 21(12-9)

Semester Genap
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No Sandi Deskripsi Sks Prasyarat

Semester II
1 GIF102 Pendidikan Pancasila 2 (2-0)
2 BOD204 Manajemen 3(2-1)
3 BOD308 Komunikasi Bisnis 2(2-1)
4 BOD205 Statistika Bisnis 3(3-0)
5 BOD206 Praktika Statistika Bisnis 2(0-2)
6 BOB207 Dasar Pemasaran 3(3-0)
7 BOA207 Akuntansi Biaya 3(2-1)
8 BOB209 Business Reports & Effective Presentation 2(0-1)
9 BOX104 Praktika Komputer untuk bisnis 2(0-2)

Total 22(14-8)
Semester IV

1 BOD506 Penganggaran 3 (2-1)
2 BOD304 Manajemen Sumber Daya Manusia 3(2-1)
3 BOB505 Pemasaran Internasional 3 (3-0)
4 BOB406 Bisnis Eceran 2 (2-0)
5 BOB408 Praktika Bisnis Eceran 2 (0-2)
6 BOB503 Praktika Manajemen Pembelian dan Penjualan 2 (0-2)
7 BOB501 Praktika Komunikasi Pemasaran 2 (0-2)
8 BOB409 Praktika Kebijakan Harga 2 (0-2)
9 BOB307 Praktika Peramalan Penjualan 2(0-2)

Total 21(10-11)
Semester VI

1 BOB602 Laporan Tugas Akhir (LTA) 4 (0-4)
Total 4 (0-4)

c. Deskripsi Mata Kuliah

B2B603 EKONOMETRIKA DAN MULTIVARIATE 3(3-0) I
Econometrics and Multivariate
Dasar model regresi linear. Interpretasi geometrik dari metode
kuadrat terkecil. Analisis dasar hasil regresi. Koefisien signifikansi
dan selang kepercayaan. Problem dalam model regresi linear.
Multikolonearitas, heteroskedastisitas, serial correlation.
Generalized less aquares estimators. Variabel dependen kualitatif.
Lagged variabel dan distributed lags. Persamaan simultan. Problem
dalam identifikasi. Sistem rekursif. Estimasi dari sistem persamaan
simultan. Kuadrat terkecil dwitingkat. Variabel instrumental.
Contoh-contoh model.
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B20B.201 EKONOMI MIKRO MADYA 3(3-0) II
Intermediate Microeconomics
Pendalaman analisis pilihan konsumen, teori perusahaan struktur pasar,
penetapan harga produk dan produksi dalam pelbagai struktur pasar,
teori distribusi. Introduksi perkembangan teori ekonomi mikro, dan
ekonomi kesejahteraan. (welfare economics)

B20B.102 EKONOMI MAKRO MADYA 3(3-0) I
Intermediate Macroeconomics
Pendalaman dan pengusaan teori ekonomi makro. Pembahasan
mencakup konsep multiplier dalam model IS-LM, pengaruh
kebijaksanaan fiskal terhadap perekonomian dalam jangka pendek dan
jangka panjang, hubungan antara kenaikan upah dan produktivitas
dengan tingkat inflasi dan kesempatan kerja, teori pengeluaran
konsumen dan pertumbuhan ekonomi. Introduksi terhadap
perekonomian makro terbuka. Budiono

Managerial Economics 3(3-0)  I
Aplikasi teori mikro statistik dan teori akuntansi keuangan dalam
pengambilan keputusan bisnis pengembangan dan perluasan teori
ekonomi mikro dalam perilaku manajerial dalam situasi ketidakpastian
dan resiko.

B2B.705 EKONOMI SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN 3(3-0) I
Natural Resource and Environment Economics
Isu utama dalam Sumber Daya Alam (SDA). Mitigasi kelangkaan.
Model dasar SDA. SDA dan pertumbuhan ekonomi. Struktur dan
penggunaan optimal SDA. Teori benda milik bersama. Mineral dan
Eksplorasi. Teori Ekonomi Lingkungan dan berbagai instrumen
kebijakan dalam masalah lingkungan.

PEREKONOMIAN INDONESIA 3(3-0) II
Indonesian Economics
Model ekonomi Indonesia dan Pembangunan Lima Tahun (Pelita).
Kebijakan anggaran berimbang. Pendapatan dalam negeri dan hutang
luar negeri. Kebijakan fiskal dan moneter serta tingkat inflasi. Peran
swasta, koperasi, dan pemerintah. Teori pertumbuhan dan
pembangunan. Kebijakan ketenagakerjaan dan tingkat pengangguran.
Posisi neraca pembayaran dan kebijakan ekspor dan impor serta
valuta asing.

B20B.105 EKONOMI MONETER 3(3-0) II
Monetary Economics
Teori peredaran uang dan kaitannya dengan berbagai variabel
ekonomi makro. Teori supply of money dan demand for real
balanced. Aspek kelembagaan dan kebijakan moneter.
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B2B.707 EKONOMI REGIONAL 3(3-0) I
Regional Economics
Teori lokasi. Kerangka dasar konsep regional pertumbuhan regional
dan model regional. Strategi pengembangan regional. Analisis input-
output.

B2B.709 INDUSTRAL ORGANISATION 3(3-0) I
Industrial Organisation
Struktur industri dan kekuatan pasar. Biaya dan efisiensi pasar. Teori
kegagalan pasar Teori Multiplan industry. Faktor dinamik supply dan
demand.

B2B.701 EKONOMI PEMBANGUNAN 3(3-0) I
Development Economics
Pengenalan berbagai teori yang dikembangkan dalam ekonomi
pembangunan, baik yang terpadu dan seimbang maupun yang tidak
seimbang, untuk dapat memahami dan menganalisis berbagai masalah
yang dihadapi dalam proses pembangunan ekonomi negara
berkembang. Analisis tentang berbagai kebijakan pembangunan serta
implikasinya terhadap perekonomian negara. Alternatif kebijakan
yang mungkin dilakukan.

B2C704 PENGEMBANGAN MANAJEMEN USAHA KECIL 3(3-0) I
DAN MENENGAH
Small and Medium Scale Business Development
Teori perkembangan ekonomi dualistik ala Arthur Lewis; sifat dan
ciri pasar kerja di negara yang sedang berkembang; faktor-faktor yang
mempengaruhi penawaran dan permintaan tenaga kerja; dampak
prose, pembangunan yang dipercepat terhadap alokasi sumber daya
manusia dan nonmanusia; sifat, ciri, dan peran sektor jasa dalam
perekonomian kota; pengertian sektor informal dan formal; berbagai
pandangan tentang manfaat eksistensi sektor informal dalam
perekonomian suatu negara; tinjauan empirik tentang peran sektor
informal di Asia, Afrika, dan Amerika Latin; berbagai pendekatan
untuk mengatasi permasalahan sektor informal.
Membahas issue-issue terkini yang berkaitan dengan
ekonomi internasional.

B20B.113 EKONOMI INTERNASIONAL 3(3-0) I
International Economics
Perdagangan bebas dan manfaat perdagangan internasional. Teorema
Hecksher-Ohin. Analisis diagram Johnson. Analisis diagram
perdagangan internasional dua negara model dua sektor. Teori
perdagangan terbatas. Tarif dan kuota. Teori tarif optimum Tingkat
Proteksi efektif. Kasus Leaner dan Metzler paradox. Teori
pertumbuhan dan perdagangan internasional. Teori Free Trade Area,
Custom Union dan Common Market.
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B2B.704EKONOMI KESEHATAN DAN POPULASI 3(3-0) I
Health And Population Economic
Aplikasi dari teori ekonomi (mikro) terhadap sektor atau industri
kesehatan.  Asymmetric Information merupakan salah satu ciri penting
dalam industri ini.  Pengembangan dari teori dasar ekonomi dan
pentingnya peran pemerintah diperlukan untuk menganalisis perilaku
produsen dan konsumen dalam industri yang cenderung bersifat
inperfect competition.

B. Program Studi MAGISTER ILMU MANAJEMEN

a. Struktur Mata Kuliah
Mata kuliah matrikulasi (prapasca -0 SKS)

1. Ekonomi Manajerial
2. Manajemen dan Bisnis
3. Akuntansi Manajemen
4. Statistika

Semester Jenis Mata Kuliah SKS %
Pertama Mata Kuliah Wajib 11 24,44
Kedua Mata Kuliah Wajib 12 26,67
Alih Tahun Seminar Usulan Penelitian 1 2,22
Ketiga Mata Kuliah Wajib 12 26,67

Mata Kuliah Pilihan 3 6,37
Keempat Tesis 6 13,33

Total 45 100,00

b. Daftar Mata Kuliah

a) Daftar Mata Kuliah (45 SKS)
b)

No Sandi Mata Kuliah SKS
Semester 1 (14 SKS)

1 B2B603 Statistik Penelitian dan Bisnis 3
2 B2C601 Manajemen Pemasaran Madya 3
3 B2C602 Manajemen SDM Madya 3
4 B2C604 Filsafat Ilmu 2
5 B2C607 Sistem Informasi Manajemen 3

14
Semester 2 (15 SKS)
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1 B20C204A Manajemen Keuangan Madya 3
2 B20C209 Manajemen Operasi Madya 3
3 B2C805 Metodologi Penelitian Manajemen 3

1 Mata Kuliah Pilihan/Elective Course
4 B2C704 Pengembangan Manajemen Usaha Kecil Menengah 3
5 B2C712 Manajemen Jasa 3

12
Semester 3 (9 SKS)

1 B2C713 Manajemen Stratejik dan Kebijakan Organisasi 3
Mata Kuliah Konsentrasi/Concentration
2 B2C702 Plemasaran Global 3
3 B2C703 Manajemen Rantai Nilai Pelanggan 3
4 B2C705 Topik Khusus Manajemen Keuangan Global 3
5 B20C115 Investasi dan Rekayasa Keuangan 3
6 B2C708 Pengembangan Perilaku Organisasi 3
7 B2C709 SDM dan Kepeminmpinan Global 3
8 B2C711 Manajemen Kualitas 3
9 B2C714 Manajemen Rantai Pasokan Global 3

9
Semester 4 (7 SKS)

1 UNX20008 Seminar Usulan Penelitian ** 1
3 B2C800 Tesis 6

7
Total SKS 42

c. Deskripsi Mata Kuliah

B2B603 EKONOMETRIKA DAN MULTIVARIATE 3(3-0) I
Econometrics and Multivariate
Dasar model regresi linear. Interpretasi geometrik dari metode
kuadrat terkecil. Analisis dasar hasil regresi. Koefisien signifikansi
dan selang kepercayaan. Problem dalam model regresi linear.
Multikolonearitas, heteroskedastisitas, serial correlation.
Generalized less aquares estimators. Variabel dependen kualitatif.
Lagged variabel dan distributed lags. Persamaan simultan. Problem
dalam identifikasi. Sistem rekursif. Estimasi dari sistem persamaan
simultan. Kuadrat terkecil dwitingkat. Variabel instrumental.
Contoh-contoh model.

B2C601 MANAJEMEN PEMASARAN MADYA 3(3-0) I
Intermediate Marketing Management
Membahas tentang strategi pemasaran, meliputi perencanaan produk,
penetapan harga, saluran distribusi dan penelitian pasar; sistem
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distribusi, meliputi struktur dan pelaksanaan distribusi; manajemen
penjualan, meliputi organisasi penjualan, strategi personal selling,
seni menjual; analisis konsumen dan penelitian pasar, mencakup
metode penelitian pasar dan penggunaan hasil penelitian pasar;
pembelian, meliputi perencanaan dan proses pembelian; studi kasus.

B2C602 MANAJEMEN SUMBERDAYA MANUSIA MADYA 3(3-0) I
Intermediate Human Resource
Management
Membahas berbagai kedalaman teori serta praktek administrasi
personalia dengan merujuk terutama pada pendekatan diagnosis,
mengaitkan dengan kondisi eksternal. Penetapan sasaran dan upaya-
upaya yang diperlukan untuk mencapai sasaran sumberdaya manusia
dengan pembahasan fungsional operative manajemen sumberdaya
manusia pada masalah rekruitmen, retensi, sistem insentif dan
perencanaan serta pengembangan sumberdaya manusia.

3(3-0) I

B2C604FILSAFAT ILMU 2(2-0) I
Philosophy of Science
Memahami Ilmu (sains) sebagai pengetahuan yang dipandu secara
normative (dari Tuhan YME, Allah subhanahu wa taala). Perintisan
ilmu (sains) berdasarkan agama. Pencarian atau penguasaan ilmu (the
quest for knowledge). Manusia yang berkemampuan untuk mengetahui,
nalar, dan hasil nalar. Sejarah perkembangan filsafat dan ilmu. Dunia
rasio dan rasa; ikhtiar versus takdir. Sains empiris; anatomi sains.
Penalaran deduktif dan induktif. Hubungan diantara filsafat, sains, dan
metodologi (metode dan teknik). Persamaan dan perbedaan antara
ilmu-ilmu alamiah dengan ilmu-ilmu social-kemanusiaan.

B2C607 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 3(3-0) I
Management Information System
Memberikan pemahaman konsep sistem informasi manajemen secara
terstruktur, serta komponen-komponen yang mendukungnya, peran
sistem informasi manajemen dalam proses pengambilan keputusan.
Sistem informasi akuntansi dan hubungannya dengan sistem
informasi manajemen. Sistem informasi lain selain sistem informasi
manajemen yang digunakan oleh suatu organisasi, membangun sistem
informasi manajemen dengan metode dan teknik yang popular saat
ini.

B20C204A MANAJEMEN KEUANGAN MADYA 3(3-0) II
Intermediate Financial Management
Merupakan lanjutan manajemen keuangan pada level sarjana, setelah
menyelesaikan mata kuliah ini mahasiswa lebih mendalami konsep-
konsep manajemen keuangan, seperti risk and return, valuation, cost
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of capital, capital structure, capital budgeting, dividend policy,
working capital management, financial analysis and planning, dan
topic khusus manajemen keuangan.

B20C209 MANAJEMEN OPERASI MADYA 3(3-0) II
Intermediate Management Operation
Mengembangkan konsep, metode, dan teknik yang inheren dalam
proses perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan dalam
sistem operasi jasa serta memutuskan dan mengatur pelaksanaan
kegiatan operasi jasa. Topik-topik yang dibahas antara lain meliputi
proses perencanaan dan pengendalian operasional yang berhubungan
dengan operasi jasa dan menyangkut pengembangan jasa dan
prosesnya, manajemen kualitas jasa dan sistem informasinya.

B2C605 MANAJEMEN   SAINS, TEKNOLOGI  DAN SENI 3(3-0) I
Science, Technology and Art Management

B2C606 ETIKA BISNIS DAN MANAJEMEN CSR 3(3-0) I
Business Ethics and CSR Management
Mata kuliah ini diinformasikan untuk membahas masalah-masalah
dalam kaitannya dengankeberlangsungan perusahaan jangka panjang
stockholder strategy dan good corporate governance. Masalah yang
dibahas adalahmasalah yang timbul karena perdagangan internasional,
yang muncul akibat gerakan yang dilakukan negara industri dan
masyarakat internasional yang mempertanyakan masalah lingkungan
global. Kemudian timbulnya distorsi kepentingan yang muncul karena
hubungan dunia usaha dan masyarakat dan juga gerakan konsumen
yang muncul  karena upaya pemasaran  yang mempertanyakan produk,
pelayanan serta kegiatan proporsional yang dilakukan perusahaan.

B2C805 METODOLOGI  PENELITIAN  MANAJEMEN 3(3-0) I
Management Research Methodology
Matakuliah ini mengajarkan mengenaipenerapan fakta yang terjadi
pada lingkungan kedalam suatu tulisan karya ilmiah, berdasarkan
logika dan penalaran ilmiah dalam penyusunan kerangka pemikiran,
perumusan hipotesi, dan penyimpulan hasil penelitian kedalam bentuk
karya ilmiah lainya yang dapat dijadikan landasan pada suatu
pertemuan ilmiah. Pembahasannya menyangkut azas penelitian ilmiah
serta syarat-syarat penelitian ilmiah sampai dengan metode analisis
serta penyusunan proposal penelitian dan penulisan laporan hsil
penelitian khususnya di bidang ekonomi, bisnis, manajemen dan
organisasi.
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B2C713 MANAJEMAN STRATEJIK DAN KEBIJAKAN ORGANISASI
3(3-0) I

Strategic Management and Corporation Policy
Membahas tentang konsep dunia usaha dan perusahaan dalam
lingkungan yang kompleks dan menjadi perangkat pedoman bagi
manajemen dalam mengelola perusahaan. Kedudukan pasar produk,
arah pertumbuhan dan perubahan yang hendak dituju, alat-alat
persaingan dan cara-cara memasuki pasar baru, memanfaatkan
kekuatan yang dimiliki dan usaha mencari kesempatan yang masih
terbuka, serta usaha-usaha menghindarkan kelemahan ancaman yang
mungkin terjadi di masa mendatang.

B20C115 MANAJEMEN KEUANGAN JASA 3(3-0) I
Service Financial Management
Membahas tentang konsep dan analisis terapan bagi manajemen
keuangan perusahaan jasa. Analisis, perencanaan dan pengendalian
perusahaan jasa. Kajian atas sumber-sumber dana yang tersedia.
Manajemen pemanfaatan dana yang tertanam dalam arus dana tunai,
piutang dan persediaan. Strategi pertumbuhan penjualan, sisa hasil
usaha dan asset. Evaluasi kinerja keuangan perusahaan jasa

B2C702 TOPIK KHUSUS PEMASARAN GLOBAL DAN LOGISTIK 3(3-0)
I

Issue on Global Marketing Management and Logistik
Matakuliah ini berisi mengenai teori, fungsi dan topik-topik serta
pengetahuan hasil-hasil penelitian terkini di bidang Manajemen
Pemasaran Global dan Logistik. Serta matakuliah ini mengajarkan
kemampuan analisis secara sistemik hasil-hasil penelitian di bidang
Manajemen Pemasaran Global dan Logistik.

B2C704 MANAJEMEN  RANTAI NILAI PELANGGAN 3(3-0) I
Customer Value Chain Management
Matakuliah ini berisi mengenai teori penciptaan nilai dalam suatu
proses strategi penciptaan nilai dari sisi produsen dan konsumen. Serta
proses untuk menganalisarantai nilai pelanggan berdasarkan situasi
pelanggan, perancanganstrategi penciptaan nilai pelangan,
pengembangan program nilai pelanggan, implementasi dan
pengendalian penciptaan pelanggan.

B2C704 PENGEMBANGAN MANAJEMEN USAHA KECIL 3(3-0) I
DAN MENENGAH
Issue on Small and Medium Scale Business
Membahas tentang bagamana suatu usaha  mikro, kecil dan menengah
dikembangkan.  Materi bahasan tentang isu peluang bisnis, strategi



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS|68

bisnis, manajemen pemasaran, manajemen keuangan dan manjemen
operasi bagi UMKM.

B2C705 TOPIK KHUSUS MANAJEMEN KEUANGAN GLOBAL 3(3-0)
I

Issue on Global Financial Management
Penerapan isu tentang konsep keuangan internasional, lembaga
keuangan internasional, determinasi nilai tukar, exposure, internasional
capital budgeting, direct foreign investment, country risk analysis, dan
biaya modal perusahaan multinasional.Penerapan perangkat analisis
investasi internasional serta kerja sistem Manajemen Keuangan
Internasional..

B2C706 ANALISIS INVESTASI DAN PROTFOLIO 3(3-0) I
Portfolio and Investment Analysis
Membahas analisis pada asset keuangan dan portfolio surat berharga .
Setelah mata kuliah ini mahasiswa mengerti dan memahami konsep
investasi, valuasi, analisis fundamental dan teknikal, hipotesis pasar
efisien  , CAPM,APT, dan menilai kinerja portfolio.

B2C707 TOPIK KHUSUS AKUNTANSI MANAGEMENT 3(3-0) I
Issue on Management Accounting
Memperkenalkan fungsi akuntansi dalam perusahaan, baik akuntansi
keuangan maupun akuntansi manajemen. Topik-topik yang dibahas
antara lain meliputi akumulasi serta akuntansi untuk menghasilkan
berbagai informasi akuntansi untuk berbagai tujuan penggunaan dan
analisis serta interpretasi baik laporan akuntansi keuangan untuk pihak
luar maupun laporan akuntansi manajemen dalam proses perencanaan,
pengendalian dan pengambilan keputusan. Pembahasan akan
mencakup pula berbagai kendala dan keterbatasan yang inheren
baikdalam akuntansi keuangan maupun akuntansi manajemen.

B2C708 PENGEMBANGAN PERILAKU ORGANISASI 3(3-0) I
Issue on Organizational Behavior
Mata kuliah ini bertujuan meningkatkan pengetahuan mahasiswa
mengenai perilaku keorganisasian sehingga mahasiswa diharapkan
mempunyai kemampuan analisis tentang perilaku individu, kelompok
dan sistem organisasi. Pokok bahasan mata kuliah ini adalah
mengembangan dasar konsepdan analisa kasus yang berkaitan dengan
perilaku keorganisasian; perilaku individu yang meliputi persepsi dan
pengambilan keputusan, nilai, sikap, kepuasan kerja, motivasi dan
penerapannya; perilaku kelompok yang meliputi dasar-dasar perilaku
kelompok, tim kerja, komunikasi, kepemimpinan, kekuasaan dan
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politik, konflik, negosiasi dan perilaku antar kelompok; sistem
organisasi yang meliputi struktur organisasi, teknologi, job design,
stress, dan budaya organisasi serta dinamika organisasi dihubungkan
dengan perkembangan organisasi.

B2C709 PENGEMBANGAN SDM DAN KEPEMIMPINAN 3(3-0) I
Issue on Human Resources Management and Leadership
Membahas tentang isu terkini tentang berbagai teori serta praktek
administrasi sumber daya manusia dan kepemimpinan dan upaya-
upaya yang diperlukan untuk mengembangkan dan mencapai sasaran
sumber daya manusia

B2C711 PENGEMBANGAN PENGENDALIAN KUALITAS 3(3-0) I
Issue on Quality Control
Mata kuliah ini mempelajari topik-topik : Total Quality Control, alat-
alat dalam Total Quality Control Management, Statistical Process
Control, ISO 9000 dan ISO 14000 dengan dilengkapi kasus-kasus yang
berhubungan dengan topik-topik tersebut. Diakhir perkuliahan
mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep-konsep dari topik
tersebut beserta implementasinya.

B2C712 MANAJEMEN JASA
Service Management
Memberikan pengetahuan, kemampuan serta keterampilan untuk
menererapkan berbagai konsep yang berkaitan dengan bisnis jasa baik
komersil maupun non-komersil. Yang relevan dalam proses
perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan secara
manajerial yang berkaitan pada lingkungan organisasi penyedia
jasa.Topik-topik yang dibahas dalam manajemen jasa ini mencakup
konsep jasa, kerangka dasar bisnis jasa, kualitas jasa, analisis gap
kualitas jasa dan pengukurannya dari suatu organisasi yang bergerak di
bidang jasa

B2C714 PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN KUALITAS 3(3-0) I
Planning and Quality Control
.
Mata kuliah ini membahas  tentang bagaimana perusahaan menerapkan
bisnis yang focus pada kualitas agar mampu bersaing.  MAteri
mencakup pengantar kualitas, prinsip dan praktek TQM, Tools of
TQM, Service Quality, Statistical Quality Control and six Sigma.

C. Program Studi MAGISTER AKUNTANSI
Konsentrasi Jaring Peminatan

a) Auditing & Pelaporan Keuangan
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b) Akuntansi Pemerintahan
c) Perpajakan
d) Akuntansi Manajemen
e) Sistem Informasi
f) Akuntansi Syariah

a. Struktur Mata Kuliah

Semester Jenis Mata Kuliah SKS %

Kekhususan Auditing & Pelaporan Keuangan
Pertama Mata kuliah Inti 15 32.61
Kedua Mata Kuliah Inti 2 4.35

Mata kuliah Khusus 10 21.73
Ketiga Mata Kuliah Inti 3 6.52

Mata kuliah Khusus 9 19.56
Keempat Seminar UP 1 2.17

Tesis 6 13.04
Total 46 100.00
Akuntansi Pemerintahan
Pertama Mata kuliah Inti 15 32.61
Kedua Mata Kuliah Inti 2 4.35

Mata kuliah Khusus 12 26.09
Ketiga Mata Kuliah Inti 3 6.52

Mata kuliah Khusus 7 15.22
Keempat Seminar UP 1 2.17

Tesis 6 13.04

Total 46 100.00

Akuntansi Manajemen
Pertama Mata kuliah Inti 15 32.61
Kedua Mata Kuliah Inti 2 4.35

Mata kuliah Khusus 11 23.91
Ketiga Mata Kuliah Inti 3 6.52

Mata kuliah Khusus 8 17.39
Keempat Seminar UP 1 2.17

Tesis 6 13.04
Total 46 100.00
Perpajakan
Pertama Mata kuliah Inti 15 32.61
Kedua Mata Kuliah Inti 2 4.35

Mata kuliah Khusus 11 23.91
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Semester Jenis Mata Kuliah SKS %
Ketiga Mata Kuliah Inti 3 6.52

Mata kuliah Khusus 8 17.39
Keempat Seminar UP 1 2.17

Tesis 6 13.04
Total 46 100.00
Sistem Informasi
Pertama Mata kuliah Inti 15 32.61
Kedua Mata Kuliah Inti 2 4.35

Mata kuliah Khusus 11 23.91
Ketiga Mata Kuliah Inti 3 6.25

Mata kuliah Khusus 8 17.39
Keempat Seminar UP 1 2.17

Tesis 6 13.04
Total 46 100.00

b. Daftar Mata Kuliah
Mata kuliah matrikulasi (prapasca -0 SKS)
1. Akuntansi Keuangan
2. Auditing
3. Akuntansi Manajemen
4. Statistika

KEKHUSUSAN AUDITING DAN PELAPORAN KEUANGAN  (46 SKS)
NO. SANDI MATA KULIAH SKS SIFAT
SEMESTER I
1. B20F0101 Sistem Informasi Akuntansi 3 Inti
2. B20F0102 Etika dalam  Akuntansi 3 Inti
3. B20F0103 Seminar Akuntansi Manajemen 3 Inti
4. B20F0104 Seminar Perpajakan 3 Inti
5. B20F0105 Seminar Akuntansi  Sektor  Publik 3 Inti
SEMESTER II
6. B20F0201 Filsafat Ilmu Akuntansi 2 Inti
7. B20F0202 Seminar Akuntansi Keuangan 3 Khusus
8. B20F0203 Pengetahuan Pasar Modal &Analisis Investasi 2 Khusus
9. B20F0204 Audit Sistem Informasi 3 Khusus
10. B20F0205 Analisis  Bisnis berbasis Laporan Keuangan 2 Khusus
SEMESTER III
11. B20F0301 Metodologi Penelitian Akuntansi 3 Inti
12. B20F0302 Seminar Auditing 3 Khusus
13. B20F0303 Seminar Audit Internal 3 Khusus
14. B20F0304 Audit Khusus 3 Khusus
SEMESTER IV
15. B20F0401 Seminar Usulan Penelitian 1 Inti
16. B20F0402 Tesis 6 Inti
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KEKHUSUSAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN  (46 SKS)
NO. SANDI MATA KULIAH SKS SIFAT
SEMESTER I
1. B20F0101 Sistem Informasi Akuntansi 3 Inti
2. B20F0102 Etika dalam  Akuntansi 3 Inti
3. B20F0103 Seminar Akuntansi Manajemen 3 Inti
4. B20F0104 Seminar Perpajakan 3 Inti
5. B20F0105 Seminar Akuntansi  Sektor  Publik 3 Inti
SEMESTER II
6. B20F0201 Filsafat Ilmu Akuntansi 2 Inti
7. B20F0206 Manajemen Keuangan Publik 3 Khusus
8. B20F0207 Sistem Pengelolaan Keuangan Negara 3 Khusus
9. B20F0208 Sistem Informasi Akuntansi Pemerintahan 3 Khusus
10. B20F0209 Pemeriksaan Keuangan Negara 3 Khusus
SEMESTER III
11. B20F0301 Metodologi Penelitian Akuntansi 3 Inti
12. B20F0305 Manajemen Strategik Pemerintahan 2 Khusus
13. B20F0306 Manajemen Risiko Pemerintahan 2 Khusus
14. B20F0307 Topik Khusus Akuntansi Pemerintahan 3 Khusus
SEMESTER IV
15. B20F0401 Seminar Usulan Penelitian 1 Inti
16. B20F0402 Tesis 6 Inti

KEKHUSUSAN AKUNTANSI MANAJEMEN  (46 SKS)
NO. SANDI MATA KULIAH SKS SIFAT
SEMESTER I
1. B20F0101 Sistem Informasi Akuntansi 3 Inti
2. B20F0102 Etika dalam  Akuntansi 3 Inti
3. B20F0103 Seminar Akuntansi Manajemen 3 Inti
4. B20F0104 Seminar Perpajakan 3 Inti
5. B20F0105 Seminar Akuntansi  Sektor  Publik 3 Inti
SEMESTER II
6. B20F0201 Filsafat Ilmu Akuntansi 2 Inti
7. B20F0210 Aspek Perilaku dalam Akuntansi 2 Khusus
8. B20F0211 Akuntansi untuk Pembuatan Keputusan 3 Khusus
9. B20F0212 Akuntansi Manajemen Risiko 3 Khusus
10. B20F0213 Sistem Pengendalian Manajemen 3 Khusus
SEMESTER III
11. B20F0301 Metodologi Penelitian Akuntansi 3 Inti
12. B20F0308 Akuntansi manajemen Strategik 3 Khusus
13. B20F0309 Seminar Manajemen Biaya 3 Khusus
14. B20F0310 Topik khusus Akuntansi manajemen 2 Khusus
SEMESTER IV
15. B20F0401 Seminar Usulan Penelitian 1 Inti
16. B20F0402 Tesis 6 Inti
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KEKHUSUSAN PERPAJAKAN  (46 SKS)
NO. SANDI MATA KULIAH SKS SIFAT
SEMESTER I
1. B20F0101 Sistem Informasi Akuntansi 3 Inti
2. B20F0102 Etika dalam  Akuntansi 3 Inti
3. B20F0103 Seminar Akuntansi Manajemen 3 Inti
4. B20F0104 Seminar Perpajakan 3 Inti
5. B20F0105 Seminar Akuntansi  Sektor Publik 3 Inti
SEMESTER II
6. B20F0201 Filsafat Ilmu Akuntansi 2 Inti
7. B20F0214 Topik Khusus Perpajakan 2 Khusus
8. B20F0215 Pajak & Retribusi Daerah 3 Khusus
9. B20F0216 Perpajakan Internasional & Tax Treaty 3 Khusus
10. B20F0217 Teori & Implementasi Perpajakan 3 Khusus
SEMESTER III
11. B20F0301 Metodologi Penelitian Akuntansi 3 Inti
12. B20F0311 Kapita Selekta Perpajakan 3 Khusus
13. B20F0312 Strategi Perencanaan Pajak 3 Khusus
14. B20F0313 Pemeriksaan,Penyidikan & Penagihan Pajak 2 Khusus
SEMESTER IV
15. B20F0401 Seminar Usulan Penelitian 1 Inti
16. B20F0402 Tesis 6 Inti

KEKHUSUSAN SISTEM  INFORMASI  (46 SKS)
NO. SANDI MATA KULIAH SKS SIFAT
SEMESTER I
1. B20F0101 Sistem Informasi Akuntansi 3 Inti
2. B20F0102 Etika dalam Akuntansi 3 Inti
3. B20F0103 Seminar Akuntansi Manajemen 3 Inti
4. B20F0104 Seminar Perpajakan 3 Inti
5. B20F0105 Seminar Akuntansi  Sektor  Publik 3 Inti
SEMESTER II
6. B20F0201 Filsafat Ilmu Akuntansi 2 Inti
7. B20F0218 Database Management System 3 Khusus
8. B20F0219 Metode Analisis & Perancangan Sistem 3 Khusus
9. B20F0220 Seminar Sistem Informasi Akuntansi 3 Khusus
10. B20F0221 Seminar Sistem Informasi Manajemen 2 Khusus
SEMESTER III
11. B20F0301 Metodologi Penelitian Akuntansi 3 Inti
12. B20F0314 Rekayasa Perangkat Lunak 3 Khusus
13. B20F0315 Sistem Pendukung Keputusan 2 Khusus
14. B20F0316 Sistem Pakar 3 Khusus
SEMESTER IV
15. B20F0401 Seminar Usulan Penelitian 1 Inti
16. B20F0402 Tesis 6 Inti
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KEKHUSUSAN AKUNTANSI SYARIAH  (46 SKS)
NO. SANDI MATA KULIAH SKS SIFAT
SEMESTER I
1. B20F0101 Sistem Informasi Akuntansi 3 Inti
2. B20F0301 Metodologi Penelitian Akuntansi 3 Inti
3. B20F0103 Seminar Akuntansi Manajemen 3 Inti
4. B20F0104 Ekonomi Islam 3 Inti
5. B20F0105 Seminar Akuntansi  Sektor  Publik 3 Inti
SEMESTER II
6. B20F0221 Filsafat Ilmu Akuntansi Islam 3 Inti
7. B20F0222 Fiqih Muamalat 3 Khusus
8. B20F0223 Simpanan dan Pembiayaan di Lembaga Keuangan Islam 3 Khusus
9. B20F0224 Etika Dalam Akuntansi 3 Khusus
SEMESTER III
10. B20F0317 Akuntansi Keuangan Islam 3 Inti
11. B20F0318 Etika Untuk Lembaga Keuangan Islam dan Pemerintahan 3 Khusus
12. B20F0319 Manajemen risiko di Lembaga Keuangan Islam 3 Khusus
13. B20F0320 Pasar Modal Islam 3 Khusus
SEMESTER IV
14. B20F0401 Seminar Usulan Penelitian 1 Inti
15. B20F0402 Tesis 6 Inti

c. Deskripsi Mata Kuliah

B20F0101  SISTEM INFORMASI AKUNTANSI 3 (3-0)
(Accounting Information Systems)
Mata Kuliah ini mempelajari konsep Sistem Informasi Akuntansi, mengapa
system informasi akuntansi diperlukan dan bagaimana mengembangkan
system informasi berbasis computer dengan menggunakan metode SDLC dan
Prototyping.

B20F0102  ETIKA BISNIS DAN AKUNTANSI 3 (3-0)
(Accountancy and Business Ethics)
Mata kuliah ini mempelajari dan bertujuan agar mahasiswa memahami nilai-
nilai, kesadaran etika, kode etik akuntan dan ethical governance dalam bisnis
akuntan. Dalam rangka mempersiapkan tenaga akuntan yang profesional,
mata kuliah ini juga membahas isu utama dalam masalah etika bisnis dan
perkembangan etika.

B20F0103  SEMINAR AKUNTANSI MANAJEMEN & SISTEM        3(3-0)
PENGENDALIAN MANAJEMEN
(Management Accounting and Management Control System  Seminar)
Mata Kuliah ini mempelajari dan mendiskusikan kasus-kasus yang
bersangkutan dengan masalah-masalah yang di hadapi oleh manajemen dan
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mengungkapkan peran informasi akuntansi manajemen dalam memecahkan
masalah tersebut. Mata kuliah ini mencakup pula pembahasan kasus yang
bersangkutan dengan informasi akuntansi manajemen dalam system
pengendalian yang dilaksanakan oleh manajemen.

B20F0104  SEMINAR PERPAJAKAN                    3 (3-0)
(Taxation Seminar)
Mata kuliah ini mempelajari dan mendiskusikan mengenai topik-topik  khusus
perpajakan seperti; Perbankan, Asuransi, Lembaga pembiayaan, Koperasi,
Dana Pensiun, Reksadana, Pertambangan umum, Batubara, Panas Bumi,
Minyak dan Gas Bumi, dan Perkebunan.

B20F0105  SEMINAR AKUNTANSI SEKTOR  PUBLIK                     3 (3-0)
(Public Sector  Accounting Seminar)

Mata kuliah ini mempelajari dan mendiskusikan tentang kerangka akuntansi
di sektor publik secara umum,  yang meliputi teori, landasan konseptual, due
process penetapan standar dan kebijakan, serta  implementasinya dalam
berbagai macam institusi sektor publik,  dan  penganggarannya.

B20F0201  FILSAFAT ILMU 2  (2-0)
(Philosophy of Accounting Science)
Matakuliah akan memberikan pengetahuan kepada mahasiswa tentang arti
filsafat, pandangan orang tentang filsafat dari generasi ke generasi, ciri ciri
filsafat serta metode dan teknik berfilsafat dibidang akuntansi. Dengan
mengikuti kuliah ini mahasiswa diharapkan dapat berfilsafat dibidang ilmu
akuntansi sehingga dapat melahirkan ilmu akuntansi.

KEKHUSUSAN AUDITING & PELAPORAN KEUANGAN
B20F0202 SEMINAR AKUNTANSI KEUANGAN                          3 (3-0)

(Financial Accounting Seminar)
Mata kuliah ini mempelajari dan mendiskusikan berbagai masalah aktual
(current issues) dan bagaimana penerapan stándar akuntansi berbasis IFRS
dalam akuntansi keuangan yang relevan dengan dunia praktik serta mencari
upaya penyelesaian permasalahan dalam penerapan stándar tersebut.Mata
kuliah ini membahas kerangka konseptual dalam pelaporan keuangan, estándar
akuntansi yang berhubungan dengan persediaan, akuntansi kontrak konstruksi,
pajak penghasilan, imbalan kerjam dana pensiun, aktiva tetap dan impairment,
kombinasi bisnis, perubahan kurs valuta asing, instrumen keuangan dan
pengungkapan, laporan segemen , akuntansi pendapatan, eksplorasi dan
evalusi Sumber Daya Mineral, dan akuntansi pertambangan Umum, akuntansi
untuk grant pemerintah, agrikultur, organisasi nir laba, mempelajari masalah
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masalah khusus yang terjadi sehubungan dengan transaksi diatas dan kasus
kasus etika dalam akuntansi.

B20F0203  PENGETAHUAN PASAR MODAL & ANALISIS INVESTASI
2 (2-0)

(Capital Market Knowledge and Investment Analysis)
Mata kuliah ini Mempelajari bagaimana investor memutuskan pilihan
investasi dari berbagai alternatif investasi yang ada, dimana berbagai alternatif
investasi tersebut memiliki tingkat pengembalian (return) yang tak pasti.
Pembahasan dikaitkan dengan keadaan di Indonesia.

B20F0204 AUDIT SISTEM INFORMASI
3(3-0)

(Information Audit System)
Mata kuliah ini mempelajari bagaimana siklus bisnis dan proses pengendalian
pada perusahaan yang berbasis teknologi  komputer (general and application
control) serta bagaimana proses audit atas sistem berbasis teknologi komputer.

B20F0205  ANALISIS BISNIS BERBASIS LAPORAN KEUANGAN    2 (2-0)
(Business Analysis base on Financial Statement)
Mata kuliah ini mempelajari bagaimana análisis bisnis suatu entitas berbasis
laporan keuangan, bagaimana proses análisis laporan keuangan untuk
pengambilan keputusan bisnis seperti akuisisi, merger, análisis kebangkrutan
dan análisis kredit. Proses analisa meliputi analisis industri dan bisnis, análisis
akuntansi, análisis  keuangan dan prospektif.

B20F0301  METODOLOGI PENELITIAN AKUNTAN 3 (3-0)
(Accounting Research Methodology)
Mata Kuliah ini mempelajari Pengetahuan yang diperlukan dalam melakukan
penelitian, baik untuk pemecahan masalah-masalah akuntansi, bisnis maupun
untuk pengembangan ilmu pengetahuan itu sendiri.

B20F0302  SEMINAR AUDITING 3 (3-0)
(Audit Seminar)
Mata kuliah ini ditujukan untuk memberikan pemahaman secara lebih
mendalam tentang praktek dan teori auditing, khususnya yang berkaitan
dengan audit laporan keuangan. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa
diharapkan mampu memahami estándar profesi akuntan publik dan aspek-
aspek philosofi yang melandasi praktek audit laporan keuangan.

B20F0303  SEMINAR AUDIT INTERNAL 3 (3-0)
( Internal Audit Seminar)

Mata kuliah ini mempelajari konsep internal audit berbasis risiko, internal
audit control & ERM serta peran  internal audit dalam GCG. Mata kuliah ini
juga mediskusikan berbagai kasus-kasus yang actual didalam dunia praktik
sehingga mahasiswa dapat menerapkan dan mengimplementasikan di dalam
perusahaan-perusahaan.
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B20F0304  AUDIT KHUSUS 3 (3-0)
(Special Audit)
Mata Kuliah ini mempelajari audit khusus ; audit investigasi, tarif fiskal, Audit
khusus kinerja, Fraud audit, environment audit dan kasus-kasus audit PDTT,
Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami
praktik dan kasus- kasus pemeriksaan audit di lapangan.

KEKHUSUSAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN

B20F0206  MANAJEMEN KEUANGAN PUBLI 3 (3-0)
(Public Finance Management)

Mata Kuliah ini mempelajari manajemen keuangan di sektor non-bisnis
(publik dari sektor pemerintah). Manajemen keuangan sektor publik, diakui,
telah menjadi salah satu daerah yang paling dinamis baru-baru ini, karena
reformasi global dan lokal dalam politik dan manajemen publik. reformasi
drastis dalam manajemen keuangan publik telah diterapkan di beberapa
negara, seperti Selandia Baru dan sebagian besar negara-negara OECD. Mata
kuliah ini juga mempelajari  administrasi pemerintahan tradisional dan arah
baru untuk reformasi. Pada mata kuliah ini mahasiswa di ajak diskusi tentang
pengeluaran publik, aset publik dan ukuran kinerja manajemen utang
pemerintah dan sistem informasi, serta investasi publik dalam bisnis atau
kuasi- kegiatan bisnis serta mendiskusikan arah reformasi pengelolaan
keuangan yang dikembangkan di Indonesia

B20F0207  SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA 3 (3-0)
(State Financial Management System)
Mata kuliah ini  mempelajari bagaimana good governance tercipta dalam
proses pengelolaan keuangan Negara yang meliputi aspek perencanaan  dan
penganggaran dan penatausahaan. Dibahas juga beberapa aspek penting
terkait pengelolaan keuangan Negara seperti tututan ganti rugi, penatausahaan
bendaharawan, bantuan luar negeri dan inventarisasi kekayaan Negara.

B20F0208 SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PEMERINTAHA    3 (3-0)
(Govenrmental of Accounting Information System)
Mata kuliah ini mempelajari seluruh sistem dan prosedur akuntansi
pemerintahan atas siklus pengelolaan keuangan pemerintah baik di pusat
maupun daerah, yang terdiri siklus transaksi penerimaan dan pendapatan;
siklus transaksi pengeluaran dan belanja; siklus transaksi pembiayaan,
penerimaan dan pengeluaran; dan siklus transaksi asset. Penjelasan ditegasi
dengan wawasan teori dan kasus.

B20F0209 PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA                    3 (3-0)
(State Auditing)

Mata kuliah ini mempelajari Audit di pemerintahan baik pusat maupun
pemerintahan daerah, yang terdiri dari jenis-jenis pemeriksaan seperti
pemeriksaan laporan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan untuk
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tujuan tertentu. Penjelasan dilengkapi dengan kasus-kasus yang terjadi untuk
setiap jenis pemeriksaan di pemerintahan tersebut. Sehingga setelah
mempelajari mata kuliah ini mahasiswa akan memahami wawasan dan kasus-
kasus yang terjadi di sekitar pemerintahan.

B20F0305  MANAJEMEN STRATEJIK PEMERINTAHAN 2 (2-0)
(Governmental Strategic Management)
Mata kuliah ini mempelajari model manajemen  strategis  di pemerintahan
yang meliputi formulasi strategi, implementasi, dan evaluasi kinerja
pemerintah baik pusat maupun daerah dengan mengaitkannya pada
lingkungan internal dan eksternal yang dihadapi pemerintah, dengan goals
pada pencapaian pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

B20F0306  MANAJEMEN RISIKO PEMERINTAHAN 2 (2-0)
(Governmental Risk Management)

Mata kuliah ini mempelajari pengelolaan risiko pada lingkungan
pemerintahan yang melibatkan stakeholders utama di sekitar pemerintahan,
seperti para pemilih (voters), para pembayar pajak, investor, donator, kreditor,
politik/sosial/budaya regional dan international. Selain itu risiko fundamental
yang terkait dengan pengelolaan pemerintah pada aspek perencanaan,
pelaksanaan dan pengendalian yang melibatkan sumber daya pemerintah.

B20F0307 TOPIK KHUSUS AKUNTANSI PEMERINTAHAN 3 (3-0)
(Governmental accounting Special Topics)

Matakuliah ini mempelajari issue issue mutakhir yang terkait dengan
akuntansi pemerintahan yang menjadi konsep mutakhir dalam bidang
akuntansi keuangan pemerintah, akuntansi manajemen pemrintah , audit
pemerintah dan kebijakan publik sector pemerintah.

KEKHUSUSAN AKUNTANSI MANAJEMEN
B20F0210  ASPEK PERILAKU DALAM AKUNTANSI 2 (2-0)

(Behavioral Aspects in Accounting)
Akuntansi ilmu atau alat yang digunakan oleh akuntan untuk mengolah data
terkait masalah keuangan menjadi informasi keuangan yang diperlukan oleh
manajemen dalam proses pengambilan keputusan. Akuntan sebagai manusia
memiliki perilaku yang dipengaruhi oleh lingkunganya dan berdampak terha-
dap bagaimana akuntan tersebut melakukan profesinya dibidang akuntansi
seperti sistem informasi akuntansi,akuntansi keuangan,akuntansi manajemen
dan auditing.
Disamping menjelaskan aspek perilaku akuntan dalam menjalankan profesinya
dibidang akuntansi,matakuliah ini juga menjelaskan bagaimana dampak dari
informasi yang dihasilkan oleh akuntansi/sistem informasi akuntansi
(manajemen dan keuangan) berupa informasi akuntansi  terhadap perilaku
manajemen. aspek   perilaku dalam akuntansi menjelaskan hubu-ngan antara
sitmuli (rangsangan yang mempengaruhi perilaku akuntan dan manajemen),
organisme (akuntan yang menjalankan profesi dibidang akuntansi dan
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manajemen uang menggunakan informasi akuntansi dalam pengembilan
keputusan) dan reaksi atau perilaku yang ditimbulkannya.

B20F0211 AKUNTANSI UNTUK PEMBUATAN KEPUTUSAN           3(3-0)
(Accounting for Decission Making)
Informasi akuntansi yang dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi merupakan
sumber daya perusahaan yang digunakan sabagai dasar pengambilan keputusan
manajer baik di organisasi yang berorientasi mendapatkan laba maupun
organisasi nirlaba.
Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman secara konsep- tual
maupun pengalaman empirik tentang apa itu sistem informasi akun-tansi,apa
unsur unsurnya,bagaimana mengintegrasikan serta merancangnya dengan
metedo metode yang digunakan didunia saat ini sehingga dapat meningkatkan
kemahiran para mahasiswa dalam mendesain dan mengimple-mentasikan sistem
informasi akuntansi.
Dalam mata kuliah ini akan dijelaskan kerangka acuan untuk memahami apa

itu sistem informasi akuntansi,apa unsur unsurnya dan bagaimana unsur unsur
tersebut diintegrasikan membentuk sistem informasi akuntansi, meran-cang
sistem informasi akuntansi dengan menggunakan metode dan teknik  yang dapat
mengantisipasi perubahan perubahan-perubahan baik karena pengaruh dari
dalam atau luar organisasi atas sistem yang diusulkan/ dirancang.
Di dalam matakuliah ini juga akan diberikan materi-materi yang dapat
menunjukan bahwa akuntansi manajemen merupakan bagian integral arsi-tektur
suatu organisasi dimana sistem informasi akuntansi manajemen meropakan alat
utama manajamen untuk menghasilkan informasi akuntansi manajemen yang
diperlukan dalam pengambilan keputusan dimana format dan isinya sepenuhnya
tergantung kepada kepentingan manajemen bukan sekedar himpunan
perhitungan yang terpisah.
Karena itu,materi kuliah difokuskan pada penjelasan tentang kerangka acuan
konseptual dalam akuntansi manajemen bagaimana menerapkan opportunity
cost dan organizational architecture sebagai dasar untuk mela-kukan analisis
dalam perancangan sistem informasi akuntansi manajemen sehingga mampu
menjelaskan kemampuan sistem informasi akuntansi untuk memberikan
informasi akunanti manajamen dalam proses pengambilan keputusan

B20F0212 AKUNTANSI MANAJEMEN RISIKO 3(3-0)
(Risk Management Accounting)
Mata kuliah ini bertujuan untuk mempelajari bagaimana akuntansi sebagai
penyedia informasi yang berkaitan berbagai risiko yang dihadapi manajemen
dalam rangka penilaian dan pengendalian risiko. Materi yang diberikan mulai
dari  manajemen risiko dari pandangan top eksekutif, proses manajemen
risiko, psikologi risiko, Identifikasi Karakteristik risiko yang dihadapi dan
melekat pada pengelolaan perusahaan. Konsep, model dan pendekatan untuk
Pengelolaan dan pengendalian risiko secara terintergrasi dan komprehensif
serta Pengembangan model terapan umum manajemen dan pengendalian
manajemen risiko perusahaan
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B20F0213 SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN                          3 (3-0)
(Management Control Systems)
Pengendalian manajemen adalah proses yang dilakukan oleh para manajer
untuk mempengaruhi para anggota lainnya dalam suatu organisasi dalam
rangkan mengimplementasikan strategi yang telah ditetapkan.
Dalam mengimplementasikan strategi, sistem pengendalian manajemen yang
diantaranya meliputi sistem pengendalian intern,sistem informasi akuntansi
manajemenyang yang disusun sesuai dengan dengan struktur organisasi dan
fungsi bisnis atau proses bisnis suatu suatu organisasi.
Sebagai suatu sistem, sistem pengendalian manajemen mencakup dua unsur
utama, yaitu struktur pengendalian yang menjelaskan yang menunju-kan di
mana pengendalian manajemen akan bekerja dan proses (sistem) yang
menjelaskan bagaimana cara kerja sistem pengendalian manajemen tersebut.
Sistem pengendalian manajemen bekerja dipusat pusat pertangung ja waban

yang termuat dalam struktur organsiasi/fungsi bisnis/bisnis proses. Proses
pengendalian manajemen mencakup penyusunan program, penyu-sunan
anggaran berdasarkan informasi akuntansi manajemen periode sebelumnya,
analisis laporan kinerja keuangan dan pengukuran kinerja berdasrkan
informasi akuntansi periode berjalan. Sistem informasi akuntansi manajemen
berperan untuk memberikan informasi akuntansi kepada maneje-men yang
menggambarkan anggaran dan realisasi anggara sehingga dapat digunakan
oleh manajemen untuk mengukur kinerja dari pusat pusat per-
tanggungjawaba melalui sistem informasi akuntansi pertanggungjawaban.

B20F0308  AKUNTANSI MANAJEMEN STRATEGIK 3(3-0)
(Strategic Management Accounting)

Dalam mata kuliah ini dijelaskan peranan informasi akuntansi manajemen
dalam pembuatan keputusan stratejik. Pembahasan meliputi pemahaman
dalam menggunakan konsep-konsep akuntansi manajemen kontemporer untuk
keputusan-keputusan bisnis stratejik.
Peranan informasi akuntansi manajemen tradisional yang bersumber dari
sistem informasi akuntansi manajemen tradisional yang mengolah data
internal organisasi menjadi informasi akuntansi manajemen diperluas dengan
memasukan sumberdata eksternal organisasi perusahaan sehingga informasi
akuntansi manajemen tersebut dapat membantu keputusan manajemen pada
tingkatan setratejik dengan menggunakan berbagai alat analisis yang diperlu-
kan untuk mendukung efisiensi dan efektivitas dalam rangka pencapaian
tujuan yaitu maksimisasi laba.

Perluasan peran juga juga mencakup bagaimana akuntansi manajemen
dapat memberikan informasi dalam upaya meningkatkan peran sosial,
ekonomi, budaya, politik, kelembagaan dan administratif. Dalam hal ini
sistem informasi akuntansi manajemen diharapkan dapat berperan untuk :
1) Menyediakan informasi untuk keputusan alokasi sumber-sumber daya
2) Memotivasi manajer untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu
bedasarkan informasi akuntansi manjemen yang berkualitas
3) Membantu  menjalankan pengaruhnya dan pengendalian
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4) Meningkatkan percaya diri para manajer dalam membuat keputusan dalam
situasi yang tidak pasti dan meragukan
5) melaksanakan fungsi-fungsi untuk melegitimasi organisasi
6) Melaksanakan peran sosial politik dan institusional di dalam dan di luar
organisasi.

B20F309   SEMINAR MANAJEMEN BIAYA 3 (3-0)
(Cost Management Seminar)
Reformasi pengelolaan bisnis dipengaruhi oleh beberapa faktor a.l. orientasi
konsumen, kemajuan teknologi manufaktur dan teknologi informasi,
persaingan global dll. Akibat dari pengaruh-pengaruh tersebut mengharuskan
manajemen untuk mereformasi proses bisnis perusahaan dari sistem
manajemen tradisional ke sistem manajemen biaya. Sistem manajemen biaya
adalah sistem yang didesain untuk menyediakan informasi bagi manajemen
guna mengidentifikasikan peluang-peluang penyempurnaan, penyusunan
rencana strategi, dan pembuatan keputusan operasional mengenai penga-daan
dan penggunaan sumber-sumber yang diperlukan organisasi. Sistem
manajemen biaya berfokus pada penyediaan informasi untuk
1) analisis semua aktivitas penciptaan value chain pada proses bisnis
perusahaan, dengan membandingan berbedaan nilai bila melakukan proses

sendiri atau outsourching.
2) mengidentifikasi sumber munculnya/pemicu biaya (cost driver) dari
aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam proses bisnis serta

3) Analisis strategic positioning perusahaan.

B20F0310  TOPIK KHUSUS AKUNTANSI MANAJEMEN                   2 (2-0)
(Special Topics in Management Accounting)

Banyak kekuatan-kekuatan yang menyebabkan akuntansi manajemen. Dari
perspektif organisasi, para pembuat keputusan dan pemakai informasi
akuntansi manajemen lainnya sering memerlukan informasi yang sesuai
dengan perubahan-perubahan yang terjadi di dalam organisasi, seperti
perubahan teknologi, perubahan struktur organisasi maupun proses bisnis, tata
kelola organisasi, dan etika bisnis. Selain itu ide-ide dari kalangan pebisnis,
dan para profesional memberikan ide-ide tentang pengaruh-pengaruh
eksternal seperti globalisasi, perubahan ekonomi makro, aspek politik dan
sosial yang memiliki dampak terhadap pengelolaan organisasi. Penyedia
informasi akuntansi manajemen dalam organisasi harus tanggap terhadap
perubahan-perubahan tersebut dengan melakukan redesain sistem informasi
akuntansi manajemen yang interaktif bukan hanya terhadap perubahan
kebutuhan informasi manajemen tapi juga  terhadap perubahan lingkungan
yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup organisasi perusahaan.

KEKHUSUSAN PERPAJAKAN
B20F0214  TOPIK KHUSUS PERPAJAKAN 2 (2-0)

(Special Topics Tax)
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Mata Kuliah ini mempelajari dan mendiskusikan berbagai topik perpajakan
yang bersifat aktual dalam praktik di lapangan. Dalam mata kuliah ini lebih
ditekankan pada pembahasan kasus-kasus perpajakan yang aktual dengan
memakai landasan teori Perpajakan yang telah diuraikan sebelumnya. Kuliah
Topik Khusus Perpajakan ini merupakan pendalaman dari mata kuliah
perpajakan dan pajak internasional.

B20F0215  PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH 3 (3-0)
(Local Tax and Retribution)
Mata Kuliah ini mengajarkan prinsip-prinsip teori dan konsep-konsep penting:
- Konsep pelayanan publik
- Konsep pendanaan pelayanan publik
- Konsep pendapatan dan pendapatan asli daerah
- Konsep dasar pajak daerah dan retribusi daerah di tingkat propinsi dan
kabupaten/kota
- Konsep pajak daerah yang dipungut di tingkat propinsi
- Konsep dan teori pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah
- Kebijakan umum dan pedoman pelaksanaan pajak daerah retribusi daerah
- Aspek penetapan , penagihan dan sanksi pajak daerah dan retribusi daerah

B20F0216  PERPAJAKAN INTERNASIONAL & TAX TREATY      3 (3-0)
(International Taxation and Tax Treaty)
Mata kuliah ini mempelajari dan membahas antara lain mengenai
perkembangan transaksi internasional dan implikasinya atas penerimaan
pajak, teori, prinsip dan metode pemajakan atas pendapatan dari transaksi
internasional, model tax treaty, dimana tujuan dari mata kuliah ini adalah
supaya mahasiswa dapat memahami dan menganalisis permasalahan yang
berkenaan dengan perpajakan internasional, serta mampu menganalisis
konsekuensi perpajakan internasional sehubungan dengan suatu transaksi
internasional.

B20F0217  TEORI DAN IMPLEMENTASI PERPAJAKAN   3 (3-0)
(Theory and Implementation of Taxation)
Mata kuliah ini mempelajari dan membangun kerangka dasar yang diperlukan
untuk memahami Undang-undang Perpajakan, dampak pajak dan integrasi
perencanaan perpajakan dalam keputusan bisnis.

B20F0311  KAPITA SELEKTA PERPAJAKAN 3 (3-0)
(Selecta Capita Taxation)

Mata Kuliah ini mempelajari dan membahas konsep-konsep penting teraktual
baik konsep, teori, empiris, maupun praktik  atas :
 perpajakan dalam aspek makro;
 pelaksanaan praktek perpajakan di berbagai sektor industri;
 transaksi khusus tertentu dalam kegiatan usaha wajib pajak;
 isu-isu perpajakan terkini / mutakhir (current tax issues).
Pembahasan diuraikan dengan tingkat pendalaman advanced level . Untuk itu
peserta yang mengikuti perkuliahan ini adalah peserta yang telah lulus dan
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menguasai mata ajaran Perpajakan Lanjutan. Pembahasan kuliah Kapita
Selekta Perpajakan bersifat empiris dan praktis, artinya dalam perkuliahan ini
akan banyak pembahasan kasus yang bermanfaat bagi mahasiswa dalam
menganalisis dan memecahkan permasalahan di bidang perpajakan.

B20F0312  STRATEGI PERENCANAAN PAJAK 3 (3-0)
(Tax Planning Strategies)
Mata kuliah ini mempelajari mengenai manajemen pengelolaan hak dan
kewajiban perpajakan yang meliputi pemenuhan kewajiban formal dan
material secara tepat sehingga dapat mendukung pencapaian kinerja usaha
wajib pajak.

B20F0313  PEMERIKSAAN, PENYIDIKAN DAN PENAGIHAN PAJAK
3 (3-0)

(Tax Investigations, Inspections and Collecting)
Mata kuliah ini dimaksudkan agar mahasiswa :
- memahami konsep tentang pemeriksaan pajak sehubungan dengan falsafah

sistem perpajakan  berdasarkan self assesment yang dianut oleh Undang-
Undang Pajak Indonesia.

- Memahami konsep tentang pemeriksaan pajak Internasional dan transfer
pricing sehubungan dengan transaksi perpajakan internasional.

- Memahami konsep tentang  pemeriksaan  berbasis komputer (EDP Audit)
dan hubungannya dengan pemeriksaan pajak.

KEKHUSUSAN SISTEM INFORMASI

B20F0218  SISTEM MANAJEMEN DATABASE 3 (3-0)
(Database Management System)

Matakuliah ini memberikan pengetahuan kepada mahasiswa bagaimana
menganalisis kebutuhan informasi,penentuan data,merancang model data
dalam database yang diperlukan untuk manajemen/mengelola data/informasi
dalam sistem informasi manajemen maupun sistem informasi akuntansi
berdasarkan pandangan eksternal, konseptual, internal (logical dan phisical)
dengan menggunakan teknik yang berlaku saat ini.Perkuliahan akan dilakukan
dalam bentuk tutorial,diskusi dan latihan.Dengan mengikuti kuliah ini
mahasiswa diharapkan dapat membuat model aplikasi database yang
menunjukan kemampuan menajemen data untuk sistem informasi akuntansi
atau sistem informasi manajemen.

B20F0219  METODE ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 3 (3-0)
(Analysis &  System Design Methods)
Matakuliah ini memberikan pengetahuan dan pengalaman kapada mahasiswa
ba-gaimana menganalisis dan merancang sistem informasi akuntansi /sistem
informasi manajemen dengan menggunakan berbagai metode dan teknik yang
ada saat ini. Motode yang akan di fokuskan dalam kuliah ini adalah metode
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rapid aplication development (RAD) dan berbagai teknik pendukungnya
seperti joint aplication de-velopment (JAD. Kuliah ini setengah semester
berbentuk tutorial dan diskusi  dan setengah semester berbentuk
seminar.Dengan mengikuti kuliah ini diharapkan ma- hasiswa dapat
memahami bagaimana membangun dan menerapkan sistem infor- masi
akuntansi/manajemen dengan menggunakan berbagai metode dan teknik
khususnya metode RAD.

B20F0220  SEMINAR SISTEM INFORMASI AKUNTANSI 3 (3-0)
(Accounting Information System Seminar)

Matakuliah ini menggambarkan bagaimana struktur sistem informasi
akuntansi seca-ra konseptual, hubungan antara sistem informasi akuntansi
dengan sistem informasi manajemen, hubungan sistem informasi
akuntansi,akuntansi dan auditing, peran sis-tem informasi akuntansi dalam
menghadapi resiko dan mendukung good corporate governance serta
bagaimana siklus,metode dan teknik dalam membangun sistem informasi
akuntansi yang berkualitas dan sesuai dengan kepentingan manajemen.
Penekanan matakuliah ini adalah memberikan keahlian kepada mahasiswa
dalam membangun model sistem informasi akuntansi baik untuk analisis
maupun untuk pe-rancangan dengan menggunakan berbagai metode dan
teknik yang mutahir. Bentuk perkuliahan diawali dengan pemberian arahan
dari dosen dalam bentuk tutorial untuk memberikan pondamen dan pedoman
bagi mahasiswa saat memberikan seminar, selanjutnya mahasiswa
memberikan seminar dengan topik yang berkaitan dengan sistem informasi
akuntansi, konsep, struktur, pengendalian, resiko, metode, teknik model
aplikasi sistem informasi akuntansi yang dibangun.Dengan mengikuti kuliah
ini mahasiswa diharapkan dapat membuat model aplikasi sistem informasi
akuntansi

B20F0221  SEMINAR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 3 (3-0)
(Management Information System Seminar)

Matakuliah ini menggambarkan bagaimana struktur sistem informasi
manajemen secara konseptual, peran sistem informasi manajemen dalam
menghadapi resiko dan mendukung  good corporate governance serta
bagaimana siklus,metode dan teknik dalam membangun sistem informasi
manajemen yang berkualitas. Bentuk perkuliahan diawali dengan pemberian
arahan dari dosen dalam bentuk tutorial untuk memberikan pondamen dan
pedoman bagi mahasiswa saat memberikan seminar, selanjutnya mahasiswa
akan memberikan seminar dengan topik yang berkaitan dengan penerapan
sistem informasi manajemen diberbagai perusahaan di Indonesia.Dengan
mengikuti kuliah ini mahasiswa diharapkan dapat memahami dan mengalami
mengoperasikan sistem informasi manajemen.

B20F0314  REKAYASA PERANGKAT LUNAK 3 (3-0)
(Software Engineering)

B20F0315  SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN 3 (3-0)
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(Decision Support System)
Matakuliah ini akan meberikan pengetahuan kepada mahasiswa tentang
perkemba-ngan sistem informasi saat ini dan menunjukan perlunya sistem
informasi yang inte-raktif yang dapat membantu memecahkan masalah
masalah yang semi terstruktur. Matakuliah ini akan diberikan dalam bentuk
tutorial dan seminar.Dengan mengikuti kualiah ini mahasiswa diharapkan
dapat memahami apa itu sistem pendukung ke-putusan, apa bedanya sistem
pendukung keputusan dengan sistem informasi ma-najemen atau sistem
informasi akuntansi baik secara konseptual maupun secara empirikal.

B20F0316 SISTEM PAKAR 3 (3-0)
(System Pakar)

B20F0101  SISTEM INFORMASI AKUNTANSI 3 (3-0)
(Accounting Information Systems)

Mata Kuliah ini mempelajari konsep Sistem Informasi Akuntansi,
mengapa system informasi akuntansi diperlukan dan bagaimana
mengembangkan system informasi berbasis computer dengan
menggunakan metode SDLC dan Prototyping.

B20F0102  ETIKA BISNIS DAN AKUNTANSI 3 (3-0)

(Accountancy and Business Ethics)
Mata kuliah ini mempelajari dan bertujuan agar mahasiswa memahami
nilai-nilai, kesadaran etika, kode etik akuntan dan ethical governance
dalam bisnis akuntan. Dalam rangka mempersiapkan tenaga akuntan
yang profesional, mata kuliah ini juga membahas isu utama dalam
masalah etika bisnis dan perkembangan etika.

B20F0103 SEMINAR AKUNTANSI MANAJEMEN & SISTEM
3(3-0)PENGENDALIAN MANAJEMEN
(Management Accounting and Management Control System  Seminar)

Mata Kuliah ini mempelajari dan mendiskusikan kasus-kasus yang
bersangkutan dengan masalah-masalah yang di hadapi oleh manajemen
dan mengungkapkan peran informasi akuntansi manajemen dalam
memecahkan masalah tersebut. Mata kuliah ini mencakup pula
pembahasan kasus yang bersangkutan dengan informasi akuntansi
manajemen dalam system pengendalian yang dilaksanakan oleh
manajemen.

B20F0104  SEMINAR PERPAJAKAN 3 (3-0)
(Taxation Seminar)



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS|86

Mata kuliah ini mempelajari dan mendiskusikan mengenai topik-topik
khusus perpajakan seperti; Perbankan, Asuransi, Lembaga
pembiayaan, Koperasi, Dana Pensiun, Reksadana, Pertambangan
umum, Batubara, Panas Bumi, Minyak dan Gas Bumi, dan
Perkebunan.

B20F0105  SEMINAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN 3 (3-0)
(Governmental Accounting Seminar)

Mata kuliah ini mempelajari dan mendiskusikan tentang kerangka
akuntansi di sektor publik secara umum,  yang meliputi teori, landasan
konseptual, due process penetapan standar dan kebijakan, serta
implementasinya dalam berbagai macam institusi sektor publik,  Juga
tentang penganggaran.

B20F0201  FILSAFAT ILMU 2  (2-0)
(Philosophy of Accounting Science)

Matakuliah akan memberikan pengetahuan kepada mahasiswa tentang
arti filsafat, pandangan orang tentang filsafat dari generasi ke generasi,
ciri ciri filsafat serta metode dan teknik berfilsafat dibidang akuntansi.
Dengan mengikuti kuliah ini mahasiswa diharapkan dapat berfilsafat
dibidang ilmu akuntansi sehingga dapat melahirkan ilmu akuntansi.

PEMINATAN AUDITING & PELAPORAN KEUANGAN

B20F0202  SEMINAR AUDIT INTERNAL        3 (3-0)
(Audit Internal Seminar)

Mata kuliah ini mempelajari konsep internal audit berbasis risiko,
internal audit control & ERM serta peran  internal audit dalam GCG.
Mata kuliah ini juga mediskusikan berbagai kasus-kasus yang actual
didalam dunia praktik sehingga mahasiswa dapat menerapkan dan
mengimplementasikan di dalam perusahaan-perusahaan.

B20F0203  AUDIT SISTEM INFORMASI                        3 (3-0)
(Information Audit System)

Melalui mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu memahami
siklus bisnis dan proses pengendalian pada perusahaan yang berbasis
teknologi komputer (general and application control) serta proses audit
atas sistem berbasis teknologi komputer.

B20F0204  SEMINAR AUDIT 2 (2-0)
(Audit Seminar)

Mata kuliah ini ditujukan untuk memberikan pemahaman secara lebih
mendalam tentang praktek dan teori auditing, khususnya yang
berkaitan dengan audit laporan keuangan. Setelah mengikuti mata
kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami estándar profesi
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akuntan publik dan aspek-aspek philosofi yang melandasi praktek audit
laporan keuangan.

B20F0205 ANALISIS LAPORAN KEUANGAN 3(3-0)
(Financial Statement Analysis)

Mata kuliah ini dimaksudkan untuk mencapai dua tujuan: Pertama,
menyangkut materi akuntansi antara lain meliputi: Memperluas model
akuntansi keuangan menjadi berbagai jenis entitas akuntansi;
Memahami implikasi akuntansi dari perbedaan antara peleburan dan
akuisisi; Menjajaki penggunaan pelaporan keuangan konsolidasi dalam
praktek.Tujuan kedua adalah yang menyangkut keterampilan analitis
dan komunikasi.

B20F0301  METODOLOGI PENELITIAN AKUNTANSI 3 (3-0)
(Accounting Research Methodology)

Mata Kuliah ini mempelajari Pengetahuan yang diperlukan dalam
melakukan penelitian, baik untuk pemecahan masalah-masalah
akuntansi, bisnis maupun untuk pengembangan ilmu pengetahuan itu
sendiri.

B20F0302 SEMINAR AKUNTANSI KEUANGAN               2 (2-0)
(Financial Accounting Seminar)

Mata kuliah ini mempelajari dan mendiskusikan berbagai masalah
aktual (current issues) dalam akuntansi keuangan yang relevan dalam
dunia praktik. Mata kuliah ini membahas kerangka konseptual,
pelaporan keuangan, standar akuntansi yang berhubungan dengan
kewajiban jangka panjang, ekuitas, investasi, pengakuan pendapatan,
perubahan akuntansi dan analisis atas kesalahan pencatatan serta
membahas laporan arus kas,analisis laporan keuangan serta
pengungkanan informasi keuangan dan masalah-masalah khusus yang
terjadi sehubungan dengan transaksi tersebut di atas. Pembahasan juga
mencakup kasus-kasus etika dalam akuntansi.

B20F0303  AUDIT KHUSUS3 (3-0)
(Special Audit)

Mata Kuliah ini mempelajari audit khusus ; audit investigasi, tarif
fiskal, Audit khusus kinerja, Fraud audit, environment audit dan kasus-
kasus audit PDTT, Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa
diharapkan mampu memahami praktik dan kasus- kasus pemeriksaan
audit di lapangan.

B20F0304  PENGETAHUAN PASAR MODAL & ANALISIS INVESTASI
3 (3-0)
(Capital Market Knowledge and Investment Analysis)

Mata kuliah ini Mempelajari bagaimana investor memutuskan pilihan
investasi dari berbagai alternatif investasi yang ada, dimana berbagai
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alternatif investasi tersebut memiliki tingkat pengembalian (return)
yang tak pasti. Pembahasan dikaitkan dengan keadaan di Indonesia.

PEMINATAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN

B20F0206  AUDIT KHUSUS ( sesuai SPKN) 3 (3-0)
(Special Audit)

Mata kuliah ini mempelajari Audit di pemerintahan baik pusat maupun
pemerintahan daerah, yang terdiri dari jenis-jenis pemeriksaan seperti
pemeriksaan laporan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan
untuk tujuan tertentu. Penjelasan dilengkapi dengan kasus-kasus yang
terjadi untuk setiap jenis pemeriksaan di pemerintahan tersebut.
Sehingga setelah mempelajari mata kuliah ini mahasiswa akan
memahami wawasan dan kasus-kasus yang terjadi di sekitar
pemerintahan.

B20F0207  SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PEMERINTAHAN 3 (3-0)
(Govenrmental of Accounting Information System)

Mata kuliah ini mempelajari seluruh sistem dan prosedur akuntansi
pemerintahan atas siklus pengelolaan keuangan pemerintah baik di
pusat maupun daerah, yang terdiri siklus transaksi penerimaan dan
pendapatan; siklus transaksi pengeluaran dan belanja; siklus transaksi
pembiayaan, penerimaan dan pengeluaran; dan siklus transaksi asset.
Penjelasan ditegasi dengan wawasan teori dan kasus.

B20F0208 TOPIK MUTAHIR AKUNTANSI PEMERINTAHAN 3 (3-0)
(Current Issues Government Accounting)

Mata kuliah ini akan mempelajari issue-issue mutakhir yang terkait
dengan akuntansi pemerintahan yang menjadi perkembangan konsep
mutakhir dalam bidang akuntansi keuangan pemerintah, akuntansi
manajemen pemerintah, audit pemerintah, dan kebijakan publik sektor
pemerintah.

B20F0209  SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA 3 (3-0)
(State Financial Mangement System)

Mata kuliah ini  mempelajari bagaimana good governance tercipta dip
roses pengelolaan keuangan Negara yang meliputi aspek perencanaan
dan penganggaran dan penatausahaan. Dibahas juga beberapa aspek
penting terkait pengelolaan keuangan Negara seperti tututan ganti rugi,
penatausahaan bendaharawan, bantuan luar negeri dan inventarisasi
kekayaan Negara.

B20F0305  MANAJEMEN STRATEJIK PEMERINTAHAN 2 (2-0)
(Governmental Strategic Management)
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Mata kuliah ini mempelajari model manajemen  strategis  di
pemerintahan yang meliputi formulasi strategi, implementasi, dan
evaluasi kinerja pemerintah baik pusat maupun daerah dengan
mengaitkannya pada lingkungan internal dan eksternal yang dihadapi
pemerintah, dengan goals pada pencapaian pelayanan publik dan
kesejahteraan masyarakat.

B20F0306  MANAJEMEN RISIKO PEMERINTAHAN 2 (2-0)
(Governmental Risk Management)

Mata kuliah ini mempelajari pengelolaan risiko pada lingkungan
pemerintahan yang melibatkan stakeholders utama di sekitar
pemerintahan, seperti para pemilih (voters), para pembayar pajak,
investor, donator, kreditor, politik/sosial/budaya regional dan
international. Selain itu risiko fundamental yang terkait dengan
pengelolaan pemerintah pada aspek perencanaan, pelaksanaan dan
pengendalian yang melibatkan sumber daya pemerintah.

B20F0307  MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK 3 (3-0)
(Public Finance Management)

Mata Kuliah ini mempelajari manajemen keuangan di sektor non-
bisnis (publik dari sektor pemerintah). Manajemen keuangan sektor
publik, diakui, telah menjadi salah satu daerah yang paling dinamis
baru-baru ini, karena reformasi global dan lokal dalam politik dan
manajemen publik. reformasi drastis dalam manajemen keuangan
publik telah diterapkan di beberapa negara, seperti Selandia Baru dan
sebagian besar negara-negara OECD. Mata kuliah ini juga mempelajari
administrasi pemerintahan tradisional dan arah baru untuk reformasi.
Pada mata kuliah ini mahasiswa di ajak diskusi tentang pengeluaran
publik, aset publik dan ukuran kinerja manajemen utang pemerintah
dan sistem informasi, serta investasi publik dalam bisnis atau kuasi-
kegiatan bisnis serta mendiskusikan arah reformasi pengelolaan
keuangan yang dikembangkan di Indonesia.

PEMINATAN PENGENDALIAN RISIKO

B20F0210 MANAJEMEN RISIKO PERUSAHAAN       3(3-0)
(Business Risk Management)

Mata kuliah ini bertujuan untuk membahas Manajemen resiko dari
pandangan top eksekutif, proses manajemen resiko, psikologi resiko,
Identifikasi Karakteristik risiko yang dihadapi dan melekat pada
pengelolaan perusahaan. Konsep, model dan pendekatan untuk
Pengelolaan dan pengendalian risiko secara terintergrasi dan
komprehensif serta Pengembangan model terapan umum manajemen
dan pengendalian manajemen risiko perusahaan

B20F0211  RISIKO NILAI 2 (2-0)
(Value at Risk)
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Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan
kemampuan mahasiswa dalam penggunaan VAR dalam menghitung
risiko financial, dan operasional, serta Backtesting dan Analytical
Methods, dan VAR methods merupakan pokok bahasan utama

B20F0212  METODE KUANTITATIF untuk AKUNTANSI & KEUANGAN
2 (2-0)

(Quantitative Methods for Accounting and Finance

B20F0213  ANALISIS RISIKO INVESTASI PADA INSTRUMEN 3 (3-0)
KEUANGAN

(Investment Risk Analysis on Financial Instruments)
Mata kuliah ini membahas jenis dan karakteristik risiko yang melekat
pada berbagai instrument keuangan seperti obligasi, saha, dan produk
derivatifnya. Model pengukuran dan pengendalian risiko pada asset-
aset tersebut dan analisa atas risiko tersebut sehingga memungkinkan
untuk penetapan model pengendaliannya.

B20F0308  RISIKO KEUANGAN 3 (3-0)
(Financial Risk)

Mata kuliah ini membahas jenis jenis risiko yang disebabkan oleh
perubahan kondisi pasar, termasuk risiko tingkat bunga, risiko
likuiditas, risiko nilai tukar, dan risiko pasar lainnya. Dibahas pula
risiko pasar pada produk derivatifnya

B20F0309 RISIKO KREDIT 3 (3-0)
(Credit Risk)

Mata kuliah ini membahas model-model pengendalian risiko kredit dan
berbagai asset kredit turunannya. Termasuk di dalamnya identifikasi
factor-faktor yang mempengaruhi risiko kredit, pengukuran , dan
pengendaliannya. Model internal, Model Pasar, dan Pemeringkatan
kredit

B20F0310  RISIKO OPERASIONAL 3 (3-0)
(Operational Risk)

Mata kuliah ini membahas pengembangan system pengendalian
manajemen atas risiko yang disebabkan karena factor manusia,
prosedur, alat, IT, dan factor lainnya yang bersifat non keuangan

PEMINATAN PERPAJAKAN

B20F0214  TOPIK MUTAHIR PERPAJAKAN 2 (2-0)
(Current Issues of Taxation)

Mata Kuliah ini mempelajari dan mendiskusikan berbagai topik
perpajakan yang bersifat aktual dalam praktik di lapangan. Dalam mata
kuliah ini lebih ditekankan pada pembahasan kasus-kasus perpajakan
yang aktual dengan memakai landasan teori Perpajakan yang telah
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diuraikan sebelumnya. Kuliah Topik Khusus Perpajakan ini merupakan
pendalaman dari mata kuliah perpajakan dan pajak internasional.

B20F0215  PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH 3 (3-0)
(Local Tax and Retribution)

Mata Kuliah ini mengajarkan prinsip-prinsip teori dan konsep-konsep
penting:
 Konsep pelayanan publik
 Konsep pendanaan pelayanan publik
 Konsep pendapatan dan pendapatan asli daerah
 Konsep dasar pajak daerah dan retribusi daerah di tingkat propinsi

dan kabupaten/kota
 Konsep pajak daerah yang dipungut di tingkat propinsi
 Konsep dan teori pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah
 Kebijakan umum dan pedoman pelaksanaan pajak daerah retribusi

daerah
 Aspek penetapan , penagihan dan sanksi pajak daerah dan retribusi

daerah

B20F0216  PERPAJAKAN INTERNASIONAL & TAX TREATY 3 (3-0)
(International Taxation and Tax Treaty)

Mata kuliah ini mempelajari dan membahas antara lain mengenai
perkembangan transaksi internasional dan implikasinya atas
penerimaan pajak, teori, prinsip dan metode pemajakan atas
pendapatan dari transaksi internasional, model tax treaty, dimana
tujuan dari mata kuliah ini adalah supaya mahasiswa dapat memahami
dan menganalisis permasalahan yang berkenaan dengan perpajakan
internasional, serta mampu menganalisis konsekuensi perpajakan
internasional sehubungan dengan suatu transaksi internasional.

B20F0217  TEORI DAN IMPLEMENTASI PERPAJAKAN 3 (3-0)
(Theory and Implementation of Taxation)

Mata kuliah ini mempelajari dan membangun kerangka dasar yang
diperlukan untuk memahami Undang-undang Perpajakan, dampak
pajak dan integrasi perencanaan perpajakan dalam keputusan bisnis.

B20F0311  KAPITA SELEKTA PERPAJAKAN 3 (3-0)
(Selecta Capita Taxation)

Mata Kuliah ini mempelajari dan membahas konsep-konsep penting
teraktual baik konsep, teori, empiris, maupun praktik  atas :
 perpajakan dalam aspek makro;
 pelaksanaan praktek perpajakan di berbagai sektor industri;
 transaksi khusus tertentu dalam kegiatan usaha wajib pajak;
 isu-isu perpajakan terkini / mutakhir (current tax issues).

Pembahasan diuraikan dengan tingkat pendalaman advanced level .
Untuk itu peserta yang mengikuti perkuliahan ini adalah peserta yang
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telah lulus dan menguasai mata ajaran Perpajakan Lanjutan.
Pembahasan kuliah Kapita Selekta Perpajakan bersifat empiris dan
praktis, artinya dalam perkuliahan ini akan banyak pembahasan kasus
yang bermanfaat bagi mahasiswa dalam menganalisis dan
memecahkan permasalahan di bidang perpajakan.

B20F0312  STRATEGI PERENCANAAN PAJAK 3 (3-0)
(Tax Planning Strategies)

Mata kuliah ini mempelajari mengenai manajemen pengelolaan hak
dan kewajiban perpajakan yang meliputi pemenuhan kewajiban formal
dan material secara tepat sehingga dapat mendukung pencapaian
kinerja usaha wajib pajak.

B20F0313  PEMERIKSAAN, PENYIDIKAN DAN PENAGIHAN PAJAK
3 (3-0)

(Tax Investigations, Inspections and Collecting)
Mata kuliah ini dimaksudkan agar mahasiswa :
 memahami konsep tentang pemeriksaan pajak sehubungan dengan

falsafah sistem perpajakan  berdasarkan self assesment yang dianut
oleh Undang-Undang Pajak Indonesia.

 Memahami konsep tentang pemeriksaan pajak Internasional dan
transfer pricing sehubungan dengan transaksi perpajakan
internasional.

 Memahami konsep tentang  pemeriksaan  berbasis komputer (EDP
Audit) dan hubungannya dengan pemeriksaan pajak.

PEMINATAN SISTEM INFORMASI

B20F0218  SISTEM MANAJEMEN DATABASE 3 (3-0)
(Database Management System)

Matakuliah ini memberikan pengetahuan kepada mahasiswa
bagaimana menganalisis kebutuhan informasi,penentuan
data,merancang model data dalam database yang diperlukan untuk
manajemen/mengelola data/informasi dalam sistem informasi
manajemen maupun sistem informasi akuntansi berdasarkan
pandangan eksternal, konseptual, internal (logical dan phisical) dengan
menggunakan teknik yang berlaku saat ini.Perkuliahan akan dilakukan
dalam bentuk tutorial,diskusi dan latihan.Dengan mengikuti kuliah ini
mahasiswa diharapkan dapat membuat model aplikasi database yang
menunjukan kemampuan menajemen data untuk sistem informasi
akuntansi atau sistem informasi manajemen.

B20F0219  METODE ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 3 (3-0)
(Analysis &  System Design Methods)

Matakuliah ini memberikan pengetahuan dan pengalaman kapada
mahasiswa ba-gaimana menganalisis dan merancang sistem informasi
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akuntansi /sistem informasi manajemen dengan menggunakan berbagai
metode dan teknik yang ada saat ini. Motode yang akan di fokuskan
dalam kuliah ini adalah metode rapid aplication development (RAD)
dan berbagai teknik pendukungnya seperti joint aplication de-
velopment (JAD. Kuliah ini setengah semester berbentuk tutorial dan
diskusi  dan setengah semester berbentuk seminar.Dengan mengikuti
kuliah ini diharapkan ma- hasiswa dapat memahami bagaimana
membangun dan menerapkan sistem infor- masi akuntansi/manajemen
dengan menggunakan berbagai metode dan teknik khususnya metode
RAD.

B20F0220  SEMINAR SISTEM INFORMASI AKUNTANSI 3 (3-0)
(Accounting Information System Seminar)

Matakuliah ini menggambarkan bagaimana struktur sistem informasi
akuntansi seca-ra konseptual, hubungan antara sistem informasi
akuntansi dengan sistem informasi manajemen, hubungan sistem
informasi akuntansi,akuntansi dan auditing, peran sis-tem informasi
akuntansi dalam menghadapi resiko dan mendukung good corporate
governance serta bagaimana siklus,metode dan teknik dalam
membangun sistem informasi akuntansi yang berkualitas dan sesuai
dengan kepentingan manajemen. Penekanan matakuliah ini adalah
memberikan keahlian kepada mahasiswa dalam membangun model
sistem informasi akuntansi baik untuk analisis maupun untuk pe-
rancangan dengan menggunakan berbagai metode dan teknik yang
mutahir. Bentuk perkuliahan diawali dengan pemberian arahan dari
dosen dalam bentuk tutorial untuk memberikan pondamen dan
pedoman bagi mahasiswa saat memberikan seminar, selanjutnya
mahasiswa memberikan seminar dengan topik yang berkaitan dengan
sistem informasi akuntansi, konsep, struktur, pengendalian, resiko,
metode, teknik model aplikasi sistem informasi akuntansi yang
dibangun.Dengan mengikuti kuliah ini mahasiswa diharapkan dapat
membuat model aplikasi sistem informasi akuntansi

B20F0221  SEMINAR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 3 (3-0)
(Management Information System Seminar)

Matakuliah ini menggambarkan bagaimana struktur sistem informasi
manajemen secara konseptual, peran sistem informasi manajemen
dalam menghadapi resiko dan mendukung  good corporate governance
serta bagaimana siklus,metode dan teknik dalam membangun sistem
informasi manajemen yang berkualitas. Bentuk perkuliahan diawali
dengan pemberian arahan dari dosen dalam bentuk tutorial untuk
memberikan pondamen dan pedoman bagi mahasiswa saat
memberikan seminar, selanjutnya mahasiswa akan memberikan
seminar dengan topik yang berkaitan dengan penerapan sistem
informasi manajemen diberbagai perusahaan di Indonesia.Dengan
mengikuti kuliah ini mahasiswa diharapkan dapat memahami dan
mengalami mengoperasikan sistem informasi manajemen.
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B20F0314  REKAYASA PERANGKAT LUNAK 3 (3-0)
(Software Engineering)

B20F0315  SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN 3 (3-0)
(Decision Support System)

Matakuliah ini akan meberikan pengetahuan kepada mahasiswa
tentang perkemba-ngan sistem informasi saat ini dan menunjukan
perlunya sistem informasi yang inte-raktif yang dapat membantu
memecahkan masalah masalah yang semi terstruktur. Matakuliah ini
akan diberikan dalam bentuk tutorial dan seminar.Dengan mengikuti
kualiah ini mahasiswa diharapkan dapat memahami apa itu sistem
pendukung ke-putusan, apa bedanya sistem pendukung keputusan
dengan sistem informasi ma-najemen atau sistem informasi akuntansi
baik secara konseptual maupun secara empirikal.

B20F0316 SISTEM PAKAR 3(3-0)
(System Pakar)

KEKHUSUSAN AKUNTANSI SYARIAH
B20F0104  EKONOMI ISLAM
(Islamic Economics)

Melalui mata kuliah ini, mahasiswa mempelajari prinsip-prinsip
ekonomi islam, perbedaan ekonomi islam dengan konvensional,
konsep-konsep ekonomi menurut islam, serta aplikasi dan tantangan
perkembangan ekonomi islam kini

B20F0221  FILSAFAT ILMU AKUNTANSI ISLAM
(Philosophy of Syariah Accounting)

Melalui mata kuliah ini, mahasiswa mempelajari mengenai filosofi
ilmu akuntansi, filosofi ilmu akuntansi syariah, tujuan utama akuntansi
dalam islam, akuntansi untuk akuntabilitas dan informasi pengambilan
keputusan, memahami nilai-nilai syariah dan metodologi dalam
pengembangan akuntansi syariah, konsep pelaporan penilaian
pengukuran berdasarkan nilai-nilai syariah.

B20F0222  FIQIH MUAMALAT
(Fiqh Muamalat)

Melalui mata kuliah ini mahasiswa mempelajari konsep, struktur,
perkembangan, dan aplikasi transaksi islam, berbagai terminologi
dalam fiqh muamalah, larangan-larangan dalam bertransaksi serta
justifikasinya, sehingga mahasiswa memahami mengenai prinsip
syariah secara umum terkait fiqh muamalat, elemen utama kontrak-
kontrak, larangan larangan dalam kontrak muamalat dan justifikasinya



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS|95

B20F0223  SIMPANAN DAN PEMBIAYAAN DI LEMBAGA KEUANGAN
ISLAM
(Deposit and Financing of Islamic Financial Institution)

Melalui mata kuliah ini mahasiswa mempelajari mengenai prinsip
keuangan islami, hukum mengenai prinsip dan transaksi keuangan
berbasis syariah, produk utama dalam system keuangan islam,
perbandingan laporan keuangan bank islam dan bank konvensional,
risiko lembaga keuangan islami, pendekatan dalam menilai dan
benchmarking kinerja bank islam.

B20F0317  AKUNTANSI KEUANGAN ISLAM
(Accounting for Islamic Financial Transactions)

Melalui mata kuliah ini, mahasiswa mempelajari prinsip, konsep,
konstrain, metode, dan teknik akuntansi berdasarkan prinsip islam,
meliputi standar akuntansi nasional dan internasional, kerangka dasar,
laporan keuangan, akuntansi untuk berbagai transaksi islami,
diantaranya musyarakah, mudharabah, murabahah, ijarah, salam,
istishna, takaful, dan lainnya.

B20F0318  ETIKA UNTUK LEMBAGA KEUANGAN ISLAM DAN
PEMERINTAHAN
(Ethic and Governance For Islamic Financial Institution)

Melalui mata kuliah ini, mahasiswa mempelajari mengenai kode etik
akuntan, auditor dan manajemen  berdasarkan syariat islam, serta
mempelajari mengenai good governance menurut syariah islam,
termasuk  peran dewan pengawas syariah, komite governance dan
audit,  shariah review dan internal shariah review, dalam institusi
keuangan islami

B20F0319  MANAJEMEN RISIKO DI LEMBAGA KEUANGAN ISLAM

(Risk Management of Islamic Financial Institution )
Melalui mata kuliah ini, mahasiswa mempelajari mengenai manajemen
risiko berbasis prinsip syariah, risiko unik menurut shariah,
metode/alat untuk manajemen risiko berbasis syariah, skop risiko,
standar kehati-hatian dalam bank islam,  peringkat risiko, klasifikasi
produk berdasarkan rating risiko berbasis syariah

B20F0320  PASAR MODAL ISLAM
(Islamic Capital Market )

Melalui mata kuliah ini, mahasiswa mempelajari mengenai fondasi
teoritis pasar modal syariah, perbandingannya dengan yang
konvensional, struktur pasar modal islami, instrument keuangan di
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pasar modal seperti sukuk, dan lainnya, isu-isu kontemporer tentang
pasar modal islami

D. Program Studi MAGISTER EKONOMI TERAPAN
Peminatan
a) Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan
b) Keuangan dan Perbankan
c) Keuangan Negara dan Keuangan Daerah
d) Ekonomi dan Bisnis Internasional
e) Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan
f) Pengembangan Pasar Tenaga Kerja (Labor Market Development)
g) Ekonomi dan Bisnis Internasional (International Economics and Business)
Linkage Program dalam Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan & Public Management
and Policy Analysis  (Full-English Program)

a. Struktur Mata Kuliah

Semester Jenis Mata Kuliah SKS %
Pertama Mata Kuliah Wajib 14 31,81
Kedua Mata Kuliah Wajib 11 25.00
Ketiga Mata Kuliah Peminatan 12 27,27
Keempat Usulan Peneilitian dan Tesis 7 15,90
Total 44 100,00

Rujukan Program
Program MET-UNPAD merujuk pada beberapa program yang ada pada beberapa
universitas terkemuka di dunia, diantaranya yaitu:
a. Master of Applied Economics National University of Singapore (Singapura).
b. Master of Applied Economics Monash University (Australia).
c. Master of Applied Economics University of Minessota, University of Texas at

Dallas dan Johns Hopkins University (Amerika).
d. Master of Science in Applied Economics Universitas Leuven (Belgia).
e. Program Master in Applied Economics (Master in Applied Econometrics)

Australian National University (Australia).
f. Program Master in Development Economics University of Philippines (Filipina).

Kurikulum dan Peminatan
Perkuliahan di Program MET UNPAD diselenggarakan dengan sistem tri-
semester.Artinya, 1 (satu) tahun Kalender Akademik dibagimenjadi 3 (tiga) siklus
akademik (semester).Kurikulum terdiri atas tiga kelompok yaitu perkuliahan pra-
pasca (matrikulasi, 0 SKS), perkuliahan semester (34 SKS), Seminar penelitian dan
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Tesis (7 SKS). Jadi, secara keseluruhan beban kuliah yang harus ditempuh oleh
mahasiswa adalah 41 SKS (matrikulasi tidak masuk dalam beban studi). Perkuliahan
Matrikulasi terdiri dari 4mata kuliah dasar tingkat sarjana ekonomi, sedangkan
perkuliahan semesterterdiri dari 22 SKS mata kuliah wajib, 12 SKS mata kuliah
Peminatan, 7 SKS untuk seminar Penelitian danTesis.

Mata Kuliah Dasar (Matrikulasi)
Matrikulasi bertujuan untuk menguatkan pemahaman mahasiswa dalam teori dasar
ilmu ekonomi, khususnya bagi mereka yang berasal dari Sarjana S1 selain
jurusanEkonomi dan Studi Pembangunan (ESP). Adapun bagi mahasiswa yang
berasal dari Sarjana S1 jurusan ESP, matrikulasi merupakan momen untuk
penyegaran kembali akan ilmu yang telah diperoleh sebelumnya, dan untuk
mempertajam kemampuan analisis ekonomi mereka.
Mata kuliah matrikulasi bersifat wajib diikuti oleh setiap mahasiswa, dan diberikan
dengan tujuan untuk menyamakan pemahaman dasar untuk mempersiapkan
perkuliahan mata kuliah wajib yang ditawarkan Progam MET-UNPAD. Jumlah
pertemuan kelas matrikulasi adalah 10 kali, dan satu kali ujian akhir. Mahasiswa
peserta kelas matrikulasi diwajibkan untuk lulus semua mata kuliah matrikulasi,
sebagai syarat untuk dapat mengikuti kelas mata kuliah inti.
Mata kuliah matrikulasi terdiri dari:

a. Statistika Ekonomi dan Bisnis (0SKS)
b. Matematika Ekonomi dan Bisnis (0SKS)
c. Ekonomi Makro (0SKS)
d. Ekonomi Mikro (0SKS)

Bobot materi mata kuliah matrikulasi minimum setara dengan tingkat sarjana (S1).
Nilai mata kuliah matrikulasi minimal 70 untuk lulus dari program matrikulasi. Jika
nilai matrikulasi tidak mencapai 70, maka mahasiswa diberi kesempatan satu kali
untuk memperbaiki nilai dalam periode semester yang sama.

Mata Kuliah Wajib
Mata kuliah inti diberikan sebagai dasar bagi pemahaman teori, penerapan, dan
analisis ekonomi. Mata kuliah dalam kurikulum inti adalah:

a. Analisis Ekonomi Makro (3 SKS)
b. Analisis Ekonomi Mikro (3 SKS)
c. Analisis Perekonomian dan Bisnis Indonesia (3 SKS)
d. Ekonometrika Terapan (3 SKS)
e. Ekonomi Politik dan Regulasi (3 SKS)
f. Topik Khusus Mandiri (2 SKS)
g. Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis (3 SKS)
h. Filsafat Ilmu ( 2 SKS)
i. Seminar Usulan Penelitian dan Tesis ( 7 SKS)
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Mata Kuliah Peminatan
Mata kuliah Peminatan terdiri dari 4 mata kuliah yang terdiri atas mata kuliah wajib
tempuh dan mata kuliah pilihan, di mana semuanya disesuaikan berdasarkan peluang
pasar dan permintaan dunia kerja akan kemampuan dalam bidang tersebut.
Kelas Peminatan akan dibuka jika mempunyai minimal 5 (lima) mahasiswa.
Peminatan yang ditawarkan  adalah:

1. Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan (Development Economics and
Planning)

2. Keuangan dan Perbankan (Banking and Finance)
3. Keuangan Negara dan Daerah (State and Local Public Finance)
4. Ekonomi dan Bisnis Internasional (International Business and

Economy)
5. Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan (Natural Resources and

Environmental Economics)
6. Pengembangan Pasar Tenaga Kerja (Labor Market Development)
7. Manajemen Publik dan Perencanaan Pembangunan (Public Management

and Development Planning)
8. Perencanaan Kerjasama antara Pemerintah dan Swasta (Public Private

Partnership)

b. Daftar Mata Kuliah

 Kurikulum Program Reguler

SANDI MATA

KULIAH
MATRIKULASI

B20O001 1. Statistika Ekonomi dan Bisnis
(Statistics for Economics and Business)

0 SKS (UNIT)

B20O002 2. Matematika Ekonomi dan Bisnis
(Mathematics for Economics and Business)

0 SKS (UNIT)

B20O003 3. Ekonomi Makro
(Macroeconomics)

0 SKS (UNIT)

B20O004 4. Ekonomi Mikro
(Microeconomics)

0 SKS (UNIT)

SANDI SEMESTER I

B20O101 1. Analisis Ekonomi Makro
(Macroeconomic Analysis)

3 SKS (UNIT)

B20O102 2. Analisis Ekonomi Mikro
(Microeconomic Analysis)

3 SKS (UNIT)

B20O104 3. Ekonometrika Terapan
(Applied Econometrics)

3 SKS (UNIT)
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B30B804 4. Filsafat Ilmu
(Philosophy of Knowledge )

2 SKS (UNIT)

SANDI SEMESTER II

B20B205 1. Ekonomi Politik dan Regulasi
(Political and Regulation Economics)

3 SKS (UNIT)

B20O103 2. Analisis Perekonomian dan Bisnis Indonesia
(Analysis of Indonesian Economy and Business )

3 SKS (UNIT)

B20B209

B20O110

3.

4.

Topik Khusus Mandiri
(Special Topic in Applied Economics)
Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis
(Economic and Business Research Methodology)

2 SKS (UNIT)

3 SKS (UNIT)

SEMESTER III

SANDI
PEMINATAN

EKONOMI PEMBANGUNAN PERENCANAAN (EPP)
B20H009 1. Evaluasi Proyek

(Project Evaluation)
3 SKS (UNIT)

B20B111 2. Ekonomi Pembangunan dan Pertumbuhan
(EconomicsofGrowth and Development)

3 SKS (UNIT)

B20B113

B20B114

B20B115

B20B116

3. Mata Kuliah Pilihan (6 SKS)
(Elective Couree)

 Analisis Kebijakan Pembangunan Ekonomi
(Economic Development Policy Analysis)

 Teknik Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Economic Development Planning Technique)

 Teknik Perencanaan dan Perekonomian
Indonesia
(Regional Economy and Planning Technique)

 Teknik Perencanaan Kota dan Daerah
(Urban and Regional Planning Technique)

3 SKS (UNIT)

3 SKS (UNIT)

3 SKS (UNIT)

3 SKS (UNIT)

SANDI
PEMINATAN

KEUANGAN DAN PERBANKAN (KP)
B20B121 1. Ekonomi Perbankan

(Economics of Banking)
3 SKS (UNIT)

B20B122 2. Ekonomi Finansial
(Financial Economics)

3 SKS (UNIT)

B20O123

B20O124

3. Mata Kuliah Pilihan Peminatan (6 SKS)
(Elective Course)

 Perbankan Internasional
(International Banking)

 Teori Portofolio dan valuasi Asset
(Asset Valuation and Portofolio Theory)

3 SKS (UNIT)

3 SKS (UNIT)
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B20O125

B20O127

B20O128

 Institusi dan Pasar Keuangan
(Finance Market and Institution)

 Teknik Pengambilan Keputusan
(Decision Technique)

 Keuangan Internasional
(International Finance)

3 SKS (UNIT)

3 SKS (UNIT)

3 SKS (UNIT)

SANDI
PEMINATAN

KEUANGAN NEGARA DAN DAERAH (EKND)
B20H009 1. Keuangan Negara

(Public Finance)
3 SKS (UNIT)

B20O130 2. Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis
(Economic and Business Research Methodology)

3 SKS (UNIT)

B20B132 3. Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah
(Fiscal Decentralization and Regional Finance)

3 SKS (UNIT)

B20O133

B20O134

B20O135

4. Mata Kuliah Pilihan Peminatan (6 SKS)
(Elective Course)

 Teknik Perencanaan Kota dan Daerah
(Urban and Regional Planning Technique)

 Perencanaan Penganggaran Keuangan Publik
(Public Finance Budgeting Planning)

 Analisis dan Evaluasi Proyek
(Project Evaluation and Analysis)

3 SKS (UNIT)

3 SKS (UNIT)

3 SKS (UNIT)

SANDI
PEMINATAN

EKONOMI DAN BISNIS INTERNASIONAL (EBI)
B20H009 1. Ekonomi Keuangan Internasional

(International Finance Economics)
3 SKS (UNIT)

B20B142 2. Ekonomi Pemasaran Internasional
(International Marketing Economics)

3 SKS (UNIT)

B20O143

B20O145

B20O146

B20O147

3. Mata Kuliah Pilihan Peminatan (Pilih Salah Satu)
(Elective Course)

 Pemodelan Perdagangan Internasional
(International Trade Modelling)

 Kelembagaan dan Kerjasama Perdagangan
Internasional
(International Trade Cooperation and
Institution)

 Teknik Perdagangan Internasional
(International Trade Technique)

 Ekonomi Strategi
(Economics of Strategy)

3 SKS (UNIT)

3 SKS (UNIT)

3 SKS (UNIT)

3 SKS (UNIT)

SANDI
PEMINATAN

EKONOMI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN (ESDAL)
B20H009 1. Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan

(Natural Resources and Environmental Economics)
3 SKS (UNIT)

B20B152 2. Valuasi Aset Lingkungan
(Environmental Asset Valuation)

3 SKS (UNIT)
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B20O155

B20O153

3. Mata Kuliah Pilihan Peminatan (6 SKS)
(Elective Course)

 Lingkungan dan Pembangunan
(Environmental and Development)

 Manajemen Lingkungan
(Environmental Management)

 Analisis Ekonomi Kebijakan Publik
(Analysis  of  Economic of Public Policy)

 Analisis dan Evaluasi Proyek
(Project Evaluation and Analysis)

3 SKS (UNIT)

3 SKS (UNIT)

3 SKS (UNIT)

3 SKS (UNIT)

SANDI
PEMINATAN

PENGEMBANGAN PASAR TENAGA KERJA (PPTK)
B20B205 1. Ekonomi Politik  dan Regulasi : Hukum dan Regulasi

Tenaga Kerja dan Pekerjaan
3 SKS (UNIT)

2. Perilaku Organisasi Hubungan Tenaga Kerja dan
Industri
(Organisational Behavior in Labour and Industrial
Relations)

3 SKS (UNIT)

3. Mata Kuliah Pilihan Peminatan (6 SKS)
(Elective Course)

 Pembangunan Sumberdaya Manusia
(Human Resource Development)

 Sistem Kompensasi dan Manfaat
Compensation and Benefit Systems

 Pembangunan dan Kependudukan
(Population and Development)

 Sosiologi Ketenagakerjaan
(Sociology of Employment

 Jaminan Sosial
(Social Security)

 Posisi Tawar
(Collective Bargaining)

 Perbandingan Internasional Tentang
Perencanaan Pasar Tenaga Kerja
(International Comparisons on Labour Market
Planning)

 Sistem Informasi Sumberdaya Manusia
(Human Resource Information System)

 Ilmu Ekonomi Pendidikan
(Economics of Education)

2 SKS (UNIT)

2 SKS (UNIT)

2 SKS (UNIT)

2 SKS (UNIT)

2 SKS (UNIT)

2 SKS (UNIT)

2 SKS (UNIT)

2 SKS (UNIT)

2 SKS (UNIT)

SANDI
PEMINATAN

PERENCANAAN KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH DAN SWASTA (PPP)
B20B206 1. Kerjasama antara Pemerintah dan Swasta (Public

Private Partnership)
3 SKS (UNIT)

2. Ekonomi Infrastruktur 3 SKS (UNIT)
3. Mata Kuliah Pilihan Peminatan (6 SKS)
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(Elective Course)
 Analisis dan Evaluasi Proyek

(Project Evaluation and Analysis)
 Analisis Ekonomi Sektor Publik

( Analysis of public sector economic)
 Aspek Hukum dalam Perjanjian

(Legal Aspect in Contract)
 Pengadaan Fasilitas Publik

Public Facility Procurement
 Studi Kelayakan

(Feasibility Study)

2 SKS (UNIT)

2 SKS (UNIT)

2 SKS (UNIT)

2 SKS (UNIT)

2 SKS (UNIT)

SEMESTER IV
B20B050 1. Seminar Penelitian dan Tesis

(Thesis and Research proposal Seminar)
7 SKS (UNIT)

TOTAL SKS (UNIT) (tidak termasuk matrikulasi) 41SKS (UNIT)
Ket : *untuk yang mengambil peminatan EPP., EKND dan ESDAL

**untuk yang mengambil peminatan KP dan EBI

 Kurikulum Program Non Reguler

SANDI MATA

KULIAH
MATRIKULASI

B20O001 1. Statistika Ekonomi dan Bisnis
(Statistics for Economics and Business)

0SKS (UNIT)

B20O002 2. Matematika Ekonomi dan Bisnis
(Mathematics for Economics and Business)

0SKS (UNIT)

B20O003 3. Ekonomi Makro
(Macroeconomics)

0SKS (UNIT)

B20O004 4. Ekonomi Mikro
(Microeconomics)

0SKS (UNIT)

SANDI SEMESTER I
B20O101 1. Analisis Ekonomi Makro

(Macroeconomic Analysis)
3 SKS (UNIT)

B20O102 2. Analisis Ekonomi Mikro
(Microeconomic Analysis)

3 SKS (UNIT)

B20O104 3. Ekonometrika Terapan
(Applied Econometrics)

3 SKS (UNIT)

B30B804 4. Filsafat Ilmu
(Philosophy of Knowledge )

2SKS (UNIT)

SANDI SEMESTER II
B20B205 1. Ekonomi Politik dan Regulasi

(Political and Regulation Economics)
3 SKS (UNIT)

B20O110 2. Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis 3  SKS  (UNIT)
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B20O103 3. Analisis Perekonomian dan Bisnis Indonesia
(Analysis ofIndonesian Economy and Business )

3 SKS (UNIT)

B20B209 4. Topik Khusus Mandiri
(Special Topic in Applied Economics)

2 SKS (UNIT)

SANDI

SEMESTER III
Peminatan Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan

(Development and Planning Economics)
B20B111 1. Ekonomi Pembangunan dan Pertumbuhan

(EconomicsofGrowth and Development)
3 SKS (UNIT)

B20O112 2. Analisis dan Evaluasi Proyek
(Project Analysis and Evaluation)

3 SKS (UNIT)

B20B113

B20B114

B20B115

B20B116

3. Mata Kuliah Pilihan (6 SKS)
(Elective Course)

 Analisis Kebijakan Pembangunan Ekonomi
(Economic Development Policy Analysis)

 Teknik Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Economic Development Planning Technique)

 Teknik Perencanaan dan Perekonomian Indonesia
(Regional Economy and Planning Technique)

 Teknik Perencanaan Kota dan Daerah
(Urban and Regional Planning Technique)

3 SKS (UNIT)

3 SKS (UNIT)

3 SKS (UNIT)

3 SKS (UNIT)

3 SKS (UNIT)

Peminatan Keuangan dan Perbankan
(Finance and Banking)

B20B121 1. Ekonomi Perbankan
(Economics of Banking)

3 SKS (UNIT)

B20B122 2. Ekonomi Finansial
(Financial Economics)

3 SKS (UNIT)

B20O123

B20O124

B20O125

B20O127

B20O128

3. Mata Kuliah Pilihan  (6 SKS)
(Elective Course)

 Perbankan Internasional
(International Banking)

 Teori Portofolio dan valuasi Asset
(Asset Valuation and Portofolio Theory)

 Institusi dan Pasar Keuangan
(Finance Market and Institution)

 Teknik Pengambilan Keputusan
(Decision Technique)

 Keuangan Internasional
(International Finance)

3 SKS (UNIT)

3 SKS (UNIT)

3 SKS (UNIT)

3 SKS (UNIT)

3 SKS (UNIT)

3 SKS (UNIT)

Peminatan Keuangan Negara dan Daerah
(State and Local Public Finance)

B20B131 1. Keuangan Negara
(Public Finance)

3 SKS (UNIT)

B20B132 2. Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah
(Fiscal Decentralization and Regional Finance)

3 SKS (UNIT)
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3. Mata Kuliah Pilihan (6 SKS)
(Elective Course)

 Teknik Perencanaan Kota dan Daerah
(Urban and Regional Planning Technique)

 Perencanaan Penganggaran Keuangan Publik
(Public Finance Budgeting Planning)

 Analisis dan Evaluasi Proyek
(Project Evaluation and Analysis)

3 SKS (UNIT)

3 SKS (UNIT)

3 SKS (UNIT)

3 SKS (UNIT)

Peminatan Ekonomi dan Bisnis Internasional
(International and Business Economics)

B20B141 1. Ekonomi Keuangan Internasional
(International Finance Economics)

3 SKS (UNIT)

B20B142 2. Ekonomi Pemasaran Internasional
(International Marketing Economics)

3 SKS (UNIT)

B20O143

B20O145

B20O146

B20O147

3. Mata Kuliah Pilihan (6 SKS)
(Elective Course)

 Pemodelan Perdagangan Internasional
(International Trade Modelling)

 Kelembagaan dan Kerjasama Perdagangan
Internasional
(International Trade Cooperation and Institution)

 Teknik Perdagangan Internasional
(International Trade Technique)

 Ekonomi Strategi
(Economics of Strategy)

3 SKS (UNIT)

3 SKS (UNIT)

3 SKS (UNIT)

3 SKS (UNIT)

3 SKS (UNIT)

Peminatan Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan
(Natural Resources and Environmental Economics)

B20B151 1. Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan
(Natural Resources and Environmental Economics)

3 SKS (UNIT)

B20B152 2. Valuasi Aset Lingkungan
(Environmental Asset Valuation)

3 SKS (UNIT)

B20O155

B20O153

3. Mata Kuliah Pilihan (6 SKS)
(Elective Course)

 Lingkungan dan Pembangunan
(Environmental and Development)

 Manajemen Lingkungan
(Environmental Management)

 Analisis Ekonomi Kebijakan Publik
(Analysis  of  Economic of Public Policy)

 Analisis dan Evaluasi Proyek
(Project Evaluation and Analysis)

3 SKS (UNIT)

3 SKS (UNIT)

3 SKS (UNIT)

3 SKS (UNIT)

3 SKS (UNIT)

SEMESTER IV
B20B050 1. Seminar Penelitian dan Tesis

(Thesis and Resarch Proposal Seminar)
7SKS (UNIT)

TOTAL SKS (UNIT) (tidak termasuk matrikulasi) 41SKS (UNIT)
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Ket : *untuk yang mengambil peminatan EPP, KND dan ESDAL
**untuk yang mengambil peminatan KP dan EBI

 Kurikulum ProgramKerjasama Bappenas

SANDI MATA

KULIAH
MATRIKULASI

B20O001 1. Statistika Ekonomi dan Bisnis
(Statistics for Economics and Business)

0 SKS (UNIT)

B20O002 2. Matematika Ekonomi dan Bisnis
(Mathematics for Economics and Business)

0 SKS (UNIT)

B20O003 3. Ekonomi Makro
(Macroeconomics)

0 SKS (UNIT)

B20O004 4. Ekonomi Mikro
(Microeconomics)

0 SKS (UNIT)

SANDI SEMESTER I

B20O101 1. Analisis Ekonomi Makro
(Macroeconomic Analysis)

3 SKS (UNIT)

B20O102 2. Analisis Ekonomi Mikro
(Microeconomic Analysis)

3 SKS (UNIT)

B20O104 3. Ekonometrika Terapan
(Applied Econometrics)

3 SKS (UNIT)

B30B804

B20O103

B20B206

4.

5.

6.

Filsafat Ilmu
(Philosophy of Knowledge )
Analisis Perekonomian dan Bisnis Indonesia
(Analysis of Indonesian Economy and Business )
Ekonomi Pembangunan dan Pertumbuhan
(EconomicsofGrowth and Development)

2 SKS (UNIT)

3 SKS (UNIT)

3 SKS (UNIT)

SANDI SEMESTER II

B20B205 1. Ekonomi Politik dan Regulasi
(Political and Regulation Economics)

3 SKS (UNIT)

B20O236

B20O120

2.

3.

Analisis Ekonomi Sektor Publik*
(Economic Analysis of Public Sector)
Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis
(Economic and Business Research Methodology)

3 SKS (UNIT)

3 SKS (UNIT)

B20B209

B20O113

4.

5.

Topik Khusus Mandiri
(Special Topic in Applied Economics)

Mata Kuliah Pilihan (Pilih Salah Satu)
(Elective Couree)

 Analisis Kebijakan Pembangunan Ekonomi

2 SKS (UNIT)
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B20B050

B20O115

B20O236

(Economic Development Policy Analysis)
 Teknik Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Economic Development Planning Technique)
 Teknik Perencanaan dan Perekonomian

Indonesia
(Regional Economy and Planning Technique)

 Teknik Perencanaan Kota dan Daerah
(Urban and Regional Planning Techniques)

3 SKS (UNIT)

3 SKS (UNIT)

3 SKS (UNIT)

3 SKS (UNIT)

SANDI SEMESTER III

B20H009 1. Evaluasi Proyek
(Project Evaluation and Analysis)

3 SKS (UNIT)

B20O110 2. Seminar Penelitian dan Tesis
(Thesis and Research Proposal Seminar)

7 SKS (UNIT)

TOTAL SKS (UNIT) (tidak termasuk matrikulasi) 41SKS (UNIT)

 Curriculum for the Linkage Master Program At the Faculty of
Economics, University of Padjadjaran (FE-UNPAD) and the
Graduate School of International Relations, International University
Of Japan (GSIR – IUJ)

The curriculum for the Linkage Master Program at FE-UNPAD and the GSIR-IUJ are
given below. They will be reviewed annually and may be revised based on the mutual
agreement between the FE-UNPAD and the GSIR-IUJ.

a. Curriculum in the First Year at the FE-UNPAD
Students need to take 8-3 credit courses from among the following courses in the first
year at the FE-UNPAD, which will be recognized as 24 credits at the GSIR-IUJ. In
addition to these courses, they are required to take a thesis preparation course at the FE-
UNPAD during the summer period from July to August, which will be recognized as 2
credits at the GSIR-IUJ.

Table 1. Courses in the First Year at the FE-UNPAD
Semester 1 (12 credits) Semester II (12 credits)
Microeconomics
Macroeconomics
Mathematic for Economics
Econometrics

Applied econometrics and Quantitative methods
Development Economics

Elective : Choose 2 out of the following 6



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS|107

courses
Public Economics
International Economics
Fiscal Decentralization & Local Finance
Regional & Urban Economics
Natural Resources & Environmental Economics
Industrial Competitiveness  Policy

Additional Courses Summer Course
Academic writing & Presentation

Techniques
(non-credit)
Additional Courses on TOEFL/IELTS
(non-credits)

Research Method and Thesis Preparation (2
credits)

b. Curriculum in the Second Year at GSIR-IUJ
Students need to take at least 22 credits altogether in the second year at the GSIR-IUJ :
(1) at least 18 credits from the Disciplinary & Analytical courses and the Regional &
Country courses; and (3) 4 credits from Advanced Seminars for Thesis Writing
(Advanced Seminars II and III offered in the fall and winter terms, respectively, in the
second year).

Table 2. Courses in The Second Year at the GSIR-IUJ
Term Courses

Fall

Development Planning
Inequality and Poverty : Measurements and Applications
Governance Structure and Economic Development
Environmental Economics
Financial Programming and Policy
Dynamic Macroeconomics with Taxation
Project Cycle Management
Econometric Modeling and Forecasting
Chinese Economy
Advanced Seminar II
Language Courses
CGE Modeling for Taxation and Intergenerational Transfers Schemes
Industrial Organization & Policy
Cost & Benefit Analysis
Health Economics
Regional and Urban Economics
Development of Japanese Industry and Business
Japanese banking and Financial System
Advanced Seminar III

Winter

Spring
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Language Courses (Japanese and English)
International Finance
International Trade & Commercial Policy
Quantitative Analysis of Economic Policy
Macro-econometric Analysis of developing Countries
Development Finance
Agricultural Economics
Quantitative Methods for Decision Making
International Comparative Management
Strategy and Risk Management in Tax Aspects of International
Business
Contemporary Fiscal Policies of Japan*
Postwar Japanese Economy
Language Courses (Japanese and English)

(NOTE)
1. Courses with asterisk (*) are 1-credit courses. Language courses except Basic Japanese courses are 1-credit courses. Basic

Japanese courses are 0.5-credit courses. The other courses are 2-credit courses.
2. Students may take other Disciplinary & Analytical and Regional & Country GSIR and GSIM courses with the approval

supervisor.

Draft of Program Structure
Unpad = minimum 44 credits with Economic and Development Planning Field
IUJ = minimum 44 credits with Public management and Policy Analysis Field

First Year (in Indonesia)
No COURSES UNPAD IUJ Credits
1 Basic Microeconomics Preparatory Core Required 2
2 Basic Macroeconomics Preparatory Core Required 2
3 Mathematics for Economics and

Management
Preparatory Core Required 2

4 Statistics for Economics and
Management

Preparatory Core Required 2

5 Public Administration Core Required 2
6 Public Management and Accounting Core Required 2
7 Public Management Core Required 2
8 Public Budgeting and Financial

Management
Core Required 2

Total 16

Semester 1
No COURSES UNPAD IUJ Credits
1 Macroeconomics Analysis Core Courses Electives 3
2 Microeconomics Analysis Core Courses Electives 3
3 Analysis of The Indonesian Core Courses 3
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Economy and Business
4 Applied Econometrics Core Courses Quantitative

Methods for
Decision Making
(elective)

3

5 State and Local Government Elective Required 3
Total 15

Semester II
No COURSES UNPAD IUJ Credits
1 Political and Regulation Economics Supporting Courses Japanese Political

Economy
3

2 Entrepreneurial Economics Supporting Courses 3
3 Economic Analysis of Public Sectors Supporting Courses Public Sector

Economics
(elective required)

3

4 Industrial Policy and
Competitiveness

Supporting Courses 3

5 Special Topic in Applied Economics Supporting Courses Advanced
Seminars

2

Total 14

Total 1st Year Credits :

26 (requirement for Unpad); 16 preparatory classes are excluded; 12 core courses; 11 supporting
courses; 3 electives)

33 (requirement for IUJ); including 16 core required; 2 advanced seminars; 3 elective required,
and elective.

Second year (in Japan)

Semester III
No COURSES UNPAD IUJ Credits
1 Quantitative Method for Public

Management
Core required 3

2 Development Planning Elective Elective 3
3 Economics and Business Research

Methodology
Field of Interest Elective 3

4 Economic of Growth and
Developmnt

Field of Interest ASEAN
governance and
Development

3
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(elective)
5 Project Analysis and Development Field of Interest Cost and Benefit

Analysis 9Elective
required)

2

Total 14

Semester IV
No COURSES UNPAD IUJ Credits
1 Thesis Field of Interest Advence Seminars

(4 credits remains)
6

Total 6

c. Deskripsi Mata Kuliah

B20B.101 ANALISIS EKONOMI MAKRO 3(3-0)
(Macroeconomic Analysis)
Mata kuliah ini menganalisis mengenai konsep-konsep dalam teori
ekonomi makro secara mendalam menggunakan pendekatan konsepsi,
grafik atau matematis terhadap beberapa topic antara lain tentang teori
supply dan permintaan agregat serta employment, investasi, ekspor,
impor, inflasi, penawaran dan permintaan uang, serta aplikasi kebijakan
makro di Indonesia dan beberapa negara lain.

B20B.102 ANALISIS EKONOMI MIKRO 3(3-0)
(Microeconomic Analysis)
Mata kuliah ini menganalisis mengenai konsep-konsep dalam teori
ekonomi mikro antara lain tentang teori dan analisis perilaku
konsumen, teori dan analisis perusahaan (firm), analisis keseimbangan
pasar, dan analisis kesejahteraan (welfare). Pembahasan dilakukan
secara mendalam dengan menggunakan pendekatan konsepsi, grafis
dan matematis. Pembahasan selanjutnya adalah mengkaji aplikasi
konsep-konsep tersebut khususnya dalam konteks berbagai isu
kebijakan yang akan atau telah diimplementasikan seperti regulasi
pasar, pengupahan, pajak terhadap produksi dan konsumsi dan
distribusi pendapatan.

B20B.104 EKONOMETRIKA TERAPAN 3(3-0)
(Applied Econometrics)
Mata kuliah ini mendorong agar mahasiswa mampu menganalisis dan
mengaplikasikan berbagai model-model ekonometrika yang biasa
digunakan oleh analis dan peneliti ekonomi. Materi pembahasan
difokuskan pada konsep-konsep dasar ekonometrika, pengujian asumsi
klasik, pemilihan model, metode estimasi dan test-test pengujian yang
diperlukan dalam analisis praktis dan penelitian permasalahan
ekonomi.
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B20B.206 EKONOMI KEWIRAUSAHAAN 3(3-0)
(Entrepreneurial Economics)
Mata kuliah ini membahas mengenai topik-topik bidang ekonomi
terapan yang terkait dengan prinsip-prinsip dan pengembangan jiwa
kewirausahaan. Pada prinsipnya kewirausahaan merupakan
kemampuan seseorang dalam upaya melihat peluang dan
mengembangkan pelayanan serta mengembangkan institusi. Setelah
mengikuti mata kuliah ini mahasiswa mampu memahami kemampuan
entrepreneurship baik untuk kalangan individu swasta maupun di
kalangan pemerintahan dan mampu mengadaptasi terhadap ketentuan
yang berlaku.

B20B.103 ANALISIS PEREKONOMIAN DAN BISNIS INDONESIA 3(3-0)
(Analysis of Indonesian Economy and Business)
Mata kuliah ini merupakan seminar yang menganalisis berbagai topik
dan isu-isu mutakhir permasalahan dan perkembangan ekonomi dan
bisnis di Indonesia. Mahasiswa diharapkan mampu melakukan telaahan
dan analisis dari topic dan isu mutakhir tersebut dalam suatu paper
ilmiah namun implementatif untuk menjadi masukan perbaikan kinerja
ekonomi dan bisnis Indonesia di masa mendatang.

B20O110 METODOLOGI PENELITIAN EKONOMI DAN BISNIS 3(3-0)
(Economic and Bussiness Research Methodology)
Mata kuliah ini mendorong mahasiswa agar mampu membuat suatu
rancangan penelitian dengan prosedur dan metode penelitian yang
benar hingga pelaksanaan penelitian sampai dengan penulisan hasil
penelitian. Output kuliah yaitu mahasiswa diharapkan mampu
menyusun proposal untuk tesis atau laporan akhir.

B20B.121 EKONOMI PERBANKAN 3(3-0)
(Economics of Banking)
Mata kuliah akan menganalisis mengenai keekonomian di sektor
perbankan. Perhatian terhadap sistem perbankan juga akan diperhatikan
dalam suatu analisis mengenai operasi perbankan. Materi lain yang
akan dibahas adalah faktor-faktor yang mendasari pemberian produk-
produk perbankan.

B20B.122 EKONOMI FINANSIAL 3(3-0)
(Financial Economics)
Mata kuliah ini mendorong mahasiswa agar mampu menganalisis dan
mengaplikasikan pengembangan teori ekonomi mikro yang terkait
dengan transaksi keuangan. Aplikasi terhadap instrument finansial
seperti saham, bond dan sekuritas (derivative securities) juga akan
didiskusikan. Materi lain yang akan didiskusikan adalah teori
penentuan harga asset, option price, berbagai problem yang dihadapi
manajemen perusahaan dan investor sebagai pengambil kebijakan
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untuk menyesuaikan kegiatan mereka menghadapi instrumen pasar
financial seperti suku bunga, portfolio, struktur modal dan manajemen
resiko.

B20B.146 TEKNIK  PERDAGANGAN INTERNASIONAL 3(3-0)
(International Business and Trade)
Mata kuliah akan menganalisis berbagai teori-teori dan hasil studi
empiris yang berkaitan dengan kebijakan dan praktek perdagangan
internasional yang berlaku saat ini, serta keterkaitannya dengan
pembangunan ekonomi suatu negara. Materi yang akan dibahas adalah
determinan dan pola perdagangan internasional, efek kebijakan
perdagangan di dalam jangka pendek dan panjang, tariff, quota, dan
restriksi perdagangan.

B20B.142 EKONOMI PEMASARAN INTERNASIONAL 3(3-0)
(Economics of International Marketing)
Mata kuliah ini mendorong mahasiswa agar mampu menganalisis
berbagai teori ekonomi pemasaran lanjutan dan aplikasinya untuk
digunakan dalam melakukan analisis ekonomi terhadap berbagai isu-
isu empiris berkaitan dengan kegiatan pemasaran produk ke pasar
internasional dan penetapan harganya. Materi kuliah untuk alat analisis
antara lain pembahasan tentang struktur dan perilaku pasar
internasional. Dimensi pasar dapat bersifat spasial, temporal dan
interdependensi.

B20B.111 EKONOMI PEMBANGUNAN DAN PERTUMBUHAN 3(3-0)
(Economic Development and Growth)
Mata kuliah ini mendorong mahasiswa agar mampu menganalisis
perkembangan teori dan model-model pembangunan ekonomi, teknik
perencanaan dan kebijakan pembangunan. Mahasiswa diharapkan
mampu mengidentifikasi faktor-faktor utama penggerak pembangunan
ekonomi baik di Negara maju ataupun Negara berkembang, serta
mengkaji apakah kebijakan ekonomi telah sesuai dengan potensi
membangun yang dimiliki baik untuk skala nasional atau daerah.

B20B.113 ANALISIS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN EKONOMI 3(3-0)
(Analysis of Economics Development Policy)
Mata kuliah ini mendorong mahasiswa agar mampu menganalisis
berbagai teori-teori yang mendasari suatu kebijakan ekonomi dan isu-
isu pembangunan yang diharapkan berdampak pada kinerja ekonomi
nasional dan daerah. Materi juga mencakup teknik analisis untuk
mengevaluasi efektivitas dan dampak beberapa contoh kebijakan
ekonomi yang pernah diaplikasikan baik di Indonesia ataupun Negara
lain.

B20B.125 INSTITUSI DAN PASAR KEUANGAN 3(3-0)
(Financial Market and Institution)
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Mata kuliah akan menekankan pada kemampuan mahasiswa agar
mampu menganalisis keekonomian kegiatan pasar uang dan
interaksinya pada kegiatan sektor riil. Materi yang akan dibahas
meliputi aliran uang, teori dan perilaku suku bunga, struktur dan
operasi pasar uang, pricing produk-produk lembaga keuangan (bond,
dsbnya), exchange rate, dan pembentukan capital.

B20O.135 ANALISI DAN EVALUASI PROYEK
3(3-0)

(Project Analysis and Evaluation)
Mata kuliah ini mendorong mahasiswa agar mampu menganalisis
keekonomian atau kelayakan suatu proyek yang meliputi penilaian
kelayakan, cara perencanaan proyek yang efektif dan efisien,
penjadwalan proyek dan evaluasi proyek.

B20B.115 TEKNIK PERENCANAAN DAN PEREKONOMIAN DAERAH
3(3-0)

(Planning and Regional Economy Technique)
Mata kuliah ini mendorong mahasiswa agar mampu menganalisis
tentang pola dan peranan perekonomian daerah, ekonomisasi
sumberdaya dan infrastruktur lokal serta efeknya terhadap
pembangunan daerah, serta evaluasi terhadap dampak dari kebijakan
ekonomi yang dikeluarkan oleh penguasa daerah.

B20B.116 TEKNIK PERENCANAAN KOTA DAN DAERAH 3(3-0)
(Urban and Regional Planning
Technique)
Mata kuliah ini membahas mengenai teknik pembuatan perencanaan
tata kota dan daerah dilihat dari sudut pandang ekonomi dan sosial.
Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa diharapkan mampu
untuk membuat, merancang, dan melakukan penilaian terhadap tata
kota dan daerah baik saat ini maupun pada waktu yang akan datang.
Mahasiswa juga diharapkan mampu membaca dinamika yang akan
berkembang dalam suatu wilayah perkotaan dan daerah tertentu.

B20B.236 ANALISIS EKONOMI SEKTOR PUBLIK 3(3-0)
(Economics Analysisi of Public Sectors)
Mata kuliah ini mendorong mahasiswa agar mampu menganalisis
determinan dan property dari kegiatan pengeluaran pemerintah dan
pajak. Mahasiswa diharapkan dapat mengkaji efeknya tersebut terhadap
perekonomian nasional ataupun daerah. Materi meliputi provisi barang
public, eksternalitas, redistribusi pendapatan, efisiensi dan efek pajak.

B20O.128 KEUANGAN INTERNASIONAL 3(3-0)
(International Finance)
Mata kuliah ini mendorong mahasiswa agar mampu menganalisis
mengenai pasar keuangan internasional dan kebijakan-kebijakan yang
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mempengaruhi nilai tukar, neraca pembayaran, aliran capital (in-and
out flow), masalah hutang dan keterkaitan kebijakan ekonomi domestic
dan internasional.

B20B.205EKONOMI POLITIK DAN REGULASI 3(3-0)
(Economics of Politic and Regulation)
Mata kuliah ini mendorong mahasiswa agar mampu menganalisis
mengenai bagaimana interaksi kekuatan politik dan ekonomi dalam
mempengaruhi produk kebijakan ekonomi nasional. Materi
pembahasan meliputi jenis-jenis institusi politik, proses kerja
legislative, kekuatan eksekutif, serta bagaimana institusi-institusi
tersebut akan dapat mempengaruhi proses dihasilkannya produk
kebijakan dan regulasi ekonomi yang dapat meningkatkan social
welfare. Beberapa contoh regulasi akan dianalisis dan didiskusikan
seperti regulasi bidang utilitas, pendidikan, kesehatan, lingkungan dan
bisnis.

B20B.131 KEUANGAN NEGARA
(Public Finance)
Mata kuliah ini mendorong mahasiswa agar mampu menganalisis
berbagai permasalahan yang berkaitan dengan keuangan negara atau
publik. Topik yang akan dibahas meliputi penerimaan maupun
pengeluaran atau belanja pemerintah dan kaitannya dengan distribusi
keuangan negara bagi kegiatan-kegiatan publik sehingga bisa tepat
sasaran untuk mendukung pembangunan nasional.

B20B.114 TEKNIK PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN EKONOMI
3(3-0)

(Economic  Development Planning Technique)
Mata kuliah ini mendorong mahasiswa agar mampu menganalisis lebih
dalam mengenai penerapan dari proses perencanaan, khususnya yang
berlaku di Indonesia Pembahasan akan menyangkut beberapa hal
seperti teknik-teknik penetapan permasalahan, membuat suatu tujuan
hingga teknik monitoring dan evaluasi dalam perencanaan
pembangunan. Kemudian mata kuliah ini akan memfokuskan pada
teknik-teknik dan metode perencanaan pembangunan khususnya yang
dikaitkan dengan perencanaan pembangunan ekonomi. Beberapa teknik
seperti analisis input-output, analisis Social Accounting Matrix dan
beberapa teknik multiple goals akan dibahas dalam bagian kedua
matakuliah ini.

B20B.132 DESENTRALISASI FISKAL DAN KEUANGAN DAERAH 3(3-0)
(Decentralization Fiscal and Lokal Finance)
Mata kuliah ini mendorong mahasiswa agar mampu menganalisis
mengenai transfer fiskal antar tingkat pemerintahan.  Selain itu
pembahasan kuliah juga akan memfokuskan pada permasalahan yang
timbul dalam pengelolaan keuangan daerah terutama setelah
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diberikannya otonomi daerah di Indonesia. Pembahasan akan
menyangkut beberapa hal seperti masalah dana bagi hasil dan hal-hal
lain yang terkait dengan transfer fiskal antar pemerintah dan
pengelolaan keuangan daerah di Indonesia.

B20O.127 TEKNIK PENGAMBILAN KEPUTUSAN 3(3-0)
(Decision Making Technique)
Mata kuliah ini mendorong agar mahasiswa mampu membuat suatu
keputusan atau kebijakan ekonomi terkait dengan berbagai pilihan
keputusan atau kebijakan. Pembahasan akan meliputi berbagai teknik
untuk mengambil suatu keputusan seperti pohon keputusan, linier
programming, Analytical Hierarchical Process (AHP), dll.

B20B.134 PERENCANAAN PENGANGGARAN KEUANGAN PUBLIK
3(3-0)

(Budgeting Planning Public Finance)
Mata kuliah ini mendorong agar mahasiswa mampu menganalisis
bagaimana suatu perencanaan penganggaran keuangan di sektor publik
dilakukan. Pembahasan akan meliputi berbagai topik yang terkait
dengan perencanaan perhitungan pendapatan dan pengeluaran daerah
yang pada akhirnya akan terangkum pada rincian APBD dan nota
keuangan APBN.

B20B.123 PERBANKAN INTERNASIONAL 3(3-0)
(International Banking)
Mata kuliah ini mendorong agar mahasiswa mampu menganalisis
sistem dan transaksi perbankan antar negara. Pembahasan akan
meliputi pengkajian beberapa sistem perbankan beberapa negara dan
bagaimana sistem perbankan nasional bisa beroperasi secara
internasional di berbagai negara.

B20B.124  TEORI PORTOFOLIO DAN VALUASI ASSET 3(3-0)
(Portfolio Theory and Asset Valuation)
Mata kuliah ini mendorong agar mahasiswa mampu menganalisis
masalah pemilihan portofolio dan penilaian asset untuk kegiatan
investasi. Pembahasan akan meliputi beberapa teori portofolio dan
penilaian asset yang kemudian akan diberikan beberapa contoh kasus
nyata terkait dengan pemilihan portofolio dan penilaian asset.

B20B.143  PEMODELAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL 3(3-0)
(InternasionalTrade Modelling)
Mata kuliah ini mendorong agar mahasiswa mampu menganalisis dan
membuat berbagai model perdagangan internasional yang dapat
berguna di dalam pengambilan kebijakan. Pembahasan meliputi kajian
terhadap model-model perdagangan internasional yang sudah ada dan
kemudian mahasiswa didorong untuk mampu merangkum model-
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model tersebut menjadi model perdagangan internasional yang
dibuatnya sendiri.

B20B.248 KEBIJAKAN INDUSTRI DAN PERSAINGAN 3(3-0)
(Industrial Policy and
Competitiveness)
Mata kuliah ini mendorong agar mahasiswa mampu menganalisis
berbagai kebijakan terkait dengan masalah organisasi industri dan
masalah tingkat persaingan di berbagai sektor industri. Pembahasan
meliputi kajian terhadap berbagai permasalahan organisasi industri
dan kebijakan industri yang dapat dilakukan terkait dengan
permasalahan organisasi industri tersebut.

B20B.145 KELEMBAGAAN DAN KERJASAMA PERDAGANGAN 3(3-0)
INTERNASIONAL
(InternationalTrade Cooperation and
Institution)
Mata kuliah ini mendorong agar mahasiswa mampu menganalisis
kelembagaan yang terkait dengan perdagangan internasional.
Pembahasan meliputi berbagai studi dan kajian terhadap aktivitas
perdagangan internasional beserta lembaga dan fasilitas yang terkait
dengan keberlangsungan suatu perdagangan internasional.

B20B.209 TOPIK KHUSUS MANDIRI 2(2-0)
(Special Topics)
Mata kuliah ini mendorong mahasiswa agar mampu menganalisis
berbagai riset mengenai studi literatur yang terkait dengan masing-
masing peminatan yang dipilih oleh mahasiswa. Studi literatur
dilakukan terhadap suatu topik yang relevan dengan peminatan yang
dipilih. Tujuan akhir (output) yang hendak dicapai adalah mahasiswa
mampu membuat karya tulis ilmiah (paper) untuk kasus Indonesia
yang sejalan dengan peminatan yang dipilihnya serta mampu
menyelesaikan Bab II dari penulisan Tesisnya.

ANALISIS EKON0MI  KETENAGAKERJAAN
Topik ini fokus pada analisis ekonomi pada pasar kerja. Analisis meliputi aspek
mikro dan makro ekonomi dari pasar kerja. Dari aspek mikro, pasar kerja
dianalisis dari dua sisi: keputusan penawaran tenaga kerja dan alasan perusahaan
menetapkan permintaan tenaga kerja, serta faktor-faktor yang menentukan
penawaran dan permintaan tersebut. Mata kuliah ini juga membahas isu-isu
pasar kerja seperti migrasi, struktur upah, serikat kerja, peraturan dan kebijakan
pemerintah yang mempengaruhi pasar kerja. Aspek makro dari ketenagakerjaan
meliputi distribusi pendapatan, produktifitas tenaga kerja, tingkat upah, harga,
dan ketenagakerjaan.
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ANALISIS DAN PERENCANAAN PASAR KERJA
Topik ini membahas sistem dan mekanisme pasar kerja dalam memenuhi
kebutuhan akan tenagakerja dan mendayagunakan tenagakerja yang tersedia,
dan memberikan pemahaman tentang sistem, mekanisme dan efektivitas pasar
kerja dalam: Mempertemukan pencari kerja yang tepat untuk mengisi
lowongan kerja atau jabatan yang tepat; mendayagunakan potensi seluruh
tenagakerja yang tersedia; dan untuk merumuskan berbagai kebijakan
ketenagakerjaan.

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Topik ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pengembangan SDM
melalui proses  sistematis untuk pola seleksi, penempatan dan pemanfaatan
SDM secara makro dan mikro, serta merubah sikap, pengetahuan dan
kemampuan SDM sesuai dengan karakteristik pekerjaan dan persyaratan
kompetensi pekerjaan.

SISTEM KOMPENSASI
Topik ini memberikan pemahaman dan kemampuan dalam pengembangan dan
pengelolaan sistem kompensasi dalam sebuah organisasi sebagai suatu strategi
untuk menarik, memotivasi dan mempertahankan pekerja, dan juga untuk
meningkatkan tingkat persaingan dan profit dari suatu organisasi.

B20B050 TESIS DAN KOMPREHENSIF 6(6-0)
(Thesis)

Tesis merupakan tugas akhir mahasiswa. Topik penelitian disesuaikan
dengan Peminatan yang dipilih. Tesis harus mengandung unsur keaslian
ide, keilmiahan analisis, dan mampu menghasilkan kesimpulan yang
berguna bagi pengambil kebijakan dan praktisi ekonomi. Mahasiswa yang
menulis Tesis harus terlebih dahulu lulus dalam Seminar Usulan
Penelitian.

E. Program Studi MAGISTER MANAJEMEN
Konsentrasi (Peminatan) Program Studi Magister Manajemen
1. Manajemen Sumber Daya Manusia
2. Manajemen Pemasaran
3. Manajemen Keuangan
4. Manajemen Operasi
5. Manajemen Perbankan
6. Manajemen Rumah Sakit
7. Manajemen Internasional
8. Manajemen Kewirausahaan dan Inovasi
9. Manajemen Syariah
10. Manajemen Resiko
11. Manajemen Perguruan Tinggi
12. Manajemen Aset dan Penilaian *
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*asset valuation certificate (MAPPI)

Konsentrasi Kelas Internasional

a. Global Leadership & Transnational Organizations**
b. Intercultural Communication & Management**
c. IMM (Integrated Microfinance Management)***

**dual degree program MM-MBA
***IMM Certificate from Leiden University

a. Struktur Mata Kuliah

Tiap Semester disusun antara 15-18 SKS dengan memberikan keleluasaan kepada
mahasiswa untuk lebih banyak melaksanakan kegiatan mandiri. Susunan kurikulum
adalah sebagai berikut:

Mata Kuliah Pra-MM

KODE MATA KULIAH BOBOT SKS
B20H156 Pengantar Bisnis 3
B20H160 Pengantar Manajemen dan Perilaku Keorganisasian 3
B20H159 Pengantar Ilmu Ekonomi Untuk Bisnis 3
B20H157 Pengantar Statistika dan Ekonometrika 3

SKS TOTAL 12

b. Daftar Mata Kuliah

Kurikulum Kelas A

Semester 1

Kode Mata Kuliah SKS Prasyarat
B20H160 Filsafat Ilmu 2
B20H156 Manajemen Sains 2 Pengantar Bisnis dan Pengantar Manajemen
B20H159 Perilaku Keorganisasian 2 Pengantar Bisnis dan Pengantar Manajemen

B20H157
Teori dan Aplikasi Manajemen
Pemasaran*

3 Pengantar Bisnis dan Pengantar Manajemen

B20H161 Teori dan Aplikasi Manajemen SDM* 3 Pengantar Bisnis dan Pengantar Manajemen
B20H163 Teori dan Aplikasi Manajemen Operasi* 3 Pengantar Bisnis dan Pengantar Manajemen

B20H158
Teori dan Aplikasi Manajemen
Keuangan*

3 Pengantar Bisnis dan Pengantar Manajemen
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Mata Kuliah Pilihan  (1) 2
TOTAL SKS 20

Semester 2

Kode Mata Kuliah
SK
S

Prasyarat

B20H162 Manajemen Strategis 3 Pengantar Bisnis dan Pengantar Manajemen
B20H172 Metoda dan Penelitian Manajemen 3

Mata Kuliah Konsentrasi (4) 12
Mata Kuliah Pilihan (1) 2

TOTAL SKS 20

Semester 3

Kode Mata Kuliah
SK
S

Prasyarat

Workshop dan Proposal Riset 1 Metoda dan Penelitian Bisnis
Tesis 6

TOTAL SKS 7

Mata Kuliah Pilihan

KODE MATA KULIAH SKS
B20H170 Akuntansi Manajerial 2
B20H164 Etika Bisnis & CSR 2
B20H165 Komunikasi Bisnis Global 2
B20H168 SIM & E-Bisnis 2
B20H166 Analisis Laporan Keuangan Bisnis 2
B20H169 Hukum Komersial & Manajemen Perpajakan 2
B20H167 Pemodelan Bisnis 2
B20H171 Manajemen Jasa 2
B20H172 Kewirausahaan 2

Kurikulum Kelas B dan C
Kelas B adalah Program Pelaksanaan Kelas Sore (18.45-21.15)
Kelas C adalah Program Pelaksanaan Kelas Jumat (18.45-21.15); Sabtu (07.00-18.15)

Semester 1

Kode Mata Kuliah
SK
S

Prasyarat

B20H160 Filsafat Ilmu** 2

B20H157
Teori dan Aplikasi Manajemen
Pemasaran*

3 Pengantar Bisnis dan Pengantar Manajemen

B20H161 Teori dan Aplikasi Manajemen SDM* 3 Pengantar Bisnis dan Pengantar Manajemen
B20H163 Teori dan Aplikasi Manajemen Operasi* 3 Pengantar Bisnis dan Pengantar Manajemen
B20H158 Teori dan Aplikasi Manajemen Keuangan* 3 Pengantar Bisnis dan Pengantar Manajemen

TOTAL SKS 14

Semester 2

Kode Mata Kuliah SK Prasyarat
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S
Mata Kuliah Konsentrasi (4) 12
Mata Kuliah Pilihan (1)** 2

TOTAL SKS 14

Semester 3

Kode Mata Kuliah
SK
S

Prasyarat

B20H156 Manajemen Sains 2 Pengantar Bisnis dan Pengantar Manajemen
B20H159 Perilaku Keorganisasian 2 Pengantar Bisnis dan Pengantar Manajemen
B20H162 Manajemen Strategis 3 Pengantar Bisnis dan Pengantar Manajemen
B20H172 Metoda dan Penelitian Bisnis 3

Mata Kuliah Pilihan (1)** 2
TOTAL SKS 12

Semester 4

Kode Mata Kuliah SKS Prasyarat
B20H160 Filsafat Ilmu*** 2

Mata Kuliah Pilihan  (2) *** 4
Workshop dan Proposal Riset 1 Metoda dan Penelitian Bisnis
Tesis 6

TOTAL SKS 7
* Mata Kuliah Prasyarat; ** Diselenggarakan di Kelas Sore (Jumat); *** Diselenggarakan di hari Sabtu

Mata Kuliah Pilihan

KODE MATA KULIAH SKS
B20H170 Akuntansi Manajerial 2
B20H164 Etika Bisnis & CSR 2
B20H165 Komunikasi Bisnis Global 2
B20H168 SIM & E.Bisnis 2
B20H166 Analisis Laporan Keuangan Bisnis 2
B20H169 Hukum Komersial & Manajemen Perpajakan 2
B20H167 Pemodelan Bisnis 2
B20H171 Manajemen Jasa 2

Konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia : 12 SKS

KODE NAMA MATA KULIAH PRASYARAT
B20H.2.099 Manajemen Kinerja Teori dan Aplikasi Manajemen SDM*
B20H.2.100 Strategi SDM & MSDM Internasional Teori dan Aplikasi Manajemen SDM*
B20H.2.101 Hubungan Industrial Teori dan Aplikasi Manajemen SDM*
B20H.2.102 Modal Intelektual & Manajemen

Pengetahuan
Teori dan Aplikasi Manajemen SDM*

Konsentrasi Manajemen Keuangan : 12 SKS

KODE NAMA MATA KULIAH PRASYARAT
B20H.2.094 Teori Investasi dan Analisis Sekuritas Teori dan Aplikasi Manajemen Keuangan*
B20H.2.096 Topik Khusus Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi Manajemen Keuangan*
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B20H.2.097 Manajemen Resiko Bisnis dan Finansial Teori dan Aplikasi Manajemen Keuangan*
B20H.2.098 Manajemen Keuangan Perusahaan

Multinasional
Teori dan Aplikasi Manajemen Keuangan*

Konsentrasi Manajemen Pemasaran : 12 SKS
KODE NAMA MATA KULIAH PRASYARAT

B20H.2.090 Perilaku Pelanggan & Komunikasi
Pemasaran

Teori dan Aplikasi Manajemen Pemasaran*

B20H.2.091 Manajemen Pemasaran Strategik Teori dan Aplikasi Manajemen Pemasaran*
B20H.2.092 Manajemen Pemasaran Internasional Teori dan Aplikasi Manajemen Pemasaran*
B20H.2.093 Manajemen Kreasi Nilai Pelanggan Teori dan Aplikasi Manajemen Pemasaran*

Konsentrasi Manajemen Internasional : 12 SKS

KODE NAMA MATA KULIAH PRASYARAT
B20H.2.086 Manajemen Pemasaran Bisnis Internasional Pengantar Ilmu Ekonomi Untuk Bisnis
B20H.2.087 Manajemen Perdagangan Internasional Teori dan Aplikasi Manajemen Pemasaran*
B20H.2.088 Manajemen Keuangan Perusahaan

Multinasional
Teori dan Aplikasi Manajemen Keuangan*

B20H.2.089 Strategi SDM & MSDM Internasional Teori dan Aplikasi Manajemen SDM*

Konsentrasi Manajemen Operasi : 12 SKS

KODE NAMA MATA KULIAH PRASYARAT
B20H.2.077 Manajemen Rantai Pasokan Teori dan Aplikasi Manajemen Operasi*
B20H.2.078 Penjadwalan Operasi Teori dan Aplikasi Manajemen Operasi*
B20H.2.079 Manajemen Mutu Terpadu Teori dan Aplikasi Manajemen Operasi*
B20H.2.080 Perencanaan Fasilitas Teori dan Aplikasi Manajemen Operasi*

Konsentrasi Manajemen Kewirausahaan& INOVASI : 12 SKS

KODE NAMA MATA KULIAH PRASYARAT
B20H.2.073 Ilmu & Seni Kewirausahaan Pengantar Bisnis dan Pengantar Manajemen
B20H.2.074 Manajemen Kreativitas & Inovasi Pengantar Bisnis dan Pengantar Manajemen
B20H.2.075 Kewirausahaan Global Pengantar Bisnis dan Pengantar Manajemen
B20H.2.076 Perencanaan & Simulasi Bisnis Pengantar Bisnis dan Pengantar Manajemen

Konsentrasi Manajemen Rumah Sakit : 12 SKS

KODE NAMA MATA KULIAH PRASYARAT
B20H.2.081 Epidemologi Dasar Terapan Pengantar Bisnis dan Pengantar Manajemen
B20H.2.082 Manajemen Pelayanan & Penunjang

Medik
Pengantar Bisnis dan Pengantar Manajemen

B20H.2.084 Manajemen Keperawatan Pengantar Bisnis dan Pengantar Manajemen
B20H.2.085 Issue Rumah Sakit Pengantar Bisnis dan Pengantar Manajemen

Konsentrasi Manajemen Perbankan :  15 SKS

KODE NAMA MATA KULIAH PRASYARAT
B20H.2.103 Manajemen Risiko Teori dan Aplikasi Manajemen Keuangan*
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B20H.2.104 Manajemen Kredit Perbankan Teori dan Aplikasi Manajemen Keuangan*
B20H.2.105 Manajemen Treasury & Perbankan Teori dan Aplikasi Manajemen Keuangan*
B20H.2.106 Manajemen Perbankan Syariah Teori dan Aplikasi Manajemen Keuangan*

Konsentrasi ManajemenAset dan Penilaian : 12 SKS

KODE NAMA MATA KULIAH PRASYARAT
B20H.2.117 Penilaian Aset Finansial Teori dan Aplikasi Manajemen Keuangan*
B20H.2.118 Penilaian Bisnis Teori dan Aplikasi Manajemen Keuangan*
B20H.2.119 Manajemen Aset Teori dan Aplikasi Manajemen Keuangan*
B20H.2.120 Topik Khusus Manajemen Aset Teori dan Aplikasi Manajemen Keuangan*

Konsentrasi Manajemen Risiko : 12 SKS

KODE NAMA MATA KULIAH NAMA MATA KULIAH (ENG)
B20H.2.107 Manajemen Risiko Operasional Perusahaan Teori dan Aplikasi Manajemen Keuangan*
B20H.2.108 Risiko Penilaian Teori dan Aplikasi Manajemen Keuangan*
B20H.2.109 Risiko Keuangan Teori dan Aplikasi Manajemen Keuangan*
B20H.2.111 Risiko Investasi pada Instrumen Keuangan Teori dan Aplikasi Manajemen Keuangan*

Konsentrasi Manajemen Syariah : 12 SKS

KODE NAMA MATA KULIAH PRASYARAT
B20H.2.112 Pemikiran Ekonomi dan Manajemen Islam Pengantar Bisnis dan Pengantar Manajemen
B20H.2.113 Topik Khusus Manajemen Syariah Pengantar Bisnis dan Pengantar Manajemen
B20H.2.114 Manajemen Sumberdaya Islam Pengantar Bisnis dan Pengantar Manajemen
B20H.2.115 Jurisprudensi dan Hukum Islam Pengantar Bisnis dan Pengantar Manajemen

Konsentrasi IMM (Integrated Microfinance Management)

KODE NAMA MATA KULIAH PRASYARAT
Modul-1 Introduction to Integrated
Microfinance Management & Development

Pengantar Bisnis dan Pengantar Manajemen

Modul-2 Macro & Microeconomics &
Financial Sector Development

Pengantar Bisnis dan Pengantar Manajemen

Modul-3 Governance, Policies and
Regulations

Pengantar Bisnis dan Pengantar Manajemen

Modul-4 Integrated Microfinance
Management for Sustained Poverty
Reduction

Pengantar Bisnis dan Pengantar Manajemen

Modul-5 General and Community-Based
Management

Pengantar Bisnis dan Pengantar Manajemen

Modul-6 Microfinance Research Methods
& Techniques and Microfinancial Sector
Analysis

Pengantar Bisnis dan Pengantar Manajemen

Modul-7 Fieldwork/ Vocational Training Pengantar Bisnis dan Pengantar Manajemen
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PETA HUBUNGAN ANTAR MATA KULIAH

MATRIKS MATA KULIAH DAN STANDAR KOMPETENSI (KKNI)
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Mata Kuliah Pra-MM
No Nama Mata Kuliah SKS Sem Deskripsi Singkat Kompetensi yang dihasilkan
1 Pengantar Bisnis 3 1 Mata kuliah ini membahas konsep bisnis dan fungsi-

fungsi utama bisnis seperti pemasaran, MSDM,
operasi dan keuangan dan manajemen bisnis global
dan Kewirausahaan.

Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa aka mampu
untuk mendiagnosis dan mengidentifikasi konsep bisnis dan
fungsi-fungsi utama bisnis seperti pemasaran, MSDM,
operasi dan keuangan dan manajemen bisnis global dan
Kewirausahaan.

2 Pengantar
Manajemen dan
Perilaku
Keorganisasian

3 1 Mata kuliah ini membahas konsep dasar manajemen
serta menguraikan perkembangan ilmu manajemen
dan proses manajemen yaitu perencanaan,
pengorganisasian, stafing, pengendalian dan proses
manajemen strategis.

Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa aka mampu
untuk mendiagnosis dan mengidentifikasi konsep dasar
manajemen serta menguraikan perkembangan ilmu
manajemen dan proses manajemen yaitu perencanaan,
pengorganisasian, stafing, pengendalian dan proses
manajemen strategis.dan proses, perilaku serta struktur
keorganisasian,

3 Pengantar Ilmu
Ekonomi Untuk Bisnis

3 1 Mata kuliah ini membahas konsep dan indikator-
indikator ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi,
inflasi, tingkat pengangguran, neraca perdagangan dan
nerasa pembayaran serta berbagai kebijakan ekonomi
makro. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan mampu
menjelaskan konsep ilmu ekonomi, perilaku
konsumen dalam optimasi kebutuhan ekonomi; dan
perilaku produsen mengenai teori produksi dan biaya
serta bentuk-bentuk pasar dan implikasinya untuk
pengambilan keputusan bisnis.

Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa aka mampu
untuk mendiagnosis dan mengidentifikasi konsep dan
indikator-indikator ekonomi serta berbagai kebijakan
ekonomi makro. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan
mampu menjelaskan konsep ilmu ekonomi, perilaku
konsumen dalam optimasi kebutuhan ekonomi; dan perilaku
produsen mengenai teori produksi dan biaya serta bentuk-
bentuk pasar dan implikasinya untuk pengambilan keputusan
bisnis.

4 Pengantar Statistika
dan Ekonometrika

3 1 Mata kuliah ini membahas konsep fungsi statistik serta
dapat mengaplikasikannya dalam pengambilan
keputusan bisnis terutama statistik deskriptif dan
inferensi serta karakteristik distribusi dan desain
pengujian hipotesis. Sedangkan ekonometrika lebih
pada analisis regresi multipel, baik time series, cross
section maupun panel data dan data dengan variabel
dummy

Setelah mengikuti perkuliahan pada mata kuliah ini
mahasiswa diharapkan mampu menghitung dan melakukan
intepretasi beberapa fungsi dasar statistik  dan ekonometrika
serta dapat mengaplikasikannya dalam riset dan pengambilan
keputusan bisnis.,

Mata Kuliah Dasar

No Nama Mata Kuliah SKS Sem Deskripsi Singkat Kompetensi yang dihasilkan
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No Nama Mata Kuliah SKS Sem Deskripsi Singkat Kompetensi yang dihasilkan
1 Metode Kuantitatif

Bisnis
3 1 Mata kuliah ini membahas tentang analisis yang diperlukan

untuk pengambilan keputusan dengan mempergunakan metode-
metoda kuantitatif. Topik yang diberikan meliputi program
linear, model transportas model penugasan, teori antrian, dan
pemrograman dinamis.

Setelah mengikuti perkuliahan pada mata kuliah ini
mahasiswa diharapkan mampu menerapkan dan
melakukan analisis yang diperlukan untuk
pengambilan keputusan bisnis dengan
mempergunakan metode-metoda kuantitatif.

2 Filsafat Ilmu 2 1 Ilmu (sains) sebagai pengetahuan yang positif perlu dipandu
secara normatif dalam pencarian atau penguasaan ilmu (the
quest for knowledge) dan relevansinya dengan manusia yang
berkemampuan untuk mengetahui, nalar, dan hasil nalar. Topik-
topik yang dibahas antara lain: sejarah perkembangan filsafat
dan ilmu meliputi sains empiris; anatomi sains; penalaran
deduktif dan induktif. Domain utama filsafat berupa ontologi,
epistemologi dan aksiologi akan membahas hubungan diantara
filsafat, sains, dan metodologi (metode dan teknik) serta
persamaan dan perbedaan antara ilmu¬ilmu alamiah dengan
ilmu-ilmu sosial-kemanusiaan.

Setelah mengikuti perkuliahan pada mata kuliah ini
mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan dan
membedakan membahas tentang ontologi,
epistimologi dan aksiologi, konsep ilmu (sains)
sebagai pengetahuan yang positif dan normatif dalam
pencarian atau penguasaan ilmu (the quest for
knowledge).

3 Teori dan Aplikasi
Manajemen Operasi

3 3 Mata kuliah ini membahas tentang konsep, metode dan teknik
yang inheren dalam proses perencanaan, pengendalian dan
pengambilan keputusan dalarn sistem produksi serta
merumuskan dan mengatur pelaksanaan kegiatan produksi.
Topik-topik yang dibahas antara lain meliputi proses
perencanaan dan pengendalian operasional yang menyangkut
pengembangan produk dan proses kapasitas produksi, standar
waktu, pengendalian jadwal produksi, pengendafian persediaan,
manajemen kualitas dan sistem informasi produksi.

Setelah mengikuti perkuliahan pada mata kuliah ini
mahasiswa diharapkan mampu menggunakan
konsep, metode dan teknik yang inheren dalam
proses perencanaan, pengendalian dan pengambilan
keputusan dalarn sistem produksi serta merumuskan
dan mengatur pelaksanaan kegiatan produksi, proses
perencanaan dan pengendalian operasional yang
menyangkut pengembangan produk dan proses
kapasitas produksi, standar waktu, pengendalian
jadwal produksi, pengendafian persediaan,
manajemen kualitas dan sistem informasi produksi.

4 Teori dan Aplikasi
Manajemen Sumber
Daya Manusia

3 3 Mata kuliah ini membahas tentang berbagai teori serta praktek
administrasi personalia dengan merujuk terutama pada
pendekatan diagnosis, mengkaitkan kondisi eksternal, penetapan
sasaran dan upaya-upaya yang diperlukan untuk mencapai
sasaran sumber daya manusia dengan pembahasan
fungsi¬fungsi operatif MSDM pada masalah recruitment,
retensi, sistem insentiv dan perencanaan sumber daya manusia.

Setelah mengikuti perkuliahan pada mata kuliah ini
mahasiswa diharapkan mampu mendesain
perencanaan SDM, membuat uraian kerja dan
mendesain sistem kompensasi.

5 Teori dan Aplikasi 3 3 Mata kuliah ini membahas tentang konsep-konsep dasar yang Setelah mengikuti perkuliahan pada mata kuliah ini
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No Nama Mata Kuliah SKS Sem Deskripsi Singkat Kompetensi yang dihasilkan
Manajemen Keuangan relevan dalam proses perencanaan, pengendalian dan

pengambilan keputusan, baik strategis, manajerial maupun
operasional dalam bidang keuangan. Topik-topik yang dibahas
antara lain aspek-aspek yang relevan dengar anggaran modal,
analisis dan interpretasi laporan keuangan, manajemer modal
kerja, struktur modal, leasing dan kebijakan dividen.

mahasiswa diharapkan mampu melakuakn
perencanaan keuangan bisnis, melakukan evaluasi
kelayakan proyek dan menganalisa tingkat kesehatan
dan/atau kinerja perusahaan.

6 Teori dan Aplikasi
Manajemen
Pemasaran

3 3 Mata kuliah ini membahas tentang konsep-konsep dasar yang
relevan dengan proses perencanaan, pengendalian dan
pengambilan keputusan dalam bidang pemasaran, baik strategik
manajerial maupun operasional, antara lain mencakup profil
produk, profil konsumen, profil persaingan, segmentas pasar,
sasaran pasar, bauran pasar, perencanaan, pengendalian serta
pengukuran keefektifan pasar, dan sistem informasi pemasaran.

Setelah mengikuti perkuliahan pada mata kuliah ini
mahasiswa diharapkan mampu mendesain profil
bauran pemasaran meliputi penetapan bauran
produk, harga dan promosi serta melakukan
identifikasi segmen pasar dan profil konsumen, profil
persaingan, segmentas pasar, sasaran pasar,
perencanaan, pengendalian serta pengukuran
keefektifan pasar.

Perilaku
Keorganisasian

2 3 Mata ajaran ini meliputi Struktur Organisasi dan Perilaku
Organisasi. Pembahasan Struktur dan Perilaku Organisasi
dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan, kemampuan
serta keterampilan yang diperlukan untuk mengatur kerja sama
produktif melalui pembagian tugas, delegasi wewenang serta
koordinasinya agar arus pekerjaan berjalan dengan lancar,
teratur dan sinergestik. Topik-topik yang dibahas meliputi
analisis dan pengelompokkan kerja, sentralisasi dan
desentralisasi, pengaruh dan adaptasi lingkungan, arus
pekerjaan, perencanaan struktur organisasi, perilaku individu
dan kelompok, gaya kepemimpinan, dinamlka kelompok,
komunikasi antar budaya dan sebagainya.

Setelah mengikuti perkuliahan pada mata kuliah ini
mahasiswa diharapkan mampu mendesain struktur
organisasi suatu perusahaan. Selain itu, mahasiswa
dapat melakukan kerjasama dan melakukan
komunikasi yang konstruktif dan efektif dalam
sebuah tim kerja.

7 Manajemen Strategis 3 2 Mata kuliah ini membahas tentang berbagai konsep, metode dan
teknik serta interaksi dan keterpaduan diantara berbagai disiplin
ilmu yang relevan dengan strategi. Fokus mata ajaran
diorientasikan ke arah peningkatan kemampuan dalam
perumusan pilihan strategi yang diperlukan ditinjau dari
perspektif pimpinan puncak dan pimpinan fungsional
perusahaan.

Setelah mengikuti perkuliahan pada mata kuliah ini
mahasiswa diharapkan mampu mendesain strategi
perusahaan, setidaknya melakukan SWOT analysis
dan mendesain value chain suatu perusahaan untuk
menghasilkan competitive advantege.

8 Metodologi Penelitian
Manajemen

3 2 Mata kuliah ini membahas tentang azas penelitian ilmiah,
syarat-syarat penelitian ilmiah, hipotesis dan kegunaan dalam
penelitian ilmiah yang meliputi instrumen penelitian, metode
pengumpulan data, metode analisis, penyusunan proposal

Setelah mengikuti perkuliahan pada mata kuliah ini
mahasiswa diharapkan mampu melakukan
penyusunan proposal penelitian dan penulisan
laporan penelitian, khususnya dalam bidang
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No Nama Mata Kuliah SKS Sem Deskripsi Singkat Kompetensi yang dihasilkan
penelitian dan penulisan laporan penelitian, khususnya dalam
bidang manajemen bisnis.

manajemen bisnis.

Mata Kuliah Pilihan

No Nama Mata Kuliah SKS Sem Deskripsi Singkat Kompetensi yang dihasilkan
1 Etika Bisnis 2 2 Mata kuliah ini membahas tentang berbagai masalah yang timbui karena

gerakan yang dilakukan negara industri dan masyarakat internasional yang
mempertanyakan masalah lingkungan global. Mata kuliah ini diinformasikan
untuk membahas masalah-masalah di atas dalam kaitannya dengan
keberlangsungan perusahaan jangka panjang stockholder strategy dan good
corporate governance.

Setelah mengikuti perkuliahan pada
mata kuliah ini mahasiswa diharapkan
mampu menjelaskan dan
mengidentifikasi masalah-masalah
etika bisnis dalam kaitannya dengan
keberlangsungan perusahaan jangka
panjang stockholder strategy dan good
corporate governance.

2 Komunikasi Bisnis 2 2 Mata kuliah ini membahas tentang komunikasi bisnis. Topik ini mengangkat
masalah-masalah pilihan-pilihan membentuk jaringan komunikasi,
memanfaatkan teknologi informasi, pola-pola komunikasi dalam kelompok,
distorsi komunikasi, dan efektivitas organisasi dikaitkan dengan komunikasi
bisnis.

Setelah mengikuti perkuliahan pada
mata kuliah ini mahasiswa diharapkan
mampu menjelaskan pilihan-pilihan
jaringan komunikasi, memanfaatkan
teknologi informasi, pola-pola
komunikasi dalam kelompok, distorsi
komunikasi, dan efektivitas organisasi
dikaitkan dengan komunikasi bisnis.

3 Analisis Laporan
Keuangan

2 2 Mata kuliah ini membahas tentang konsep, teknik, peralatan analisis serta teknik
penilaian kinerja perusahaan berdasarkan informasi yang disajikan dalam
laporan keuangan secara mendalam. Selain itu, mahasiswa diharapkan dapat
memahami penyesuaian-penyesuaian yang dibutuhkan untuk meningkatkan
kualitas informasi yang disajikan oleh laporan keuangan dan menggunakan
laporan keuangan untuk menilai implementasi strategi perusahaan serta untuk
memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam dunia usaha.

Setelah mengikuti perkuliahan pada
mata kuliah ini mahasiswa diharapkan
mampu menjelaskan melakukan
analisis serta penilaian kinerja
perusahaan berdasarkan informasi yang
disajikan dalam laporan keuangan

4 Pemodelan Bisnis 2 2 Mata kuliah ini membahas tentang berbagai jenis model manajemen dalam
meningkatkan keefektifan suatu bisnis. Model-model manajemen tersebut antara
lain : the balance scorecard, benchmarking, business proces redesign, the
capability materity model dll. Mata Kuliah ini juga menyampaikan beberapa
pengetahuan mengenai prespektif dan proses dinamika bisnis ; sistem dinamika,
proses modeling; alat berpikir sistematis, dinamika pertumbuhan serta alat-alat
untuk sistem dinamika modeling.

Setelah mengikuti perkuliahan pada
mata kuliah ini mahasiswa diharapkan
mampu mendesain model-model
manajemen tersebut antara lain : the
balance scorecard, benchmarking,
business proces redesign, the capability
materity model.

5 Sistem Informasi
Manajemen dan

2 2 Mata kuliah ini membahas tentang dan , kemampuan serta keterampilan yang
diperlukan dalam proses analisis, perencanaan dan implementasi Sistem

Setelah mengikuti perkuliahan pada
mata kuliah ini mahasiswa diharapkan
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No Nama Mata Kuliah SKS Sem Deskripsi Singkat Kompetensi yang dihasilkan
E-Bisnis Informasi Manajemen (SIM), sebagai subsistem efektivitas perencanaan dan

pengendalian organisasi yang terpenting. Topik-topik yang dibahas antara lain
meliputi konsep sistem, kerangka dasar SIM, berbagai subsistem perkantoran,
sistem pendukung keputusan, pengolahan data elektronik dan penguasaan
beberapa program paket.

mampu membuat desain arsitektur dan
proses bisnis, mind mapping dan work-
flow suatu fungsi bisnis tertentu seperti
pemasaran, keuangan, MSDM.

6 Hukum Komersial
dan Manajemen
Perpajakan

2 2 Mata kuliah ini membahas tentang permasalahan hukum yang inheren dalam
transaksi-transaksi bisnis yang berlangsung dalam kehidupan ekonomi sehari-
hari yang dimaksudkan untuk memberikan bekal pengetahuan tentang berbagai
aspek hukum Indonesia yang relevan dengan dunia usaha. Strategi perpajakan
diberikan pada kondisi awal usaha investasi. Permasalahan yang dibahas antara
lain meliputi dasar-dasar hukum usaha yang berlaku di Indonesia, bentuk dan
dampak hukum badan usaha, kontrak dagang, keagenan, dan hukum
perburuhan. Strategi Perpajakan yang berkaitan dengan investasi nyata dan
investasi pada pasar modal, pertimbangan perkembangan dalam akuntansi
perpajakan termasuk depresiasi dan amortisasi, pajak pengupahan dan
sumbangan-sumbangan dalam pajak.

Setelah mengikuti perkuliahan pada
mata kuliah ini mahasiswa diharapkan
mampu menjelaskan permasalahan
hukum yang inheren dalam transaksi-
transaksi bisnis dan bentuk dan dampak
hukum badan usaha, kontrak dagang,
keagenan, dan hukum perburuhan

7 Akuntansi
Manajerial

2 2 Mata kuliah ini membahas tentang fungsi akuntansi dalam perusahaan, baik
akuntansi keuangan maupun akuntansi manajemen. Topik-topik yang dibahas
antara lain meliputi akumulasi serta akuntansi untuk menghasilkan berbagai
informasi akuntansi untuk berbagai tujuan penggunaan dan analisis serta
interpretasi baik laporan akuntansi keuangan untuk pihak luar maupun laporan
akuntansi manajemen dalam proses perencanaan, pengendalian dan
pengambilan keputusan. Pembahasan akan mencakup pula berbagai kendala dan
keterbatasan yang inheren baik dalam akuntansi keuangan maupun akuntansi
manajemen.

Setelah mengikuti perkuliahan pada
mata kuliah ini mahasiswa diharapkan
mampu menghitung incremental cash
flow untuk melakukan keputusan
keuangan serta menentukan harga
pokok produk.

8 Manajemen Jasa 2 2 Mata kuliah ini meberikan  pengetahuan, kemampuan serta keterampilan untuk
menererapkan berbagai konsep yang berkaitan dengan bisnis jasa baik komersil
maupun non-komersil khususnya proses perencanaan, pengendalian dan
pengambilan keputusan secara manajerial yang berkaitan pada lingkungan
organisasi penyedia jasa. Topik-topik yang dibahas dalam manajemen jasa ini
mencakup konsep jasa, kerangka dasar bisnis jasa, kualitas jasa, analisis gap
kualitas jasa dan pengukurannya dari suatu organisasi yang bergerak di bidang
jasa.

Setelah mengikuti perkuliahan pada
mata kuliah ini mahasiswa diharapkan
mampu mendesain service quality
improvement suatu organisasi penyedia
jasa.

Mata Kuliah Konsentrasi

Konsentrasi Manajemen SDM
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No Nama Mata Kuliah SKS Sem Deskripsi Singkat Kompetensi yang dihasilkan
Manajemen Kinerja 3 2 Mata kuliah ini membahas tentang topik-topik mengenai konsep

produktivitas dan kualitas, perkembangan dan strategi-strategi
manajemen produktivitas, termasuk Total Quality Management,
penerapan ISO dan Modern Shop Floor Management Pembahasan
mengenai teori Positive Reinforcement dan pendekatan karakteristik
karyawan.

Setelah mengikuti perkuliahan pada mata
kuliah ini mahasiswa diharapkan mampu
mengukur dan menghitung produktivitas dan
kualitas kerja karyawan.

Modal Intelektual dan
Manajemen
Pengetahuan

3 2 Mata kuliah ini membahas tentang perencanaan jabatan, anggaran dan
sistem kompensasi. Mata kuliah ini mencakup perencanaan jabatan,
evaluasi jabatan, evaluasi kinerja kebijakan dan sistem kompensasi
yang dikaitkan dengan sasaran produktivitas, pemeliharaan dan
kompetisi.

Setelah mengikuti perkuliahan pada mata
kuliah ini mahasiswa diharapkan mampu
melakukan evaluasi jabatan dan mendesain
struktur kompensasi.

Strategi MSDM dan
MSDM Internasional

3 2 Mata kuliah ini membahas tentang strategi bisnis yang dipilih dan
penetapan stretegi-strategi fungsional manajemen sumber daya
manusia mulai dari Human Resources Flows, pelatihan dan
pengembangan sistem kompensasi yang kesemuanya dikaitkan dengan
kemungkinan dipergunakannya tenaga kerja asing (ekspatriat) serta
manajemen sumber daya manusia dalam perusahaan multinasional.

Setelah mengikuti perkuliahan pada mata
kuliah ini mahasiswa diharapkan mampu
menjelaskan strategi fungsional manajemen
sumber daya manusia dalam perusahaan
multinasional.

Hubungan Industrial
dan Kompensasi

3 2 Mata kuliah ini membahas tentang hubungan karyawan dan industrial
menyangkut peraturan-peraturan ketenaga-kerjaan, masalah hubungan
pengusaha dan buruh berkaitan dengan persepsi dan kepentingan yang
berbeda, organisasi buruh dan organisasi pengusaha, konflik hubungan
dan cara-cara mengatasi konflik, serta strategi perusahaan dalam
pemeliharaan karyawan sebagai strategi alternatif.

Setelah mengikuti perkuliahan pada mata
kuliah ini mahasiswa diharapkan mampu
menjelaskan peraturan-peraturan ketenaga-
kerjaan, masalah hubungan pengusaha dan
buruh berkaitan dengan persepsi dan
kepentingan yang berbeda, organisasi buruh
dan organisasi pengusaha, konflik hubungan
dan cara-cara mengatasi konflik, serta
strategi perusahaan dalam pemeliharaan
karyawan.

Konsentrasi Manajemen Keuangan

No Nama Mata Kuliah SKS Sem Deskripsi Singkat Kompetensi yang dihasilkan
Teori Investasi dan
Analisis Sekuritas

3 2 Mata kuliah ini membahas tentang analsisi keputusan investasi
terutama analisis dan pemilihan sekuritas, pembentukan
portfolio investasi, penilaian surat-surat berharga seperti saham

Setelah mengikuti perkuliahan pada mata
kuliah ini mahasiswa diharapkan mampu
melakukan penilaian sekuritas dan membuat
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No Nama Mata Kuliah SKS Sem Deskripsi Singkat Kompetensi yang dihasilkan
dan obligasi, strategi investasi saham dan obligasi, investasi
pada  instrumen derivatif serta analisis kinerja portofolio.

portofolio yang optimal.

Topik Khusus dalam
Manajemen Keuangan

3 2 Mata kuliah ini membahas tentang mengenai option theory,
hedging, dan issue-issue keuangan dan pasar dan pasar modal
serta pasar uang internasional.

Setelah mengikuti perkuliahan pada mata
kuliah ini mahasiswa diharapkan mampu
menjelaskan option theory, hedging, dan issue-
issue keuangan dan pasar dan pasar modal
serta pasar uang internasional untuk rencana
riset bidang keuangan.

Manajemen Risiko
Keuangan Bisnis

3 2 Mata kuliah ini membahas tentang instrumen derivatif seperti
kontrak forward, futures dan option serta penggunaannya untuk
hedging. Selanjutriya dibahas manajemen risiko yang
mencakup risiko pasar, risiko operasional dan risiko stratejik.

Setelah mengikuti perkuliahan pada mata
kuliah ini mahasiswa diharapkan mampu
menghitung nilai instrumen derivatif seperti
kontrak forward, futures dan option serta
penggunaannya untuk hedging.

Manajemen Keuangan
Perusahaan
Multinasional

3 2 Mata kuliah ini membahas tentang perangkat analisis dalam
rangka pemahaman investasi internasional serta kerja sistem
Manajemen Keuangan Internasional. Topik-topik yang dibahas
antara lain meliputi hubungan antara investasi dengan sistem
keuangan internasional, mekanisme dan operasi valuta asing,
perangkat analisis, perubahao kurs, cmrency, exposure
dampaknya pada dunia usaha, terutama untuk perusahaan
multinasional, serta metode untuk mergurangi resiko dan
konsep country risk analysis.

Setelah mengikuti perkuliahan pada mata
kuliah ini mahasiswa diharapkan mampu
melakukan estimasi harga kurs dan melakukan
hedging terhadap risiko valuta asing.

Konsentrasi Manajemen Operasi

No Nama Mata Kuliah SKS Sem Deskripsi Singkat Kompetensi yang dihasilkan
Manajemen Rantai
Pasokan

3 2 Mata kuliah ini membahas tentang manajemen !ogistik dengan
berbagai aspek strategisnya seperti dalam pemilihan lokasi
yang stratejik, menentukan pemasok yang terbaik, peramalan
pemintaan, pengendalian persediaan dengan sistem Q dan
sistem P terrmasuk juga penerapan konsep MRP manajemen

Setelah mengikuti perkuliahan pada mata kuliah
ini mahasiswa diharapkan mampu mendesain
manajemen logistik dengan berbagai aspek
strategisnya seperti dalam pemilihan lokasi
yang stratejik.
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No Nama Mata Kuliah SKS Sem Deskripsi Singkat Kompetensi yang dihasilkan
distribusi fisik serta manajemen pergudangan. Diharapkan
setelah mengikuti kuliah ini mahasiswa dapat meningkatkan
pola pengelolaan logistik ini dengan lebih produktif.

Penjadwalan Operasi 3 2 Mata kuliah ini membahas tentang sistem penjadwalan yang
efektif dengan metode penjadwalan seperti penjadwalan batch,
penjadawalan dengan kendala, penjadawalan dengan mesin
tunggal dan paralel serta penjadwalan proyek. Berbagai studi
kasus akan menjadi pelengkap mata kuliah ini untuk
membantu mahasiswa memahami masalah ril yang ada
dilapangan.

Setelah mengikuti perkuliahan pada mata kuliah
ini mahasiswa diharapkan mampu mendesain
sistem penjadwalan yang efektif dengan metode
penjadwalan seperti penjadwalan batch,
penjadawalan dengan kendala, penjadawalan
dengan mesin tunggal dan paralel serta
penjadwalan proyek.

Manajemen Mutu
Terpadu

3 2 Mata kuliah ini membahas tentang topik-topik : Total Quality
Control, alat-alat dalam Total Quality Control Management,
Statistical Process Control, ISO 9000 dan ISO 14000 dengan
dilengkapi kasus-kasus yang berhubungan dengan topik-topik
tersebut..

Setelah mengikuti perkuliahan pada mata kuliah
ini mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan
topik-topik Total Quality Control, alat-alat
dalam Total Quality Control Management,
Statistical Process Control.

Perencanaan Fasilitas 3 2 Mata kuliah ini memberikan pengetahuan mengenai
perencanaan produk, proses dan jadwal juga tata letak baik
berdasarkan garis maupun fungsi. Penanganan bahan dan
perencanaan kebutuhan tenaga kerja juga dibahas termasuk
bagaimana menjalankan perawatan terhadap kasus suatu
peralatan yang ada.

Setelah mengikuti perkuliahan pada mata kuliah
ini mahasiswa diharapkan mampu mendesain
perencanaan produk, proses dan jadwal juga
tata letak baik berdasarkan garis maupun
fungsi.

Konsentrasi Manajemen Pemasaran
No Nama Mata Kuliah SKS Sem Deskripsi Singkat Kompetensi yang dihasilkan

Perilaku Pelanggan
dan Riset Pasar

3 2 Mata kuliah ini membahas tentang pengaruh-pengaruh
internal dan eksternal terhadap individu-individu yang
mengambil keputusan untuk mengkonsumsi produk atau
jasa. Perilaku konsumen mencakup; aplikasi-aplikasi
perilaku konsumen untu, pemasaran strategik, segmentasi
pasar, kebutuhan dan motivas konsumen, kepribadian
konsumen, persepsi dan sikap konsumer pengaruh sosial
budaya terhadap konsumen dan proses keputusa, pembelian

Setelah mengikuti perkuliahan pada mata kuliah
ini mahasiswa diharapkan mampu melakukan
riset pasar berdasarkan perilaku konsumen,
segmentasi pasar.
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No Nama Mata Kuliah SKS Sem Deskripsi Singkat Kompetensi yang dihasilkan
dari konsumen. Selain itu juga dibahas mengenai perluasan
konsep perilaku konsumen terhadap organisasi yang
berorientasi paa: laba dan non-laba serta kebijakan-
kebijakan publik.

Manajemen
Pemasaran Bisnis
Strategik

3 2 Mata kuliah ini membahas tentang, berbagai konsep, metode
dan teknik dalam perumusan, pilihan strategi pemasaran
yang diperlukan ditinjau dari perspektif pimpinan puncak
dan pimpinan fungsional perusahaan.

Setelah mengikuti perkuliahan pada mata kuliah
ini mahasiswa diharapkan mampu mendesain
strategi pemasaran suatu produk tertentu.

Manajemen
Pemasaran Bisnis
Internasional

3 2 Mata kuliah ini membahas tentang teori, dasar pemikiran
serta pola pemasar internasional, penggunaan perangkat
analisis yang diperluka penguasaan metode riset serta
analisis pasar internasional pengembangan keterampilan
manajemen dalam usaha melancarkan operasi pemasaran
internasional dan meningkatkan kemampuan bersaing.

Setelah mengikuti perkuliahan pada mata kuliah
ini mahasiswa diharapkan mampu membuat
strategi penetrasi pasar dan analisis pasar
internasional.

Manajemen Kreasi
Nilai Pelanggan

3 2 Mata kuliah ini membahas tentang proses analisis,
perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian nilai pelanggan
(cutomer value) melalui kreasi untuk menciptakan superior
customer value agar perusahaan memiliki competitive
advantantage. Proses tersebut diwujudkan melalui value
exploration,  creation, communication and delivery untuk
menjamin value drivers, superior value dan cutomers equity.

Setelah mengikuti perkuliahan pada mata kuliah
ini mahasiswa diharapkan mampu membuat value
chain suatu produk.

Konsentrasi Manajemen Internasional
No Nama Mata Kuliah SKS Sem Deskripsi Singkat Kompetensi yang dihasilkan

Manajemen
Pemasaran Bisnis
Internasional

3 2 Mata kuliah ini Memperkenalkan teori, dasar pemikir-an serta
pola pemasaran internasional, penggunaan perangkat analisis
yang diperlukan, penguasaan metode riset serta analisis pasar
internasional, pengembangan keterampilan manajemen dalam
usaha melancarkan operasi pemasaran internasional dan
meningkatkan kemampuan bersaing dalam perdagangan.

Setelah mengikuti perkuliahan pada mata kuliah
ini mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan
perilaku konsumen mencakup; aplikasi-aplikasi
perilaku konsumen untu, pemasaran strategik,
segmentasi pasar, kebutuhan dan motivas
konsumen, kepribadian konsumen, persepsi dan
sikap konsumer pengaruh sosial budaya terhadap
konsumen dan proses keputusa, pembelian dari
konsumen.
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No Nama Mata Kuliah SKS Sem Deskripsi Singkat Kompetensi yang dihasilkan
Manajemen
Perdagangan
Internasional

3 2 Mata ajaran ini bertujuan untuk memperkenalkan manajemen
perusahaan yang beroperasi lintas negara, baik dari sudut
pengembangan profesionalisme manajemen global maupun
kewirausahaan global pertumbuhan bisnis. Topik-topik yang
dibahas mencakup lingkungan internasional yang kompleks
yang dihadapi perusahaan, motif dan kompetensi memperluas
usaha dalam pasar global, berbagai strategi persaingan tingkat
global, berbagai strategi persaingan tingkat global, menjalankan
operasi bisnis lintas negara, strategi wirausaha di lingkungan
global, berbagai strategi entry ke lain negara.

Setelah mengikuti perkuliahan pada mata kuliah
ini mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan
perumusan, pilihan strategi pemasaran.

Manajemen Keuangan
Perusahaan
Multinasional

3 2 Mata kuliah ini membahas tentang perangkat analisis dalam
rangka pemahaman investasi internasional serta kerja sistem
manajemen keuangan internasional. Topik-topik yang dibahas
antara lain meliputi hubungan antara investasi dengan sistem
keuangan internasional, mekanisme dan operasi valuta asing,
perangkat analisis, perubahan kurs, curency exposure
dampaknya pada dunia usaha, terutama untuk perusahaan
multinasional serta metode untuk mengurangi resiko dan
konsep country risk analysis..

Setelah mengikuti perkuliahan pada mata kuliah
ini mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan
analisis yang diperluka penguasaan metode riset
serta analisis pasar internasional.

Strategi MSDM dan
MSDM Internasional

3 2 Mata kuliah ini membahas tentang proses Strategi MSDM dan
Manajemen Sumber Daya Manusia Internasional akhir-akhir
ini, isu strategi dan globalisasi harus dipertimbangkan dalam
merumuskan kebijakan manajemen sumber daya manusia. Mata
kuliah ini mencakup keterkaitan strategi bisnis yang dipilih dan
penetapan strategi fungsional MSDM.

Setelah mengikuti perkuliahan pada mata kuliah
ini mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan
value exploration,  creation, communication and
delivery untuk menjamin value drivers, superior
value dan cutomers equity.

Konsentrasi Kewirausahaan

No Nama Mata Kuliah SKS Sem Deskripsi Singkat Kompetensi yang dihasilkan
Ilmu dan Seni
Kewirausahaan

3 2 Mata kuliah ini membahas tentang tentang ke-wirauaahaai serta
meningkatkan kemampuan dalarn menganalisis po!a kewirausahaan; etika
kewirausahaan; dimensi global kewirausahaar serta meningkaikan
kreativitas melalui pola pikir kewirausahaan (Entrepreneurial Mind) dalam
rangka membantu untuk mewujudka gagasan/ide menjadi realitas. Mata
kuliah ini juga membahas tentang strategi akses pasar, pengembangan
rencana pemasaran; perencanaan strategik menganalisis isu-isu finansial,

Setelah mengikuti perkuliahan pada
mata kuliah ini mahasiswa diharapkan
mampu membuat alternatif wirausaha
yang baru.
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No Nama Mata Kuliah SKS Sem Deskripsi Singkat Kompetensi yang dihasilkan
dan peluang-peluang usaha baik nasiona maupun internasional, sehingga
dapat menyusun rencana usaha, mengungkap dan memecahkan persoalan
tentang kasus-kasus yang berkaitan dengan kewirausahaan. Topik-topik
yang dibahas mencakup: Konsep Kewirausahaan; Proses Kewirausahaan;
Karakteristik dan Motivasi Kewirausahaan; Etika, Tanggung Jawab Sosial;
Kewirausahaan, Pemikiran Kewirausahaa dan Gagasan ke Realitas;
Pengaksesan Pasar dan Peluang Fasa, Perancanaan Pasar dan Sirategi
Pemasaran; Perencanaan Sirategik dan akuisisi Pembahasan berikutnya
adalah perencanaan mengenai Keuangan,Organisasi, Pengelolaan Sumber
Daya Manusia, serta Sistem operasinya yang dapat mendukung tercapainya
tujuan perusahaan.

Perencanaan dan
Simulasi Bisnis

Memberikan pengetahuan serta kemampuan dalam menyusun Perencanaan
Bisnis yang merupakan studi dari suatu organisasi sebagai pedoman dalam
melaksanakan aktivitasnya, kemudian dituangkan dalam bentuk program
pelaksanaan dengan melakukan penggabungan dari berbagai faktor pada
kondisi dan situasi saat ini dan masa yang akan datang dalam rangka
mencapai suatu hasil tertentu. Dengan memahami Lima Poin Model
Perencanaan Bisnis (The Five-star Model Business Planning), yang
meliputi Feasibility, Direction, Operation, System, dan Growth &
Contingencies. Kemudian pemahaman tentang tiga komponen utama
dalamPerencanaan Bisnis, yang terdiri dari : Aims (penetapan tujuan),
Analysis, dan Action. Dengan demikian, diharapkan dapat terbentuk
perencanaan bisnis yang siap untuk diaplikasikan, sebagai realisasi dari
gagasannya yang menjadi tujuan dari seorang wirausaha.Ruang lingkup
materi yang dibahas dalam perencanaan bisnis, diantaranya: Menentukan
misi dan tujuan yang akan dicapai; Menentukan sasaran pasar yang akan
dicapai; Merencanakan strategi pemasarannya. Kemudian membahas
tentang analisis lingkungan dari organisasi bisnis baik internal maupun
eksternal, sehingga diharapkan akan mampu menganalisis peluang-peluang
yang ada di pasar sasaran. Pembahasan berikutnya adalah perencanaan
mengenai Keuangan,Organisasi, Pengelolaan Sumber Daya Manusia, serta
Sistem operasinya yang dapat mendukung tercapainya tujuan perusahaan.
Perencanaan bisnis dapat membantu menetapkan hasil-hasil yang tepat,
dengan dukungan dari setiap orang dalam organisasi yang menyadari
tanggung jawabnya atas tugas-tugas tertentu.

Setelah mengikuti perkuliahan pada
mata kuliah ini mahasiswa diharapkan
mampu membuat alternatif model usaha
dengan beberapa pendekatan model
perencanaan bisnis.

Manajemen
Kreativitas dan
Inovasi

Mengembangkan potensi kreatif dan merangsang inovasi melalui “suara
hati” yang merupakan bisikan rahasia untuk mencapai keberhasilan,
sebagai perwujudan individu yang memiliki jiwa wirausaha. Dengan

Setelah mengikuti perkuliahan pada
mata kuliah ini mahasiswa diharapkan
mampu membuat alternatif wirausaha
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No Nama Mata Kuliah SKS Sem Deskripsi Singkat Kompetensi yang dihasilkan
demikian perlu diberikan pengetahuan serta pemahaman tentang
pentingnya kreativitas dan inovasi dalam berwirausaha. Kreativitas, lebih
dari yang disadari oleh sebagian besar orang, meskipun tidak saling
percaya satu sama lain, para penyadur (adaptor) dan inovator adalah orang
yang kreatif. Kemudian, mengetahui dan memahami pula tentang
bagaimana cara manajemen dapat mengembangkan dan mendukung
lingkungan yang kreatif, agar karyawan memperlihatkan kreativitas,
prakarsa, kaya sumber, dan mengerjakan segala sesuatu di luar wewenang
tanggung jawab serta di luar struktur perintah, tapi tetap berada dalam
pengendalian manajemen. Dengan menyadari bentuk-bentuk kreatif, maka
mereka yang berjiwa wirausaha dapat menyesuaikan kemampuan
karyawannya dengan kebutuhan organisasi.
Pembahasan materi tentang manajemen kreativitas; Pengembangan potensi
kreatif; Kreativitas dan keselarasan dalam rangka mencari keseimbangan;
Mengelola orang-orang kreatif; dan Menuai imajinasi untuk memecahkan
masalah dengan kreatif. Selanjutnya, membahas juga tentang: keunikan
inovasi berdasarkan pengetahuan; cara manajemen mempengaruhi
penciptaan gagasan; merangsang inovasi agar tumbuh gairah dalam
mencari gagasan-gagasan yang baik dalam suatu organisasi; serta efektif
dalam mengelola inovasi.

yang bar yang inovatif.

Kewirausahaan
Global

Mata kuliah ini lebih pada konteks kewirausahaan dalam perspektif bisnis
global. Dalam mata kuliah ini dibahas bagaimana suatu strategi bisnis
untuk dapat memasuki pasar internasional dan/atau bagaimana strategi
bisnis lokal menghadapi persaingan terhadap produk-produk impor.
Beberapa aspek tertentu dari manajemen pemasaran internasional,
manajemen keuangan internasional, MSDM internasional serta manajemen
operasional internasional juga akan dibahas dalam mata kuliah ini.

Setelah mengikuti perkuliahan pada
mata kuliah ini mahasiswa diharapkan
mampu membuat desain strategi produk
lokal untuk bersaing di pasar
internasional dan/atau strategi bersaing
produk lokal terhadap produk impor.

Manajemen Rumah Sakit
No Nama Mata Kuliah SKS Sem Deskripsi Singkat Kompetensi yang dihasilkan

Manajemen
Pelayanan Medik

3 2 Mata kuliah ini membahas tentang pelayanan di berbagai
instalasi pelayananan rumah sakit (instalasi rawat darurat,
instalasi rawat inap, instalasi rawat jalan, instalasi bedah
pusat, instalasi rawat khusus, dll). Dalam mata kuliah ini juga
ditekankan konsep manajemen mutu pelayanan medik yang
pengelolaannya mengacu pada konsep Total Quality

Setelah mengikuti perkuliahan pada mata kuliah
ini mahasiswa diharapkan mampu mendesain
manajemen mutu pelayanan medik yang
pengelolaannya mengacu pada konsep Total
Quality Management.
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No Nama Mata Kuliah SKS Sem Deskripsi Singkat Kompetensi yang dihasilkan
Management.

Manajemen
Penunjang Medik

3 2 Mata kuliah ini membahas tentang instalasi penunjang medik
(Farmasi, Gizi, Laboratori, Radiologi, Kamar Jenazah,
Pemeliharaan Sarana) di rumah sakit. Dalam mata kuliah ini
juga dikembangkan manajemen mutu pelayanan instalasi
penunjang medik, barang farmasi, sarana rumah sakit, pilihan
teknologi alat medik, gizi dan penyelenggaraan makanan di
rumah sakit, termasuk pengelolaan  Instalasi Radiologi,
Laboratorium, dan Kamar Jenazah.

Setelah mengikuti perkuliahan pada mata kuliah
ini mahasiswa diharapkan mampu mendesain
work-flow instalasi penunjang medik (Farmasi,
Gizi, Laboratori, Radiologi, Kamar Jenazah,
Pemeliharaan Sarana) di rumah sakit.

Manajemen
Keperawatan

3 2 Mata kuliah ini membahas tentang konsep perencanaan dan
aplikasi dalarn manajemen keperawatan; pengorganisasian
dan aplikasi dalam manajemen; staffing dan aplikasinya
dalam manajemen keperawatan sampai dengan audit
keperawatan dan kendali mutu dalam keperawatan dan
manajemen.

Setelah mengikuti perkuliahan pada mata kuliah
ini mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan
konsep perencanaan dan aplikasi dalarn
manajemen keperawatan.

Seminar dan Isu
Rumah Sakit

3 2 Mata kuliah ini membahas tentang berbagai isu manajemen
rumah sakit, dari berbagai perspektif manajemen dan bisnis,
seperti: pendanaan, aspek legal, strategi bisnis dan
pengambangan rumah sakit. Selain itu dibahas pula berbagai
artikel riset mengenai manajemen rumah sakit yang akan
menjadi inspirasi dalam penyusunan tesis.

Setelah mengikuti perkuliahan pada mata kuliah
ini mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan
berbagai isu manajemen rumash sakit, dari
berbagai perspektif manajemen dan bisnis

Manajemen Perbankan

No Nama Mata Kuliah SKS Sem Deskripsi Singkat Kompetensi yang dihasilkan
Manajemen Risiko 3 2 Mata kuliah ini membahas tentang konsep maupun aspek praktis

mengenai berbagai model risiko dengan sensitiviti analisisnya.
Topik yang juga dipelajari yaitu mengenai manajemen aset, risiko
kredit serta operasional risiko.

Setelah mengikuti perkuliahan pada mata kuliah
ini mahasiswa diharapkan mampu mendiagnosis
dan mengidentifikasi serta menghitung serta
mengukur besaran suatu risiko suatu bank dengan
standar Bassel.

Manajemen Treasury 3 2 Mata kuliah ini membahas tentang filosofi dan pelaksanaan Setelah mengikuti perkuliahan pada mata kuliah
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No Nama Mata Kuliah SKS Sem Deskripsi Singkat Kompetensi yang dihasilkan
dan Perbankan pengelolaan manajemen treasury dan perbankan investasi di dunia

perbankan global di Indonesia. Pemahaman mendalam atas
landasan teoritis yang mendukung, yaitu mengenai posisi
perbankan dalam industri jasa keuangan, pasar uang dan
instrumennya, manajemen treasury, manajemen resiko dan
pengendalian serta perbankan investasi; selanjutnya dikaji
relevansinya dengan kasus-kasus dan pelaksanaan operasional
perbankan dalam bidang manajemen treasury dan perbankan
investasi.

ini mahasiswa diharapkan mampu
menjelaskanmanajemen treasury dan perbankan
investasi di dunia perbankan.

Manajemen Kredit
Perbankan

3 2 Mata kuliah ini membahas teori atas filosofi dan pelaksanaan
pengelolaan perkreditan yang terjadi di dunia perbankan global
maupun di Indonesia. Pemahaman mendalam atas landasan
teoritis yang mendukung; yaitu mengenaiperanan kredit dalam
meningkatkan pendapatan bank, analisis kredit dan fungsinya
dalam mengurangi kerugian kredit, kredit komersial, kredit
konsumsi, pasar khusus bagi kredit perbankan, dan restrukturisasi
kredit, selanjutnya dikaji relevansinya dengan kasus-kasus dan
pelaksanaan operasional perbankan dalam bidang manajemen
kredit perbankan.

Setelah mengikuti perkuliahan pada mata kuliah
ini mahasiswa diharapkan mampu mendesain
sistem kontrol dan analisis kelayakan suatu
proposal kredit.

Manajemen
Perbankan Syariah

3 2 Mata kuliah ini membahas tentang dasar-dasar pengelolaan bank
dengan konsep syariah. Berbagai peluang dan pengembangan
produk-produk simpanan dan penijaman dengan basis syariah.

Setelah mengikuti perkuliahan pada mata kuliah
ini mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan
dasar-dasar pengelolaan bank dengan konsep
syariah.

Manajemen Aset dan Penilaian
No Nama Mata Kuliah SKS Sem Deskripsi Singkat Kompetensi yang dihasilkan

Penilaian Aset
Finansial

3 2 Mata kuliah ini membahas tentang prinsip-prinsip dan teknik penilaian asset baik
menggunakan metode discounted cash flow, multiples, fair value, market value dan
historical value. Asset yang dinilai dimulai dari surat berharga seperti surat hutang,
saham, obligasi sampai kepada aktiva tetap seperti property, proyek infrastruktur dan
fasilitas umum beserta metode depresiasinya. Matakuiah ini juga akan membahas
implementasi atau kegunaan dari valuasi asset yang akan dipakai pada penyusunan
studi kelayakan/feasibility study maupun untuk keperluan pelaporan keuangan.

Setelah mengikuti perkuliahan
pada mata kuliah ini mahasiswa
diharapkan mampu melakukan
penilaian aset finansial seperti
saham dan obligasi.
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No Nama Mata Kuliah SKS Sem Deskripsi Singkat Kompetensi yang dihasilkan
Penilaian Bisnis 3 2 Mata kuliah ini membahas tentang prinsip dan teknik dalam mengelola aset baik untuk

sektor bisnis private maupun publik yang sangat berguna bagi institusi sebagai
developer, kontraktor atau pebisnis dari tahap Analysis Using Discounted Cash Flow,
Risk Analysis, Estimating Cost of Capital dan Required Rates of Return, Relative
Valuation Using Market Comparables, Review before mid test and case study. Aset
yang dikelola mulai di bidang real estate, property, aset finansial, fasilitas pelayanan
publik, infrastruktur dan sektor energi. Pengelolaan aset akan ditinjau dari berbagai
segi baik dari segi system informasi dan asset knowledge management, pelakasanaan
proyek, analisis ekonomi, sosial, pemasaran dan pelayanan publik. Optimalisasi
manajemen aset dengan melibatkan swasta dan badan usaha berdasarkan pola public
private partnership pun akan dibahas dalam mata kuliah ini.

Setelah mengikuti perkuliahan
pada mata kuliah ini mahasiswa
diharapkan mampu melakukan
valuasi suatu perusahaan.

Manajemen Aset 3 2 Mata kuliah ini membahas tentang prinsip dan teknik dalam mengelola aset baik untuk
sektor private maupun publik yang sangat berguna bagi institusi sebagai developer,
kontraktor maupun operator dari tahap pembelian aset, pengelolaan, perawatan,
perbaikan, penjualan bahkan sampai tahap bagaimana mengoptimalisasi manajemen
aset untuk menambah nilai lebih bagi pemilik aset. Aset yang dikelola mulai di bidang
real estate, property, aset finansial, fasilitas pelayanan publik, infrastruktur dan sektor
energi Pengelolaan aset akan ditinjau dan berbagai segi baik dari segi system informasi
dan asset knowledge management , pelakasanaan proye~ analisis ekonomi, sosial,
pemasaran dan pelayanan publik. Optimalisas manajemen aset dengan melibatkan
swasta dan badan usah: berdasarkan pola public private partnership pun akan dibahas
dalar¬mata kuliah ini.

Setelah mengikuti perkuliahan
pada mata kuliah ini mahasiswa
diharapkan mampu merancang
optimasi aset suatu organisasi
publik dan/atau privat.

Topik Khusus
Manajemen Aset

3 2 Mata kuliah ini membahas tentang hal-hal strategis yang berkaitan dengan manajemen
aset  seperti kajian hukum dan regulasi, aspek social dan lingkungan, analisis ekonomi
mikro dan makro, ekonomi perkotaan, perpajakan, akuntabilitas dan tata kelola dan
pelaporan keuangan, peran pemerintah, etika bisnis, community development serta
strategic alliance sehingga isu-is, strategis ini akan membentuksuatu pola pikiryang
terintegrasi dan lintas sektoral demi memaksimumkan penggunaan dan pengelolaan
assw secara baik dan benar.

Setelah mengikuti perkuliahan
pada mata kuliah ini mahasiswa
diharapkan mampu
mendiskusikan beberapa topik
terkait manajemen aset
khususnya untuk rencana riset.

Manajemen Risiko

No Nama Mata Kuliah SKS Sem Deskripsi Singkat Kompetensi yang dihasilkan
Manajemen Risiko
Perusahaan

3 2 Mata kuliah ini membahas tentang berbagai model manajemen
risiko. Topik-topik yang dipelajari antara lain adalah
pengukuran risiko, diversifikasi risiko, manajemen risiko,
tipologi risiko perusahaan seperti risiko bisnis dan risiko

Setelah mengikuti perkuliahan pada mata
kuliah ini mahasiswa diharapkan mampu
mendesain manajemen risiko dan melakukan
pengukuran risiko, diversifikasi risiko,
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No Nama Mata Kuliah SKS Sem Deskripsi Singkat Kompetensi yang dihasilkan
finansial serta prinsip-prinsip asuransi (risk transfer). Mata
kuliah ini pada intinya adalah berupa manajemen risiko
terintegrasi korporasi (enterprise risk management) yang
meliputi proses identifikasi risiko, penilaian risiko,
mitigasi,monitoring dan evaluasi.

manajemen risiko, tipologi risiko perusahaan
seperti risiko bisnis dan risiko finansial serta
prinsip-prinsip asuransi (risk transfer).

Manajemen Risiko
Operasional

3 2 Mata kuliah ini membahas risiko operasional yang timbul dari
perubahan pasar eksternal, dan faktor-faktor lingkungan, dan
juga manajemen risiko operasional yang berhubungan dengan
produk, aktivitas atau sistem baru suatu perusahaan. Identifikasi
risiko yang efektif mempertimbangkan faktor internal (seperti
struktur keuangan perusahaan, karakteristik aktivitas
perusahaan, kualitas SDM, perubahan organisasi, perputaran
staf) dan faktor eksternal (seperti perubahan dalam industri dan
kemajuan teknologi) yang dapat mempengaruhi secara buruk
pencapaian tujuan perusahaan.

Setelah mengikuti perkuliahan pada mata
kuliah ini mahasiswa diharapkan mampu
melakukan diagnosis atas perubahan pasar
eksternal, dan faktor-faktor lingkungan, dan
juga manajemen risiko operasional yang
berhubungan dengan produk, aktivitas atau
sistem baru suatu perusahaan.

Manajemen Risiko
Keuangan

3 2 Mata kuliah ini membahas tentang manajemen risiko berkaitan
dengan perubahan tingkat suku bunga dan/atau perubahan nilai
tukar yang sedemikian rupa dapat berdampak pada aliran kas
dan/atau biaya modal perusahaan. Manajemen risiko keuangan
berupaya mengelola risiko berkaitan dengan struktur modal
perusahaan sebagian didanai dengan hutang dengan denominasi
menggunakan valuta asing.

Setelah mengikuti perkuliahan pada mata
kuliah ini mahasiswa diharapkan mampu
melakukan diagnosis risiko suatu perusahaan
karena perubahan kurs dan/atau tingkat bunga
terhadap posisi keuangan perusahaan.

Manajemen Risiko
Investasi pada
Instrument Keuangan

3 2 Manajemen risiko investasi pada instrumen keuangan lebih
pada pengelolaan risiko berkenaan dengan instrumen derivatif
seperti futures, option dan swap.

Setelah mengikuti perkuliahan pada mata
kuliah ini mahasiswa diharapkan mampu
melakukan penghitungan penilaian instrumen
derivatif terutaman untuk keperluan hedging.

Manajemen Bisnis Syariah

No Nama Mata Kuliah SKS Sem Deskripsi Singkat Kompetensi yang dihasilkan
Pemikiran Ekonomi
dan Manajemen Islam

3 2 Mata kuliah ini menjelaskan pandangan Islam terhadap permasalahan ekonomi
dan manajemen. Diawali dengan pembahasan tentang konsep. dasar ekonomi
Islam kemudian penjelasan tentang karakteristik dan  rancang bangun ekonomi
Islam, sejarah pemikiran ekonomi Islam : berbagai teori ekonomi seperti teori

Setelah mengikuti perkuliahan
pada mata kuliah ini mahasiswa
diharapkan mampu menjelaskan
konsep. dasar ekonomi Islam
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No Nama Mata Kuliah SKS Sem Deskripsi Singkat Kompetensi yang dihasilkan
komsumsi, produksi, mekanisme kerja pasar dalam perspektif Islam. Dalam
pemikiran manajemen perspektif Islam pembahasan materi ini meliputi konsep
dasar manajemen dalam perspektif Islam, lingkungan dan budaya perusahaan
serta proses dan kepemimpinan manajemen.

kemudian penjelasan tentang
karakteristik dan  rancang bangun
ekonomi Islam, sejarah pemikiran
ekonomi Islam.

Seminar Seputar Isu-
Isu Pokok Dalam
Manajemen Islam

3 2 Mata kuliah ini membahas tentang isu-isu terkini berkaitan dengan pengelolaan
sebuah organisasi. Isu-isu tersebut antara lain tentang mengelola perubahan dan
konflik, Etika bisnis Islami, mengelola kualitas, mengelola sumber daya
perusahaan, outsourcing. Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa
dengan kemampuan menganalisis berbagai isu terkait dengan persiapan
manajerial dalam perspektif islam. Dengan menggali informasi yang berasal dari
dunia praktis dan dikompilasi dengan hasil-hasil penelitian yang ada. Mahasiswa
diminta mempresentasikan dan mendiskusikan tema-tema berikut analisnya
secara mendalam. Seminar ini juga sebagai sarana bagi mahasiswa untuk
mempersiapkan tesisnya sehingga topik-topik yang diseminarkan akan
diselaraskan dengan rencana penulisan tesis.

Setelah mengikuti perkuliahan
pada mata kuliah ini mahasiswa
diharapkan mampu menjelaskan
Etika bisnis Islami, mengelola
kualitas, mengelola sumber daya
perusahaan, outsourcing.

Manajemen Sumber
Daya Islam

3 2 Mata kuliah ini membahas tentang peran sumber daya manusia dalam mperspektif
manusia sebagai khalifah di muka bumi. Ukuran keberhasilan seorang pegawai
dalam perannya sebagai khalifah terletak pada sejauhmana pegawai ini dapat
memberikan manfaat. Oleh karena itu, agar pegawai semakin sadar akan perannya
sebagai khalifah tersebut. Sebuah organisasi memiliki tanggungjawab untuk
mewujudkan keberperanan pegawai tersebut dengan dibekali pengetahuan,
pendidikan, latihan serta keahlian. Topik-topik yang akan disampaikan dalam
mata kuliah ini fungsi- fungsi manajemen sumber daya berbasis kompetensi,
penilaian kinerja,

Setelah mengikuti perkuliahan
pada mata kuliah ini mahasiswa
diharapkan mampu menjelaskan
fungsi- fungsi manajemen sumber
daya berbasis kompetensi,
penilaian kinerja dalam perspektif
syariah

Jurisprudensi dan
Hukum Islam

Mata kuliah ini mendiskusikan dan menganalisa berbagai konsep yurisprudensi
Islam seperti Al-Quran, As-Sunnah, Ijma dan Qiyas. Mata kuliah ini juga
mendiskusikan kaidah ushul fiqih sebagai konsep dasar dan filosofi pengetahuan
dan dasar hukum Islam secara keseluruhan.

Setelah mengikuti perkuliahan
pada mata kuliah ini mahasiswa
diharapkan mampu menjelaskan
berbagai polemik seputar
pengambilan hukum produk-
produk ekonomi syariah.

Konsentrasi Integrated Microfinance (IMM)

No Nama Mata Kuliah SKS Sem Deskripsi Singkat Kompetensi yang dihasilkan
Modul-1
Introduction to

3 2 This module introduces the IMM concept in general, the history of its
development, provides overview of the whole program and a brief

After completted this course, students is
expected describing about general hystory and
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No Nama Mata Kuliah SKS Sem Deskripsi Singkat Kompetensi yang dihasilkan
Integrated
Microfinance
Management &
Development

review of each of the 7 modules. philosophy of the microfinance for developing
countries.

Modul-2
Macro &
Microeconomics &
Financial Sector
Development

3 2 This module prepares a theoretical and applicative foundation for
students of non-economics and non-business background. For students
with economics/business background, this is a refresher course. The
aim is to ensure that every student has sufficient knowledge to start a
graduate program with intensive economics and business/management
content.

After completted this course, students is
expected describing about the relevance of
economics and business.

Modul-3
Governance, Policies
and Regulations

3 2 This module provides understanding of the political and administrative
climate external to a firm (business entity) and the
internal/organization environment. This knowledge is vital for the
successful management of a program or project by an IM- manager.

After completted this course, students is
expected describing about the political and
administrative climate external to a firm
(business entity) and the internal/organization
environment..

Modul-4
Integrated
Microfinance
Management for
Sustained Poverty
Reduction

3 2 This module provides in-depth coverage of the ways and means of
IMM intervention in poverty reduction programs and projects.
Contents include poverty analysis (economics, social and cultural
perspectives), empowerment, local/traditional (indigenous) values and
institutions.

After completted this course, students is
expected describing about the ways and means
of IMM intervention in poverty reduction
programs and projects. Contents include
poverty analysis (economics, social and
cultural perspectives), empowerment,
local/traditional (indigenous) values and
institutions.

Modul-5
General and
Community-Based
Management

3 2 This module covers management theory and concepts, including
content on leadership, and common practices and recent research
results, both from the general perspectives (western style) and
community-based perspectives (indigenous knowledge/local wisdom).

After completted this course, students is
expected describing about recent research
results, both from the general perspectives
(western style) and community-based
perspectives (indigenous knowledge/local
wisdom).

Modul-6
Microfinance
Research Methods &
Techniques and
Microfinancial Sector
Analysis

3 2 This module supplies financial management topics, one of the major
tasks of an IM-manager.  Both general finance and microfinance
materials are discussed. The second part of the module delves into
research techniques and analysis methods for the microfinancial sector

After completted this course, students is
expected designing about research techniques
and analysis methods for the microfinancial
sector.

Modul-7 Fieldwork/
Vocational Training

3 2 This module prepares students for field research and/or vocational
training, since hands-on application exercises are the hallmark of the

After completted this course, students is
expected do a  field research and/or vocational
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No Nama Mata Kuliah SKS Sem Deskripsi Singkat Kompetensi yang dihasilkan
IMM training. Students will be guided by faculty members with
extensive field research experience (mostly trained in LEAD, Univ. ofLeiden, the Netherlands - a world foremost institution in thediscipline of IKS/Indigenous Knowledge and Systems).

training.
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c. Daftar Mata Kuliah
Mata Kuliah Pra MM
Pengantar Bisnis (3 SKS)
Selain itu, mahasiswa juga diharapkan mampu untuk menjelaskan konsep bisnis dan
fungsi-fungsi utama bisnis seperti pemasaran, MSDM, operasi dan keuangan dan
manajemen bisnis global dan Kewirausahaan.

Pengantar Manajemen dan Perilaku Organisasi  (3 SKS)
Setelah mengikuti perkuliahan pada mata kuliah ini mahasiswa diharapkan mampu
menjelaskan kosep dasar manajemen serta menguraikan perkembangan ilmu manajemen
dan proses manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, stafing, pengendalian dan
proses manajemen strategis.

Pengantar Ilmu Ekonomi Untuk Bisnis (3 SKS)
Setelah mengikuti perkuliahan pada mata kuliah ini mahasiswa diharapkan mampu untuk
menjelaskan konsep dan indikator-indikator ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi,
inflasi, tingkat pengangguran, neraca perdagangan dan nerasa pembayaran serta berbagai
kebijakan ekonomi makro. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan mampu menjelaskan
konsep ilmu ekonomi, perilaku konsumen dalam optimasi kebutuhan ekonomi; dan
perilaku produsen mengenai teori produksi dan biaya serta bentuk-bentuk pasar dan
implikasinya untuk pengambilan keputusan bisnis.

Pengantar Statistika dan Ekonometrika (3 SKS)
Mata kuliah ini membahas konsep fungsi statistik serta dapat mengaplikasikannya dalam
pengambilan keputusan bisnis terutama statistik deskriptif dan inferensi serta
karakteristik distribusi dan desain pengujian hipotesis. Sedangkan ekonometrika lebih
pada analisis regresi multipel, baik time series, cross section maupun panel data dan data
dengan variabel dummy.

Mata Kuliah Dasar
Metode Kuantitatif Bisnis (2 SKS)
Memberikan pengetahuan tentang analisis yang diperlukan untuk pengambilan keputusan
dengan mempergunakan metode-metoda kuantitatif. Topik yang diberikan meliputi
program linear, model transportas model penugasan, teori antrian, dan pemrograman
dinamis.

Perilaku Keorganisasian (2 SKS)
Mata ajaran ini meliputi Struktur Organisasi dan Perilaku Organisasi. Pembahasan
Struktur dan Perilaku Organisasi dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan,
kemampuan serta keterampilan yang diperlukan untuk mengatur kerja sama produktif
melalui pembagian tugas, delegasi wewenang serta koordinasinya agar arus pekerjaan
berjalan dengan lancar, teratur dan slnergestik. Topik-topik yang dibahas meliputi analisis
dan pengelompokkan kerja, sentralisasi dan desentralisasi, pengaruh dan adaptasi
lingkungan, arus pekerjaan, perencanaan struktur organisasi, perilaku individu dan
kelompok, gaya kepemimpinan, dinamlka kelompok, komunikasi antar budaya dan
sebagainya.

Filsafat Ilmu (2 SKS)
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Ilmu (sains) sebagai pengetahuan yang positif perlu dipandu secara normatif dalam
pencarian atau penguasaan ilmu (the quest for knowledge) dan relevansinya dengan
manusia yang berkemampuan untuk mengetahui, nalar, dan hasil nalar. Topik-topik yang
dibahas antara lain: sejarah perkembangan filsafat dan ilmu meliputi sains empiris;
anatomi sains; penalaran deduktif dan induktif. Domain utama filsafat berupa ontologi,
epistemologi dan aksiologi akan membahas hubungan diantara filsafat, sains, dan
metodologi (metode dan teknik) serta persamaan dan perbedaan antara ilmu¬ilmu
alamiah dengan ilmu-ilmu sosial-kemanusiaan.

Metodologi Penelitian Bisnis  (3 SKS)
Merupakan suatu mata kuliah alat yang membahas tentang azas penelitian ilmiah, syarat-
syarat penelitian ilmiah, hipotesis dan kegunaan dalam penelitian ilmiah yang meliputi
instrumen penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis, penyusunan proposal
penelitian dan penulisan laporan penelitian, khususnya dalam bidang manajemen bisnis.

Manajemen Strategik Bisnis (3 SKS)
Memberikan pengetahuan, kemampuan serta merangkap berbagai konsep, metode dan
teknik yang telah dikembangkan dalam mata ajaran sebelumnya ke dalam konsep strategi.
Melalui studi kasus, materi ajaran dirancang sedemikian rupa sehingga menampung
interaksi dan keterpaduan diantara berbagai disiplin ilmu yang relevan dengan strategi.
Fokus mata ajaran diorientasikan ke arah peningkatan kemampuan dalam perumusan
pilihan strategi yang diperlukan ditinjau dari perspektif pimpinan puncak dan pimpinan
fungsional perusahaan.

Mata Kuliah Fungsional
Teori dan Aplikasi Manajemen Operasi (3 SKS)
Memperkenalkan konsep, metode dan teknik yang inheren dalam proses perencanaan,
pengendalian dan pengambilan keputusan dalarn sistem produksi serta merumuskan dan
mengatur pelaksanaan kegiatan produksi. Topik-topik yang dibahas antara lain meliputi
proses perencanaan dan pengendalian operasional yang menyangkut pengembangan
produk dan proses kapasitas produksi, standar waktu, pengendalian jadwal produksi,
pengendafian persediaan, manajemen kualitas dan sistem informasi produksi.

Teori dan Aplikasi Manajemen Sumber Daya Manusia (3 SKS)
Menjajaki berbagai teori serta praktek administrasi personalia dengan merujuk terutama
pada pendekatan diagnosis, mengkaitkan kondisi eksternal, penetapan sasaran dan upaya-
upaya yang diperlukan untuK mencapai sasaran sumber daya manusia dengan
pembahasan fungsi¬fungsi operatif MSDM pada masalah recruitment, retensi, sistem
insentiv dan perencanaan sumber daya manusia.

Teori dan Aplikasi Manajemen Keuangan (3 SKS)
Memperkenalkan konsep-konsep dasar yang relevan dalam proses perencanaan,
pengendalian dan pengambilan keputusan, baik strategis, manajerial maupun operasional
dalam bidang keuangan. Topik-topik yang dibahas antara lain aspek-aspek yang relevan
dengar anggaran modal, analisis dan interpretasi laporan keuangan, manajemer modal
kerja, struktur modal, leasing dan kebijakan dividen.

Teori Dan Aplikasi Manajemen Pemasaran (3 SKS)
Memperkenalkan konsep-konsep dasar yang relevan dengan proses perencanaan,
pengendalian dan pengambilan keputusan dalam bidang pemasaran, baik strategik
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manajerial maupun operasional, antara lain mencakup profil produk, profil konsumen,
profil persaingan, segmentas pasar, sasaran pasar, bauran pasar, perencanaan,
pengendalian serta pengukuran keefektifan pasar, dan sistem informasi pemasaran.

Mata Kuliah Elektif

Etika Bisnis (2 SKS)
Dalam hubungan perdagangan internasional, muncul masalah yang timbui karena gerakan
yang dilakukan negara industri dan masyarakat internasional yang mempertanyakan
masalah lingkungan global. Dalam hubungan dunia usaha dan masyarakat, muncul
distorsi kepentingan sedangkan dalam upaya pemasaran muncul gerakan konsumen yang
mempertanyakan produk, pelayanan serta kegiatan yang proporsional yang dilakukan
perusahaan. Mata kuliah ini diinformasikan untuk membahas masalah-masalah di atas
dalam kaitannya dengan keberlangsungan perusahaan jangka panjang stockholder
strategy dan good corporate governance.

Komunikasi Bisnis Global (2 SKS)
Mata kuliah ini membahas tentang komunikasi bisnis. Topik ini mengangkat masalah-
masalah pilihan-pilihan membentuk jaringan komunikasi, memanfaatkan teknologi
informasi, pola-pola komunikasi dalam kelompok, distorsi komunikasi, dan efektivitas
organisasi dikaitkan dengan komunikasi bisnis.

Analisis Laporan Keuangan Bisnis (2 SKS)
Mata kuliah ini membahas tentang konsep, teknik, peralatan analisis serta teknik
penilaian kinerja perusahaan berdasarkan informasi yang disajikan dalam laporan
keuangan secara mendalam. Selain itu, mahasiswa diharapkan dapat memahami
penyesuaian-penyesuaian yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas informasi yang
disajikan oleh laporan keuangan dan menggunakan laporan keuangan untuk menilai
implementasi strategi perusahaan serta untuk memecahkan masalah-masalah yang
dihadapi dalam dunia usaha.

Pemodelan Bisnis (2 SKS)
Mata kuliah ini membahas tentang berbagai jenis model manajemen dalam meningkatkan
keefektifan suatu bisnis. Model-model manajemen tersebut antara lain : the balance
scorecard, benchmarking, business proces redesign, the capability materity model dll.
Mata Kuliah ini juga menyampaikan beberapa pengetahuan mengenai prespektif dan
proses dinamika bisnis ; sistem dinamika, proses modeling; alat berpikir sistematis,
dinamika pertumbuhan serta alat-alat untuk sistem dinamika modeling.

Sistem Informasi Manajemen dan E-Bisnis (2 SKS)
Mata kuliah ini membahas tentang dan , kemampuan serta keterampilan yang diperlukan
dalam proses analisis, perencanaan dan implementasi Sistem Informasi Manajemen
(SIM), sebagai subsistem efektivitas perencanaan dan pengendalian organisasi yang
terpenting. Topik-topik yang dibahas antara lain meliputi konsep sistem, kerangka dasar
SIM, berbagai subsistem perkantoran, sistem pendukung keputusan, pengolahan data
elektronik dan penguasaan beberapa program paket.

Hukum Komersial dan Manajemen Perpajakan (2 SKS)
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Mata kuliah ini membahas tentang permasalahan hukum yang inheren dalam transaksi-
transaksi bisnis yang berlangsung dalam kehidupan ekonomi sehari-hari yang
dimaksudkan untuk memberikan bekal pengetahuan tentang berbagai aspek hukum
Indonesia yang relevan dengan dunia usaha. Strategi perpajakan diberikan pada kondisi
awal usaha investasi. Permasalahan yang dibahas antara lain meliputi dasar-dasar hukum
usaha yang berlaku di Indonesia, bentuk dan dampak hukum badan usaha, kontrak
dagang, keagenan, dan hukum perburuhan. Strategi Perpajakan yang berkaitan dengan
investasi nyata dan investasi pada pasar modal, pertimbangan perkembangan dalam
akuntansi perpajakan termasuk depresiasi dan amortisasi, pajak pengupahan dan
sumbangan-sumbangan dalam pajak.

Akuntansi Manajerial (2 SKS)
Mata kuliah ini membahas tentang fungsi akuntansi dalam perusahaan, baik akuntansi
keuangan maupun akuntansi manajemen. Topik-topik yang dibahas antara lain meliputi
akumulasi serta akuntansi untuk menghasilkan berbagai informasi akuntansi untuk
berbagai tujuan penggunaan dan analisis serta interpretasi baik laporan akuntansi
keuangan untuk pihak luar maupun laporan akuntansi manajemen dalam proses
perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan. Pembahasan akan mencakup
pula berbagai kendala dan keterbatasan yang inheren baik dalam akuntansi keuangan
maupun akuntansi manajemen.

Manajemen Jasa (2 SKS)
Mata kuliah ini memberikan pengetahuan, kemampuan serta keterampilan untuk
menererapkan berbagai konsep yang berkaitan dengan bisnis jasa baik komersil maupun
non-komersil khususnya proses perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan
secara manajerial yang berkaitan pada lingkungan organisasi penyedia jasa. Topik-topik
yang dibahas dalam manajemen jasa ini mencakup konsep jasa, kerangka dasar bisnis
jasa, kualitas jasa, analisis gap kualitas jasa dan pengukurannya dari suatu organisasi
yang bergerak di bidang jasa.

Mata Kuliah Konsentrasi

Konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia
Manajemen Kinerja (3 SKS)
Mata kuliah ini membahas tentang topik-topik mengenai konsep produktivitas dan
kualitas, perkembangan dan strategi-strategi manajemen produktivitas, termasuk Total
Quality Management, penerapan ISO dan Modern Shop Floor Management Pembahasan
mengenai teori Positive Reinforcement dan pendekatan karakteristik karyawan.

Strategi MSDM dan MSDM Internasional (3 SKS)
Mata kuliah ini membahas tentang strategi bisnis yang dipilih dan penetapan stretegi-
strategi fungsional manajemen sumber daya manusia mulai dari Human Resources Flows,
pelatihan dan pengembangan sistem kompensasi yang kesemuanya dikaitkan dengan
kemungkinan dipergunakannya tenaga kerja asing (ekspatriat) serta manajemen sumber
daya manusia dalam perusahaan multinasional.

Hubungan Industrial dan Kompensasi (3 SKS)
Mata kuliah ini membahas tentang hubungan karyawan dan industrial menyangkut
peraturan-peraturan ketenaga-kerjaan, masalah hubungan pengusaha dan buruh berkaitan
dengan persepsi dan kepentingan yang berbeda, organisasi buruh dan organisasi
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pengusaha, konflik hubungan dan cara-cara mengatasi konflik, serta strategi perusahaan
dalam pemeliharaan karyawan sebagai strategi alternatif.

Modal Intelektual dan Manajemen Pengetahuan (3 SKS)
Mata kuliah ini membahas tentang perencanaan jabatan, anggaran dan sistem
kompensasi. Mata kuliah ini mencakup perencanaan jabatan, evaluasi jabatan, evaluasi
kinerja kebijakan dan sistem kompensasi yang dikaitkan dengan sasaran produktivitas,
pemeliharaan dan kompetisi.

Konsentrasi Manajemen Pemasaran
Perilaku Pelanggan dan Riset Pasar (3 SKS)
Mata kuliah ini membahas tentang pengaruh-pengaruh internal dan eksternal terhadap
individu-individu yang mengambil keputusan untuk mengkonsumsi produk atau jasa.
Perilaku konsumen mencakup; aplikasi-aplikasi perilaku konsumen untu, pemasaran
strategik, segmentasi pasar, kebutuhan dan motivas konsumen, kepribadian konsumen,
persepsi dan sikap konsumer pengaruh sosial budaya terhadap konsumen dan proses
keputusa, pembelian dari konsumen. Selain itu juga dibahas mengenai perluasa~ konsep
perilaku konsumen terhadap organisasi yang berorientasi paa: laba dan non-laba serta
kebijakan-kebijakan publik.

Manajemen Pemasaran Bisnis Strategik (3 SKS)
Mata kuliah ini membahas tentang, berbagai konsep, metode dan teknik dalam
perumusan, pilihan strategi pemasaran yang diperlukan ditinjau dari perspektif pimpinan
puncak dan pimpinan fungsional perusahaan.

Manajemen Pemasaran Bisnis Internasional (3 SKS)
Mata kuliah ini membahas tentang teori, dasar pemikiran serta pola pemasar
internasional, penggunaan perangkat analisis yang diperluka penguasaan metode riset
serta analisis pasar internasional pengembangan keterampilan manajemen dalam usaha
melancarkan operasi pemasaran internasional dan meningkatkan kemampuan bersaing.

Manajemen Kreasi Nilai Pelanggan (3 SKS)
Mata kuliah ini membahas tentang proses analisis, perencanaan, pelaksanaan dan
pengendalian nilai pelanggan (cutomer value) melalui kreasi untuk menciptakan superior
customer value agar perusahaan memiliki competitive advantantage. Proses tersebut
diwujudkan melalui value exploration,  creation, communication and delivery untuk
menjamin value drivers, superior value dan cutomers equity.

Konsentrasi Manajemen Keuangan
Teori Investasi dan Analisis Sekuritas (2 SKS)
Memberikan pengetahuan tentang pengelolaan kas serta bagaimana melakukan investasi
dalam portfolio, surat-surat berharga dan portfolio aktiva tetap dengan memperhatikan
derajat resiko dan pendapatan yang diharapkan, sehingga menyuntungkan bagi
perusahaan.

Financial Distress and Corporate Restructuring (2 SKS)
Membahas proses restrukturisasi yang dilakukan perusahaan dalam bentuk merger dan
akuisisi, divestasi, spin off dan equity carve out. Selanjutnya dibahas perusahaan yang
mengalarni kesullitan keuangan yang bisa mengakibatkan kebankrntan, reorganisasi atau
likuidasi.
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Topik Khusus dalam Manajemen Keuangan (2SKS)
Membahas mengenai option theory, hedging, dan issue-issue keuangan dan pasar dan
pasar modal serta pasar uang internasional.

Derivative and Risk Management (3SKS)
Membahas instrumen derivatif seperti kontrak forward, futures dan option serta
penggunaannya untuk hedging. Selanjutriya dibahas manajemen risiko yang mencakup
risiko pasar, risiko operasional dan risiko stratejik.

Manajemen Keuangan Perusahaan Multinasional (3 SKS)
Memperkenalkan perangkat analisis dalam rangka pemahaman investasi internasional
serta kerja sistem Manajemen Keuangan Internasional. Topik-topik yang dibahas antara
lain meliputi hubungan antara investasi dengan sistem keuangan internasional,
mekanisme dan operasi valuta asing, perangkat analisis, perubahao kurs, cmrency,
exposure dampaknya pada dunia usaha, terutama untuk perusahaan multinasional, serta
metode untuk mergurangi resiko dan konsep country risk analysis.

Konsentrasi Manajemen Operasi
Manajemen Rantai Pasokan (3 SKS)
Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali peserta mengenai manajemen !ogistik dengan
berbagai aspek strategisnya seperti dalam pemilihan lokasi yang stratejik, menentukan
pemasok yang terbaik, peramalan pemintaan, pengendalian persediaan dengan sistem Q
dan sistem P t2rmasuk juga penerapan konsep MRP manajemen distribusi fisik serta
manajemen pergudangan. Diharapkan setelah mengikuti kuliah ini mahasiswa dapat
meningkatkan pola pengelolaan logistik ini dengan lebih produktif.

Penjadwalan Operasi  (3 SKS)
Materi ini dipelajari dalam mata kuliah ini sistem penjadwalan yang efektif dengan
metode penjadwalan seperti metode modi, penjadwalan batch, penjadawalan dengan
kendala, penjadawalan dengan mesin tunggal dan paralel serta penjadwalan proyek.
Berbagai studi kasus akan menjadi pelengkap mata kuliah ini untuk membantu
mahasiswa memahami masalah ril yang ada dilapangan.

Manajemen Mutu Terpadu (3 SKS)
Mata kuliah ini mempelajari topik-topik : Total Quality Control, alat-alat dalam Total
Quality Control Management, Statistical Process Control, ISO 9000 dan ISO 14000
dengan dilengkapi kasus-kasus yang berhubungan dengan topik-topik tersebut. Diakhir
perkuliahan mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep-konsep dari topik tersebut
beserta implementasinya.

Perencanaan Fasilitas (3 SKS)
Mata kuliah ini memberikan pengetahuan mengenai perencanaan produk, proses dan
jadwal juga tata letak baik berdasarkan garis maupun fungsi. Penanganan bahan dan
perencanaan kebutuhan tenaga kerja juga dibahas termasuk bagaimana menjalankan
perawatan terhadap kasus suatu peralatan yang ada. Perpaduan diharapkan dapat
membekali perencanaan yang efektif.
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Konsentrasi Manajemen Internasional
Manajemen Pemasaran Bisnis Internasional (3 SKS)
Memperkenalkan teori, dasar pemikiran serta pola pemasaran internasional, penggunaan
perangkat analisis yang diperlukan, penguasaan metode riset serta analisis pasar
internasional, pengembangan keterampilan manajemen dalam usaha melancarkan operasi
pemasaran internasional dan meningkatkan kemampuan bersaing dalam perdagangan.

Manajemen Perdagangan Internasional (3 SKS)
Mata ajaran ini bertujuan untuk memperkenalkan manajemen perusahaan yang beroperasi
lintas negara, baik dari sudut pengembangan profesionalisme manajemen global maupun
kewirausahaan global pertumbuhan bisnis. Topik-topik yang dibahas mencakup
lingkungan internasional yang kompleks yang dihadapi perusahaan, motif dan
kompetensi memperluas usaha dalam pasar global, berbagai strategi persaingan tingkat
global, berbagai strategi persaingan tingkat global, menjalankan operasi bisnis lintas
negara, strategi wirausaha di lingkungan global, berbagai strategi entry ke lain negara.

Manajemen Keuangan Perusahaan Multinasional (3 SKS)
Memperkenalkan perangkat analisis dalam rangka pemahaman investasi internasional
serta kerja sistem Manajemen Keuangan Internasional. Topik-topik yang dibahas antara
lain meliputi hubungan antara investasi dengan sistem keuangan internasional,
mekanisme dan operasi valuta asing, perangkat analisis, perubahan kurs, curency
exposure dampaknya pada dunia usaha, terutama untuk perusahaan multinasional serta
metode untuk mengurangi resiko dan konsep country risk analysis.

Strategi MSDM dan MSDM Internasional (3 SKS)
Strategi MSDM dan Manajemen Sumber Daya Manusia Internasional akhir-akhir ini, isu
strategi dan globalisasi harus dipertimbangkan dalam merumuskan kebijakan manajemen
sumber daya manusia. Mata kuliah ini mencakup keterkaitan strategi bisnis yang dipilih
dan penetapan sirar.egi-strategi fungsional manajemen sumber daya manusia.

Konsentrasi Manajemen Rumah Sakit
Manajemen Pelayanan Medik (3 SKS)
Mata kuliah ini membahas tentang pelayanan di berbagai instalasi pelayananan rumah
sakit (instalasi rawat darurat, instalasi rawat inap, instalasi rawat jalan, instalasi bedah
pusat, instalasi rawat khusus, dll). Dalam mata kuliah ini juga ditekankan konsep
manajemen mutu pelayanan medik yang pengelolaannya mengacu pada konsep Total
Quality Management.

Manajemen Penunjang Medik (2 SKS)
Mata kuliah ini membahas tentang instalasi penunjang medik (Farmasi, Gizi, Laboratori,
Radiologi, Kamar Jenazah, Pemeliharaan Sarana) di rumah sakit. Dalam mata kuliah ini
juga dikembangkan manajemen mutu pelayanan instalasi penunjang medik, barang
farmasi, sarana rumah sakit, pilihan  teknologi alat medik, gizi dan penyelenggaraan
makanan di rumah sakit, termasuk pengelolaan  Instalasi Radiologi, Laboratorium, dan
Kamar Jenazah.

Manajemen Keperawatan (3 SKS)
Mata kuliah ini membahas tentang konsep perencanaan dan aplikasi dalarn manajemen
keperawatan; pengorganisasian dan aplikasi dalam manajemen; staffing dan aplikasinya
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dalam manajemen keperawatan sampai denan audit keperawatan dan kendali mutu dalam
keperawatan dan manajemen.

Isu Rumah Sakit (2 SKS)
Mata kuliah ini membahas tentang berbagai isu manajemen rumash sakit, dari berbagai
perspektif manajemen dan bisnis, seperti: pendanaan, aspek legal, strategi bisnis dan
pengambangan rumah sakit.

Konsentrasi Manajemen Kewirausahaan
Ilmu dan Seni Kewirausahaan (3 SKS)
Mata kuliah ini membahas tentang tentang ke-wirauaahaai serta meningkatkan
kemampuan dalarn menganalisis po!a kewirausahaan; etika kewirausahaan; dimensi
global kewirausahaar serta meningkaikan kreativitas melalui pola pikir kewirausahaan
(Entrepreneurial Mind) dalam rangka membantu untuk mewujudka gagasan/ide menjadi
realitas. Mata kuliah ini juga membahas tentang strategi akses pasar, pengembangan
rencana pemasaran; perencanaan strategik menganalisis isu-isu finansial, dan peluang-
peluang usaha baik nasiona maupun internasional, sehingga dapat menyusun rencana
usaha, mengungkap dan memecahkan persoalan tentang kasus-kasus yang berkaitan
dengan kewirausahaan. Topik-topik yang dibahas mencakup: Konsep Kewirausahaan;
Proses Kewirausahaan; Karakteristik dan Motivasi Kewirausahaan; Etika, Tanggung
Jawab Sosial; Kewirausahaan, Pemikiran Kewirausahaa dan Gagasan ke Realitas;
Pengaksesan Pasar dan Peluang Fasa, Perancanaan Pasar dan Sirategi Pemasaran;
Perencanaan Sirategik dan akuisisi Pembahasan berikutnya adalah perencanaan mengenai
Keuangan,Organisasi, Pengelolaan Sumber Daya Manusia, serta Sistem operasinya yang
dapat mendukung tercapainya tujuan perusahaan.

Perencanaan dan Simulasi Bisnis (3 SKS)
Memberikan pengetahuan serta kemampuan dalam menyusun Perencanaan Bisnis yang
merupakan studi dari suatu organisasi sebagai pedoman dalam melaksanakan
aktivitasnya, kemudian dituangkan dalam bentuk program pelaksanaan dengan
melakukan penggabungan dari berbagai faktor pada kondisi dan situasi saat ini dan masa
yang akan datang dalam rangka mencapai suatu hasil tertentu. Dengan memahami Lima
Poin Model Perencanaan Bisnis (The Five-star Model Business Planning), yang meliputi
Feasibility, Direction, Operation, System, dan Growth & Contingencies. Kemudian
pemahaman tentang tiga komponen utama dalamPerencanaan Bisnis, yang terdiri dari :
Aims (penetapan tujuan), Analysis, dan Action. Dengan demikian, diharapkan dapat
terbentuk perencanaan bisnis yang siap untuk diaplikasikan, sebagai realisasi dari
gagasannya yang menjadi tujuan dari seorang wirausaha.Ruang lingkup materi yang
dibahas dalam perencanaan bisnis, diantaranya: Menentukan misi dan tujuan yang akan
dicapai; Menentukan sasaran pasar yang akan dicapai; Merencanakan strategi
pemasarannya. Kemudian membahas tentang analisis lingkungan dari organisasi bisnis
baik internal maupun eksternal, sehingga diharapkan akan mampu menganalisis peluang-
peluang yang ada di pasar sasaran. Pembahasan berikutnya adalah perencanaan mengenai
Keuangan,Organisasi, Pengelolaan Sumber Daya Manusia, serta Sistem operasinya yang
dapat mendukung tercapainya tujuan perusahaan. Perencanaan bisnis dapat membantu
menetapkan hasil-hasil yang tepat, dengan dukungan dari setiap orang dalam organisasi
yang menyadari tanggung jawabnya atas tugas-tugas tertentu.

Manajemen Kreativitas dan Inovasi (3 SKS)
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Mengembangkan potensi kreatif dan merangsang inovasi melalui “suara hati” yang
merupakan bisikan rahasia untuk mencapai keberhasilan, sebagai perwujudan individu
yang memiliki jiwa wirausaha. Dengan demikian perlu diberikan pengetahuan serta
pemahaman tentang pentingnya kreativitas dan inovasi dalam berwirausaha. Kreativitas,
lebih dari yang disadari oleh sebagian besar orang, meskipun tidak saling percaya satu
sama lain, para penyadur (adaptor) dan inovator adalah orang yang kreatif. Kemudian,
mengetahui dan memahami pula tentang bagaimana cara manajemen dapat
mengembangkan dan mendukung lingkungan yang kreatif, agar karyawan
memperlihatkan kreativitas, prakarsa, kaya sumber, dan mengerjakan segala sesuatu di
luar wewenang tanggung jawab serta di luar struktur perintah, tapi tetap berada dalam
pengendalian manajemen. Dengan menyadari bentuk-bentuk kreatif, maka mereka yang
berjiwa wirausaha dapat menyesuaikan kemampuan karyawannya dengan k ebutuhan
organisasi. Pembahasan materi tentang manajemen kreativitas; Pengembangan potensi
kreatif; Kreativitas dan keselarasan dalam rangka mencari keseimbangan; Mengelola
orang-orang kreatif; dan Menuai imajinasi untuk memecahkan masalah dengan kreatif.
Selanjutnya, membahas juga tentang: keunikan inovasi berdasarkan pengetahuan; cara
manajemen mempengaruhi penciptaan gagasan; merangsang inovasi agar tumbuh gairah
dalam mencari gagasan-gagasan yang baik dalam suatu organisasi; serta efektif dalam
mengelola inovasi

Kewirausahaan Global (3 SKS)

Mata kuliah ini lebih pada konteks kewirausahaan dalam perspektif bisnis global. Dalam
mata kuliah ini dibahas bagaimana suatu strategi bisnis untuk dapat memasuki pasar
internasional dan/atau bagaimana strategi bisnis lokal menghadapi persaingan terhadap
produk-produk impor. Beberapa aspek tertentu dari manajemen pemasaran internasional,
manajemen keuangan internasional, MSDM internasional serta manajemen operasional
internasional juga akan dibahas dalam mata kuliah ini.

Konsentrasi Manajemen Perbankan
Manajemen Risiko (3 SKS)
Mata kuliah ini membahas tentang konsep maupun aspek praktis mengenai berbagai
model risiko dengan sensitiviti analisisnya. Topik yang juga dipelajari yaitu mengenai
manajemen aset, risiko kredit serta operasional risiko.

Manajemen Treasury dan Perbankan (3 SKS)
Mata kuliah ini membahas tentang filosofi dan pelaksanaan pengelolaan manajemen
treasury dan perbankan investasi di dunia perbankan global di Indonesia. Pemahaman
mendalam atas landasan teoritis yang mendukung, yaitu mengenai posisi perbankan
dalam industri jasa keuangan, pasar uang dan instrumennya, manajemen treasury,
manajemen resiko dan pengendalian serta perbankan investasi; selanjutnya dikaji
relevansinya dengan kasus-kasus dan pelaksanaan operasional perbankan dalam bidang
manajemen treasury dan perbankan investasi.

Manajemen Kredit Perbankan (3 SKS)
Mata kuliah ini membahas teori atas filosofi dan pelaksanaan pengelolaan perkreditan
yang terjadi di dunia perbankan global maupun di Indonesia. Pemahaman mendalam atas
landasan teoritis yang mendukung; yaitu mengenaiperanan kredit dalam meningkatkan
pendapatan bank, analisis kredit dan fungsinya dalam mengurangi kerugian kredit, kredit
komersial, kredit konsumsi, pasar khusus bagi kredit perbankan, dan restrukturisasi
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kredit, selanjutnya dikaji relevansinya dengan kasus-kasus dan pelaksanaan operasional
perbankan dalam bidang manajemen kredit perbankan

Manajemen Perbankan Syariah (3 SKS)
Mata kuliah ini membahas tentang dasar-dasar pengelolaan bank dengan konsep syariah.
Berbagai peluang dan pengembangan produk-produk simpanan dan penijaman dengan
basis syariah.

Konsentrasi Manajemen Aset
Penilaian Aset Finansial (3 SKS)
Mata kuliah ini membahas tentang prinsip-prinsip dan teknik penilaian asset baik
menggunakan metode discounted cash flow, multiples, fair value, market value dan
historical value. Asset yang dinilai dimulai dari surat berharga seperti surat hutang,
saham, obligasi sampai kepada aktiva tetap seperti property, proyek infrastruktur dan
fasilitas umum beserta metode depresiasinya. Matakuiah ini juga akan membahas
implementasi atau kegunaan dari valuasi asset yang akan dipakai pada penyusunan studi
kelayakan/feasibility study maupun untuk keperluan pelaporan keuangan..

Penilaian Bisnis (2 SKS)
Mata kuliah ini membahas tentang prinsip dan teknik dalam mengelola aset baik untuk
sektor bisnis private maupun publik yang sangat berguna bagi institusi sebagai developer,
kontraktor atau pebisnis dari tahap Analysis Using Discounted Cash Flow, Risk Analysis,
Estimating Cost of Capital dan Required Rates of Return, Relative Valuation Using
Market Comparables, Review before mid test and case study. Aset yang dikelola mulai di
bidang real estate, property, aset finansial, fasilitas pelayanan publik, infrastruktur dan
sektor energi. Pengelolaan aset akan ditinjau dari berbagai segi baik dari segi system
informasi dan asset knowledge management, pelakasanaan proyek, analisis ekonomi,
sosial, pemasaran dan pelayanan publik. Optimalisasi manajemen aset dengan melibatkan
swasta dan badan usaha berdasarkan pola public private partnership pun akan dibahas
dalam mata kuliah ini.

Manajemen Aset (3SKS)
Mata kuliah ini membahas tentang prinsip dan teknik dalam mengelola aset baik untuk
sektor private maupun publik yang sangat berguna bagi institusi sebagai developer,
kontraktor maupun operator dari tahap pembelian aset, pengelolaan, perawatan,
perbaikan, penjualan bahkan sampai tahap bagaimana mengoptimalisasi manajemen aset
untuk menambah nilai lebih bagi pemilik aset. Aset yang dikelola mulai di bidang real
estate, property, aset finansial, fasilitas pelayanan publik, infrastruktur dan sektor energi
Pengelolaan aset akan ditinjau dan berbagai segi baik dari segi system informasi dan asset
knowledge management , pelakasanaan proye~ analisis ekonomi, sosial, pemasaran dan
pelayanan publik. Optimalisas manajemen aset dengan melibatkan swasta dan badan
usah: berdasarkan pola public private partnership pun akan dibahas dalar¬mata kuliah ini.

Topik Khusus Manajemen Aset (3 SKS)
Mata kuliah ini membahas tentang hal-hal strategis yang berkaitan dengan manajemen
aset  seperti kajian hukum dan regulasi, aspek social dan lingkungan, analis = ekonomi
mikro dan makro, ekonomi perkotaan, perpajakan, akuntabilita= tata kelola dan pelaporan
keuangan, peran pemerintah, etika bisnis, community development serta strategic alliance
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sehingga isu-is, strategis ini akan membentuksuatu pola pikiryang terintegrasi dan linta_
sektoral demi memaksimumkan penggunaan dan pengelolaan assw secara baik dan benar.

Konsentrasi Manajemen Risiko

Manajemen Risiko Perusahaan (3 SKS)
Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan baik kons=:= maupun aspek
praktis mengenai berbagai model risiko deng: sensitiviti analisisnya. Topik yang juga
dipelajari yaitu manajemen aset, risiko kredit serta operasional risiko.

Konsentrasi Manajemen Risiko
Manajemen Risiko Perusahaan (3 SKS)
Mata kuliah ini membahas tentang berbagai model manajemen risiko. Topik-topik yang
dipelajari antara lain adalah pengukuran risiko, diversifikasi risiko, manajemen risiko,
tipologi risiko perusahaan seperti risiko bisnis dan risiko finansial serta prinsip-prinsip
asuransi (risk transfer). Mata kuliah ini pada intinya adalah berupa manajemen risiko
terintegrasi korporasi (enterprise risk management) yang meliputi proses identifikasi
risiko, penilaian risiko, mitigasi, monitoring dan evaluasi.

Manajemen Risiko Operasional  (3 SKS)
Mata kuliah ini membahas risiko operasional yang timbul dari perubahan pasar eksternal,
dan faktor-faktor lingkungan, dan juga manajemen risiko operasional yang berhubungan
dengan produk, aktivitas atau sistem baru suatu perusahaan. Identifikasi risiko yang
efektif mempertimbangkan faktor internal (seperti struktur keuangan perusahaan,
karakteristik aktivitas perusahaan, kualitas SDM, perubahan organisasi, perputaran staf)
dan faktor eksternal (seperti perubahan dalam industri dan kemajuan teknologi) yang
dapat mempengaruhi secara buruk pencapaian tujuan perusahaan

Manajemen Risiko Keuangan (3 SKS)
Mata kuliah ini membahas tentang manajemen risiko berkaitan dengan perubahan tingkat
suku bunga dan/atau perubahan nilai tukar yang sedemikian rupa dapat berdampak pada
aliran kas dan/atau biaya modal perusahaan. Manajemen risiko keuangan berupaya
mengelola risiko berkaitan dengan struktur modal perusahaan sebagian didanai dengan
hutang dengan denominasi menggunakan valuta asing.

Manajemen Risiko Investasi pada Instrument Keuangan (3 SKS)
Manajemen risiko investasi pada instrumen keuangan lebih pada pengelolaan risiko
berkenaan dengan instrumen derivatif seperti futures, option dan swap

Konsentrasi Manajemen Syariah
Pemikiran Ekonomi dan Manajemen Islam (3 SKS)
Mata kuliah ini menjelaskan pandangan Islam terhadap permasalahan ekonomi dan
manajemen. Diawali dengan pembahasan tentang konsep. dasar ekonomi Islam kemudian
penjelasan tentang karakteristik dan  rancang bangun ekonomi Islam, sejarah pemikiran
ekonomi Islam : berbagai teori ekonomi seperti teori komsumsi, produksi, mekanisme
kerja pasar dalam perspektif Islam. Dalam pemikiran manajemen perspektif Islam
pembahasan materi ini meliputi konsep dasar manajemen dalam perspektif Islam,
lingkungan dan budaya perusahaan serta proses dan kepemimpinan manajemen.

Isu-Isu Dalam Manajemen Islam (3 SKS)
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Mata kuliah ini membahas tentang isu-isu terkini berkaitan dengan pengelolaan sebuah
organisasi. Isu-isu tersebut antara lain tentang mengelola perubahan dan konflik, Etika
bisnis Islami, mengelola kualitas, mengelola sumber daya perusahaan, outsourcing.

Manajemen Sumber Daya Islam (3 SKS)
Mata kuliah ini membahas tentang peran sumber daya manusia dalam mperspektif
manusia sebagai khalifah di muka bumi. Ukuran keberhasilan seorang pegawai dalam
perannya sebagai khalifah terletak pada sejauhmana pegawai ini dapat memberikan
manfaat. Oleh karena itu, agar pegawai semakin sadar akan perannya sebagai khalifah
tersebut. Sebuah organisasi memiliki tanggungjawab untuk mewujudkan keberperanan
pegawai tersebut dengan dibekali pengetahuan, pendidikan, latihan serta keahlian. Topik-
topik yang akan disampaikan dalam mata kuliah ini fungsi- fungsi manajemen sumber
daya berbasis kompetensi, penilaian kinerja,

Konsentrasi Integrated Microfinance (IMM)

Modul-1 Introduction to Integrated Microfinance Management & Development
(3 SKS)
This module introduces the IMM concept in general, the history of its development,
provides overview of the whole program and a brief review of each of the 7 modules.

Modul-2 Macro & Microeconomics & Financial Sector Development (3 SKS)
This module prepares a theoretical and applicative foundation for students of non-
economics and non-business background. For students with economics/business
background, this is a refresher course. The aim is to ensure that every student has
sufficient knowledge to start a graduate program with intensive economics and
business/management content.

Modul-3 Governance, Policies and Regulations (3 SKS)
This module provides understanding of the political and administrative climate external
to a firm (business entity) and the internal/organization environment. This knowledge is
vital for the successful management of a program or project by an IM- manager.

Modul-4 Integrated Microfinance Management for Sustained Poverty Reduction
(3 SKS)
This module provides in-depth coverage of the ways and means of IMM intervention in
poverty reduction programs and projects. Contents include poverty analysis (economics,
social and cultural perspectives), empowerment, local/traditional (indigenous) values
and institutions.

Modul-5 General and Community-Based Management  (3 SKS)
This module covers management theory and concepts, including content on leadership,
and common practices and recent research results, both from the general perspectives
(western style) and community-based perspectives (indigenous knowledge/local
wisdom).

Modul-6 Microfinance Research Methods & Techniques and Microfinancial Sector
Analysis (3 SKS)



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS|155

This module supplies financial management topics, one of the major tasks of an IM-
manager.  Both general finance and microfinance materials are discussed. The second
part of the module delves into research techniques and analysis methods for the
microfinancial sector.

Modul-7 Fieldwork/ Vocational Training  (3 SKS)
This module prepares students for field research and/or vocational training, since hands-
on application exercises are the hallmark of the IMM training. Students will be guided
by faculty members with extensive field research experience (mostly trained in LEAD,
Univ. of Leiden, the Netherlands - a world foremost institution in the discipline of
IKS/Indigenous Knowledge and Systems).

F. Program Studi PENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSI

a. Struktur Mata Kuliah

Mata kuliah pada Program Profesi PPAk secara garis besar dapat dibedakan ke dalam 2
mata kuliah, yaitu:
 Mata Kuliah Wajib
 Mata Kuliah Pilihan

b. Daftar Mata Kuliah

Mata Kuliah Wajib
No Sandi MK Mata Kuliah SKS Prasyarat
1 B11A511 Pasar Modal &

Manajemen Keuangan
3

2 B11A512 Auditing & Atestasi 3
3 B11A513 Pelaporan &

Akuntansi Keuangan
3

4 B11A521 Etika Bisnis & Profesi 3
5 B11A522 Lingkungan Bisnis &

Hukum Komersial
3

6 B11A523 Akuntansi Manajemen
& Biaya

3

7 B11A533 Perpajakan 3
Total SKS 21

Mata Kuliah Pilihan*
No Sandi MK Mata Kuliah SKS Prasyarat
1 B11A531 Seminar Sistem

Informasi Akuntansi
3

2 B11A532 Audit Sistem Informasi 3
3 B11A534 Analisis Laporan

Keuangan
3

4 B11A535 Sistem Pengendalian
Manajemen

3
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No Sandi MK Mata Kuliah SKS Prasyarat
5 B11A536 Akuntansi Manajemen

Lanjutan
3

6 B11A537 Akuntansi Keuangan
dan Auditing Sektor
Publik

3

7 B11A538 Penyidikan,
Pemeriksaan dan
Penagihan Pajak

8 B11A539 Pajak Internasional &
Tax Treaty

3

9 B11A540 Overview Siklus Audit
Keuangan (OSAK)

3

10 B11A541 Corporate Sustainability
Management

*2 mata kuliah pilihan yang akan diselenggarakan adalah 2 mata kuliah yang
jumlah peminatnya memenuhi jumlah minimal kelas

c. Deskripsi Mata Kuliah

Mata Kuliah Wajib
B11A511 Pasar Modal & Manajemen Keuangan 3(3-0)

Pemahaman atas pengetahuan pasar modal dan praktik keuangan
perusahaan sangat diperlukan akuntan dalam menjalankan perannya.
Kerangka konsep/pemikiran dari Manajemen Keuangan dan Pasar
Modal akan memperluas pandangan akuntan, berimplikasi terhadap
profesi akuntan maupun keluaran yang dihasilkan akuntan, dan pada
akhirnya mendukung akuntan dalam menghasilkan informasi yang
berguna, baik untuk keperluan internal maupun eksternal. Setelah
mengikuti mata ajaran ini peserta didik diharapakan mampu:
1. Memahami pasar modal dan peran akuntan di dalamnya, yang

meliputi perkembangan pasar modal di Indonesia, peraturan di
pasar modal serta praktik akuntansi untuk mengakomodasikan
peraturan di pasar modal termasuk yang berkaitan dengan
corporate governance dan menghindari kecurangan di pasar
modal.

2. Menentukan tingkat resiko, biaya modal serta menilai suatu
investasi.

3. Memahami teknik analisis sekuritas yang mencakup analisis
fundamental dan teknikal.

4. Menganalisis bagaimana mengelola investasi perusahaan.
5. Menganalisis bagaimana kebijakan pendanaan di perusahaan.
6. Memahami dan mengevaluasi berbagai alternatif pendanaan

jangka panjang yaitu obligasi, saham biasa dan preferen.
7. Memahami instrumen keuangan seperti opsi, warrant, right,

futures, forward, SWAP, dan efek beragun aset.
8. Memahami dan menganalisa manajemen portofolio guna
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pengambilan keputusan.

B11A512 Auditing & Atestasi 3(3-0)
Mata ajaran ini diberikan untuk membekali peserta didik dengan
pedalaman pengetahuan dan kemampuan untuk menerapkan standar
auditing, standar atestasi, standar jasa akuntansi dan review, standar
pengendalian mutu dan kode etik profesi. Setelah mengikuti mata
ajaran ini, peserta didik diharapkan mampu membuat perencanaan
audit, melaksanakan audit di lapangan dan membuat laporan audit,
serta melakukan jasa-jasa atestasi dan assurance lainnya, berdasarkan
Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan Institut Akuntan
Publik Indonesia. Dengan demikian mereka diharapkan siap
menerapkan pengetahuan dan keahliannya sebagai auditor dan
mampu mengembangkan keahlian untuk memecahkan masalah-
masalah yang berhubungan dengan proses audit, termasuk tetapi tidak
terbatas pada kemampuan mengambil keputusan serta keahlian dalam
menyiapkan dan menyampaikan komunikasi profesional dan bekerja
dengan orang lain.

B11A513 Pelaporan & Akuntansi Keuangan 3(3-0)
Mata ajar ini bertujuan untuk meningkatkan penguasaan peserta didik
terhadap prinsip akuntansi yang diterima umum di Indonesia,
terutama Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan
Keuangan, Pernyataan standar Akuntansi Keuangan (PSAK);
Intepretasi Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan standar acuan
lain yang diterbitkan badan otoritatif yang berwenang serta peraturan
perundangan yang relevan sehubungan penyusunan laporan keuangan
dalam rangka akuntansi keuangan. Disamping itu juga akan diberikan
pemahaman International Financial Reporting Standars
(FRS)/International Accounting Standars (IAS) dan standar akuntansi
keuangan yang berlakku di Negara lain yang relevan dalam era
globalisasi.
Peserta didik diharapkan mampu menyusun dan mengaudit laporan
keuangan yang dapat diandalkan berdasarkan prinsip akuntansi yang
berlaku umum dalam rangka pelaporan kepada pihak eksternal.

B11A521 Etika Bisnis & Profesi 3(3-0)
Keberadaan matakuliah ini dimaksudkan untuk meningkatkan
pengetahuan etika, kesadaran etis dan perilaku etis akuntan.
Peningkatan ini diharapkan akan berimplikasi pada meningkatnya
kemampuan akuntan dalam pengambilan keputusan etis. Suatu
pengambilan keputusan etis tidak hanya melibatkan rasionalitas saja,
tetapi juga emosi dan intuisi. Untuk meningkatkan pengetahuan etika,
materi meliputi berbagai spektrum pemikiran dalam etika, deskripsi
etika bisnis dan profesi, isu0isu dalam profesi, serta implementasi dan
perkembangannya dalam realitas praktik profesi akuntansi dan bisnis.
Sementara untuk meningktkan kesadaran dan perilaku etis, dianjurkan
materi diperkaya dengan mendeskripsikan secara refleksif yaitu
sebagai pengungkapan suatu fenomena kehidupan yang melibatkan
nilai-nilai diri. Pengalaman hidup dan norma suatu fenomena
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kehidupan di alam semesta. Dengan ini diharapkan peserta sisik
menemukan hikmah suatu proses kehidupan yang berlangsung dalam
suatu sistem yang luas sehingga berkembang suatu pribadi yang
toleran, bertenggang rasa, mencintai sesamanya, pribadi yang
tawadhu, hatinya tercerahkan tidak gambpang tergoda untuk
melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang, berintuisi kuat dan
terdorong untuk melakukan tindakan yang bermakna.
Dengan demikian maka secara spesifik, setelah mengikuti mata kuliah
ini diharapkan mahasiswa dapat :
1. Memiliki pengetahuan yang memadai tenatng etika bisnis dan

profesi
2. Memiliki kesadaran etis dalam suatu pengambilan keputusan

ekonomi
3. Melakukan tindakan yang bermakna dan inspiratif bagi

perkembangan profesi dan masyarakat.

B11A522 Lingkungan Bisnis & Hukum Komersial 3(3-0)
Mata kuliah ini memberikan pemahaman kepada para peserta didik
mengenali, mengidentifikasikan, mengamati dan menganalisis
lingkungan bisnis yang selalu dinamis. Untuk menunjang itu maka
setiap peserta didik juga dibekali dengan pemahaman pokok-pokok
hukum komersial yang juga mempunyai dampak pada lingkungan
bisnis.
Dalam setiap tatap muka setiap peserta didik dibekali dengan konsep
dan aplikasinya dalam melakukan analisis lingkungan bisnis yang
diharapkan pada akhir dari mata ajaran ini mereka dapat memahami
lingjkungan bisnis tersebut dengan memperhatikan prinsip-prinsip
hukum bisnis untuk menunjang analisis yang dilakukan.

B11A523 Akuntansi Manajemen & Biaya 3(3-0)
Akuntansi Manajemen telah berkembang dengan cukup pesat selama
lima belas tahun terakhir. Perkembangan in adalah merupakan respon
profesi terhadap berbagai kritik yang ditujukan ke akuntansi
manajemen. Para pemikir akuntansi manajemen telah
mengembangkan berbagai teknik yang konsepnya diharapkan akan
bisa menempatkan kembali akuntansi manajemen dalam proses
pengelolaan bisnis modern. Mata kuliah ini merupakan kelanjutan
dari mata kuliah yang sama pada Program S1, dimana penekanan
pada kuiah in adalah mengenai penerapan konsep-konsep tersebut
dalam dunia praktek. Selain itu, dalam mata kuliah in juga akan
dibahas perkembangan mutakhir dalam bidang akuntansi manajemen
yang terjadi sampai saat in, seperti activity based costing dan quality
costing, target costing. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah tingkat
lanjutan. Pemahaman mengenai basic management accounting harus
sudah dimiliki oleh mahasiswa untuk bisa mengikuti mata kuliah in
dengan baik. Diharapkan setelah selesai mengikuti kuliah in peserta
pendidikan profesi akan mempunyai perpektif yang lebih luas
mengenai akuntansi manajemen. Perspektif yang luas ini diharapkan
akan meningkatkan kemmapuan akuntan dalam menganalisis dan
menyajikan informasi akuntansi yang diperlukan oleh manajemen
untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas manajerialnya
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seperti perencanaan, pengendalian, koordinasi dan pengambilan
keputusan.

B11A531 Seminar Sistem Informasi Akuntansi 3(3-0)
Mata kuliah SeminarSistem Informasi Akuntansi mempelajari
bagaimana konsep sistem informasi akuntansi terkini dan realisasinya
di dunia nyata secara terstruktur. Untuk itu mata kuliah ini selain
memberikan pemahaman yang mendalam juga belajar bagaimana
mentransformasikan pemahaman tersebut kedalam model sistem
informasi yang diterapkan dalam suatu organisasi.

B11A532 Audit Sistem Informasi 3(3-0)
Melalui mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu memahami
siklus bisnis dan proses pengendalian pada perusahaan yang berbasis
teknologi komputer (general and application control) serta proses
audit atas sistem berbasis teknologi komputer

B11A533 Perpajakan 3(3-0)
Mata ajaran ini untuk membahas berbagai peraturan perpajakan yang
berlaku serta pengaruhnya perusahaan dan penyajian kewajaran
penyajian laporan keuangan suatu perusahaan. Pembahasan tidak
hanya menekankan pada penguasaan peraturan perpajakan namun
juga menekankan bagaimana aplikasi peraturan tersebut dalam
perusahaan. Peserta diharapkan dapat melakukan analisis terhadap
transaksi perusahaan yang terkait dengan perpajakan dan
menyajikannya dalam laporan keuangan. Peraturan perpajakan secara
langsung akan mempengaruhi keputusan bisnis yang diambil
perusahaan. Pemahaman tersebut dapat membantu dalam melakukan
audit atas transaksi dan akun yang terkait dengan perpajakan. Dalam
beberapa pertemuan akan dibahas mengenai aspek etika perpajakan.
Tujuan yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan kognitif
adalah agar peserta didik :
1. Memahami aplikasi pajak, baik dari sisi pelaporan pajak dan

penyajian pajak dalam laporan keuangan.
2. Memahami pengaruh pajak dalam penyajian laporan keuangan.
3. Memahami dampak peraturan pajak terhadap keputusan bisnis.
4. Memahami pentingnya etika dalam perpajakan.

B11A534 Analisis Laporan Keuangan 3(3-0)
Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan akan bisa
melakukan analisis atas perusahaan secara komprehensif dengan
menggunakan laporan keuangan. melalui mata kuliah ini mahasiswa
diharapkan dapat melakukan analisis strategi dan lingkungan,  analisis
akuntansi atas kas, piutang, inventori, aset tetap aset tidak berwujud,
analisis keuangan, analisis prediksi, penerapan analisis laporan
keuangan untuk pengambilan keputusan.

B11A535 Sistem Pengendalian Manajemen 3(3-0)
Diharapkan setelah mendapat bidang studi  ini mahasiswa
memperoleh pengetahuan dan wawasan yang luas serta memahami
berbagai konsep yang berkaitan dengan resiko maupun pengendalian
yang diperlukan dalam suatu entitas bisnis maupun non bisnis. Lebih
lanjut, mahasiswa pun diharapkan memiliki pengetahuan,
keterampilan, dan kapabilitas dalam mencari berbagai alternatif solusi
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yang berkaitan dengan pengendalian manajerial dalam upaya
melaksanakan implementasi strategis maupun mewujudkan tujuan
perubahan dalam jangka pendek maupun jangka panjang
(sustainabilitas entitas). Beberapa topik dalam mata kuliah ini antara
lain: sifat sistem pengendalian manajemen, perilaku organisasi,
memahami perencanaan strategi, pusat pertanggungjawaban, pusat
laba, transfer costing, pengukuran aset, pengukuran kinerja,
organisasi nirlaba, multinational company.

B11A536 Akuntansi Manajemen Lanjutan 3(3-0)
Mata kuliah ini akan membekali mahasiswa dengan berbagai topik
terkini di bidang akuntansi manajemen yang berguna bagi para
akuntan internal perusahaan dalam pengelolaan (manajemen) biaya,
proses pengambilan keputusan, manajemen kompensasi, dan isu lain
yang relevan. Beberapa topik dalam mata kuliah ini antara lain : the
obsolescence of cost accounting systems, strategic cost management,
analisa the value chain, analisa contribution margin, system abc,
pengukuran kinerja, balanced scorecard, eva, dan target costing.

B11A537 Akuntansi Keuangan & Auditing Sektor Publik 3(3-0)
Setelah mempelajari mata kuliah ini diharapkan mahasiswa
memahami mengenai keuangan dan anggaran negara, sistem
akuntansi pemerintah Indonesia, standar akuntansi pemerintah
Indonesia, standar akuntansi pemerintah federal Amerika, akuntansi
sektor publik, audit keuangan dan kinerja sektor publik,  dan audit
berbasis risiko di sektor publik.

B11A538 Penyidikan, Pemeriksaan dan Penagihan Pajak 3(3-0)
Setelah mempelajari mata kuliah ini diharapkan mahasiswa
memahami mengenai kebijakan pemeriksaan pajak, petunjuk
pelaksanaan pemeriksaan, ACL, petunjuk pelaksanaan pengamatan,
pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan tindak pidana perpajakan,
dan penagihan pajak.

B11A539 Pajak Internasional & Tax Treaty 3(3-0)
Setelah mempelajari mata kuliah ini diharapkan mahasiswa
memahami mengenai hukum pajak internasional, anti tax avoidance
measures, transfer pricing, jasa personal, bunga dan royalti,
immovable property&capital gain, industri penerbangan dan
pengiriman, pendapatan pensiun dan fee direksi, pendapatan artis,
atletik, mahasiswa, dan lain-lain.

B11A540 Overview Siklus Audit Keuangan (OSAK) 3(3-0)
Mata kuliah ini membantu mahasiswa untuk mencoba berpraktek
sebagai akuntan publik. Mahasiswa akan memperoleh klien lengkap
dengan berbagai data akuntansi termasuk sejarah singkat klien dan
tata kelolanya. Kemudian mahasiswa akan menyusun audit prosedur
yang tepat yang harus dilakukan, mereka juga harus
mendokumentasikan pekerjaan auditnya ke dalam kertas kerja
pemeriksaan, menyusun semua kertas kerja pemeriksaan yang telah
selesai, melakukan penyelesaian audit, sampai keluar laporan
auditnya. Pada mata kuliah ini, mahasiswa mempelajari praktik
langkah-langkah audit yang penerapannya menggunakan pendekatan
siklus, seperti misalnya mempelajari audit prosedur, uji petik,
mempelajari bagaimana mengevaluasi berbagai kemungkinan dan
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bagaimana menyelesaikan bagian akhir dari siklus pekerjaan
pemeriksaan akuntansi keuangan (audit keuangan).

2. Proses Pembelajaran

A. Metode Pembelajaran

Program Magister Ilmu Ekonomi, Ilmu Manajemen, Akuntansi, Profesi Akuntansi,
Ekonomi Terapan

Dengan diterapkannya Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), metode pembelajaran yang
digunakan di Fakultas Ekonomi saat ini telah diarahkan menuju Student Centered Learning
(SCL). Metode pembelajaran SCL yang telah diterapkan di Fakultas Ekonomi mencakup
antara lain:
 Diskusi Kecil (Small Group Discussion)
 Permainan dan Simulasi (Role-Play & Simulation)
 Studi kasus (Case Study)
 Contextual Instruction

Diskusi Kecil.  Diskusi kecil dilakukan dengan mengarahkan mahasiwa untuk
mahasiswa membentuk kelompok diskusi yang masing-masing beranggotakan sekitar 5-
10 orang untuk mendiskusikan bahan yang diberikan oleh dosen atau bahan yang
diperoleh sendiri oleh anggota kelompok tersebut. Aktivitas diskusi dapat dilakukan
dalam rangka: membangkitkan ide, menyimpulkan poin penting, mengases tingkat skill
dan pengetahuan, mengkaji kembali topik kuliah sebelumnya, menyelesaikan masalah,
menelaah latihan/quiz/tugas, brainstrorming, dll. Sebagai bagian dari diskusi kecil,
mahasiswa juga dapat mempresentasikan topik yang menjadi bahasan kelompoknya.

Permainan dan Simulasi. Simulasi adalah model yang membawa situasi yang mirip
dengan sesungguhnya ke dalam kelas. Walaupun metode ini lebih banyak digunakan
untuk mata kuliah aplikasi instrumentasi seperti halnya di Fakultas MIPA, namun
beberapa bahasan dalam mata kuliah tertentu di Fakultas Ekonomi memungkinkan
untuk dilakukan simulasi dalam konteks yang lebih sederhana. Tujuan dilakukan
simulasi adalah untuk memperdalam pengetahuan mahasiswa dan menciptakan variasi
suasana dalam kegiatan PBM.
Contoh:
 Simulasi sederhana aktivitas pasar modal (mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan

Lainnya.
 Simulasi Game Theory (mata kuliah Mikroekonomi).
 Simulasi Supply & Demand (mata kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro).
 Simulasi membuat stand penjualan dalam berbagai acara di kampus (mata kuliah

Kewirausahaan).
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Studi Kasus. Studi kasus dilakukan dengan mengarahkan mahasiswa untuk
menganalisis suatu peristiwa atau kejadian ekonomi tertentu yang sedang atau telah
berlangsung dalam beberapa waktu terakhir. Tujuan Studi Kasus dilakukan untuk
mempertajam pemahaman, daya pikir dan analisis mahasiswa.
Contoh:
 Membuat analisis mengenai keuangan perusahaan dengan data tertentu.
 Membuat analisis mengenai melemahnya nilai tukar dalam perekonomian terhadap

kinerja ekspor nasional.

Contextual Instruction. Contextual Instruction adalah mata kuliah yang membantu
dosen mengaitkan isi mata kuliah dengan situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari dan
membantu mahasiswa untuk membuat keterhubungan antara pengetahuan dan
aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari sebagai anggota masyarakat, pelakuk kerja
profesional, atau manajerial, entrepreneur, maupun investor.
Contoh:
 Mahasiswa diberi tugas mengamati proses dan transaksi jual beli di pusat-pusat

perdagangan

Program MagisterManajemen
Metoda pembelajaran didesain sesuai dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)
yang mengarah pada Student Centered Learning (SCL). Metode KBK-SCL yang telah
diterapkan di MM FEB UNPAD antara lain:
 Diskusi Kecil (Small Group Discussion)
 Permainan dan Simulasi (Role-Play & Simulation)
 Studi kasus (Case Study)
 Contextual Instruction
 Interactive Learning

Diskusi Kecil.  Diskusi kecil dilakukan dengan mengarahkan mahasiwa untuk
mahasiswa membentuk kelompok diskusi yang masing-masing beranggotakan sekitar 5-
10 orang untuk mendiskusikan bahan yang diberikan oleh dosen atau bahan yang
diperoleh sendiri oleh anggota kelompok tersebut. Aktivitas diskusi dapat dilakukan
dalam rangka: membangkitkan ide, menyimpulkan, membuat laporan, presentasi dan
diskusi.

Permainan dan Simulasi. Simulasi adalah model yang membawa situasi yang mirip
dengan sesungguhnya ke dalam kelas. Walaupun metode ini lebih banyak digunakan
untuk mata kuliah aplikasi instrumentasi seperti halnya di Fakultas MIPA, namun
beberapa bahasan dalam mata kuliah tertentu di Fakultas Ekonomi memungkinkan
untuk dilakukan simulasi dalam konteks yang lebih sederhana. Tujuan dilakukan
simulasi adalah untuk memperdalam pengetahuan mahasiswa dan menciptakan variasi
suasana dalam kegiatan PBM.

Studi Kasus. Studi kasus dilakukan dengan mengarahkan mahasiswa untuk
menganalisis suatu peristiwa atau kejadian ekonomi tertentu yang sedang atau telah
berlangsung dalam beberapa waktu terakhir. Tujuan Studi Kasus dilakukan untuk
mempertajam pemahaman, daya pikir dan analisis mahasiswa.
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Contextual Instruction. Contextual Instruction adalah mengaitkan isi mata kuliah
dengan situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari dan membantu mahasiswa untuk
membuat keterhubungan antara pengetahuan dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-
hari sebagai anggota masyarakat, pelakuk kerja profesional, atau manajerial,
entrepreneur, maupun investor.

Interactive Learning. Interactive Learning adalah proses pembelajaran dengan
melibatkan diskusi yang intensif antara dosen dengan mahasiswa dengan berbagai
media pembelajaran yang menggunakan peralatan multimedia dan pelibatan secara aktif
dalam menyelesaikan berbagai tugas dan kasus.

Seminar Usulan Penelitian

Program Magister Ilmu Ekonomi, Ilmu Manajemen, dan Akuntansi
1)Mahasiswa dapat mengajukan SUP jika telah memenuhi 39 sks dengan IPK 3,00.

Telah membayar uang kuliah dan registrasi, telah mengikuti Seminar UP dan UT 10
kali (khusus untuk Magister Ilmu Ekonomi dan Magister Ilmu Manajemen)

2)Usulan Penelitian (UP) merupakan rencana kerja mahasiswa dalam rangka
penyusunan tesis yang terdiri dari bab 1 sampai bab 3 sesuai dengan pedoman
penulisan tesis.Dengan perkataan lain UP adalah suatu kerangka tesis yang setelah
diisi dengan data empirik yang teruji menjadi sebuah Tesis.

3)Usulan Penelitian (UP) dibimbing oleh Tim yang terdiri dari pembimbing 1 dan 2
yang diusulkan oleh mahasiswa dan disetujui Prodi.

4)Syarat minimal pembimbing 1 adalah S3 sesuai bidang kajian sedangkan pembimbing
2 minimal S2 dan menguasai metodologi penelitian dan alat analisis.

5)Seminar usulan penelitian adalah menguji kelayakan usulan penelitian mahasiswa.
6)Seminar usulan penelitian dilaksanakan pada awal semester III s.d. akhir semester V,

atau setelah lulus semua mata kuliah yang dipersyaratkan.

Program Magister Manajemen

1. Tesis adalah karya ilmiah akhir mahasiswa yang dibuat berdasarkan hasil penelitian
dengan menggunakan metode dan kaidah keilmuan yang berlaku.

2. Tesis harus mempunyai nilai manfaat dan kontribusi praktis dan/atau ilmiah.
3. Usulan Penelitian (UP) merupakan rencana mahasiswa dalam rangka penyusunan

tesis.
4. SeminarUsulan Penelitian (SUP) dapat dilaksanakan pada semester III dan paling

lambat pada semester V. Jika mahasiswa tidak melaksanakan SUP melebihi semester
V, maka mahasiswa mendapatkan sanksi pemutusan studi oleh Universitas (khusus
untuk angkatan 2011 dan selanjutnya).

5. Seminar Usulan Penelitian bersifat terbuka sehingga dapat dihadiri oleh civitas
akademika.

6. Mahasiswa program magister dapat menempuh SeminarUsulan Penelitian (SUP)
jika telah memenuhi persyaratan berikut.
a. IPK untuk seluruh mata kuliah minimal 3,00.
b. Draft UP telah disetujui oleh Tim Pembimbing dan Program Studi.
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c. Memiliki skor TOEFL minimal 450 untuk angkatan 2009-2010 dan sebelumnya;
minimal 475 untuk angkatan 2011 dan selanjutnya.

Penelitian
1) Penelitian dapat dilakukan apabila perbaikan usulan penelitian sudah dilakukan.
2) Penelitian dapat dilaksanakan setelah mahasiswa dinyatakan lulus Seminar Usulan

Penelitian dan telah melakukan perbaikan yang telah disetujui para Pembahas dan
Pembimbing.

3) Pembimbing bila diperlukan dapat melakukan supervisi ke lokasi penelitian untuk
melihat keabsahan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa yang bersangkutan.

4) Masa bimbingan dan penulisan tesis ditetapkan 1 semester. Apabila melewati masa
tersebut, mahasiswa dapat mengajukan perpanjangan kepada program studi. Apabila
setelah melakukan dua kali perpanjangan (2 semeter) dan mahasiswa belum
menyelesaikan tesisnya, maka pembimbing berhak mempertimbangkan kembali
topik penelitian mahasiswa yang bersangkutan.

Karya Ilmiah Akhir: Tesis
1)Tesis adalah karya ilmiah akhir mahasiswa, dibuat berdasarkan hasil penelitian

dengan menggunakan metode dan kaidah keilmuan yang berlaku.
2)Tesis harus mempunyai nilai manfaat praktis yang seimbang dengan sumbangan

ilmiahnya.
3)Tesis adalah karya ilmiah asli mahasiswa yang ditunjukkan dengan pernyataan

bermaterai tentang keasliannya.
4) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sebagai dasar penentuan predikat kelulusan

menyangkut semua nilai yang didapat selama proses belajar-mengajar, termasuk
hasil ujian tesis.

5) Perbaikan tesis diharapkan dilakukan paling lama 3 bulan setelah ujian sidang tesis
dilakukan, sebagai persyaratan untuk mengambil ijazah.

Kolokium Thesis

1. Kolokium adalah seminar hasil penelitian sebagai mekanisma pra-sidang tertutup.
2. Kolokium diselenggarakan setelah dan/atau bersamaan dengan proses telaahan.
3. Mahasiswa program magister dapat menempuh kolokium setelah dinyatakan lulus

pada SeminarUsulan Penelitian (SUP).
4. Mahasiswa program magister dapat menempuh kolokium setelah dinyatakan lulus

pada SeminarUsulan Penelitian (SUP) jika telah memenuhi persyaratan berikut:
a. menyerahkan bukti tulisan yang dipublikasikan (yang ditulis selama mengikuti

kuliah program magister) berupa artikel ilmiah berupa jurnal yang relevan
dengan bidang ilmu atau kajian tesisnya, sekurangkurangnya memiliki ISSN
atau;

b. menyerahkan buku ajar yang relevan dengan bidang ilmunya, sekurang-
kurangnya memiliki ISBN atau;

c. menyerahkan karya ilmiah dalam bentuk artikel yang dapat dipublikasikan atau
diunggah (upload) di Pustaka Ilmiah Unpad atau repository Program Studi
MM;
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d. menyerahkan bukti sebagai pembicara pada konferensi internasional.
5. Kolokium dilakukan secara terbuka dalam suatu “Forum Diskusi Manajemen dan

Bisnis”.

Sidang Tertutup Tesis

1. Sidang Tertutup Tesis adalah seminar hasil penelitian di depan Tim Pembimbing
dan Tim Penguji

2. Sidang Tertutup Tesis dapat dilaksanakan sekurang-kurang terdapat satu Dosen
Pembimbing dan satu Dosen Penguji.

3. Sidang Tertutup Tesis dilaksanakan secara terjadual dan periodik.
4. Mahasiswa dapat menempuh Sidang Tertutup Tesis jika telah memenuhi

persyaratan berikut.
a. Mahasiswa telah lulus seluruh mata kuliah pada Program Studi MM dengan

IPK untuk seluruh mata kuliah minimal 3,00.
b. Draft Tesis telah disetujui oleh Tim Pembimbing dan Program Studi.

c. Memiliki skor TOEFL minimal 475 untuk angkatan 2009-2010 dan sebelumnya;
minimal 500 untuk angkatan 2011 dan selanjutnya.

5. Sidang Tertutup Tesis dilakukan secara tertutup.
6. Yudisium dapat diberikan pada saat Ujian Tertutup, baik mahasiswa lulus dengan

revisi maupun tidak.
7. Memiliki sertifikat kompetensi dasar dan/atau pelatihan profesional yang

diselenggarakan oleh Program MM Unpad dan/atau Point Reward sertifikat
kompetensi sebesar 150 poin.

Tabel Point Reward
No Jenis Kompetensi Penyelenggara Point Reward
1 Pelatihan Analisis Statistika dan Ekonometrika MM-FEB 50
2 Outbound Management MM-FEB 25
3 Business Communication Skill MM-FEB 20
4 Pembicara/Peserta Seminar Nasional PTN/PTS 30/15
5 Pembicara/Seminar Internasional PTN/PTS 50/25
6 Pembicara/Peserta Studium General MM-FEB 25/10
7 Pembicara/Peserta Kolokium MM-FEB 25/10
8 Pembicara/Peserta Konferensi Nasional PTN/PTS 30/15
9 Pembicara/Peserta Konferensi Internasional PTN/PTS 50/25
10 TOEFL (minimal 500) Institusional 20
11 IELTS   (minimal 6.00) Institusional 20
12 Pelatihan Business and Management Tools MM-FEB 25
13 AMT (Achievement Motivation Training) MM-FEB 20
14 Pemakalah/Peserta Master Journey PTN/PTS 40/25
15 Publikasi Artikel Ilmiah Nasional/Internasional Jurnal Terakreditasi 40/75
16 Business Competition PTN/PTS 30
17 Leaderships Training MM-FEB 25
18 Pelatihan Pendampingan UMKM MM-FEB 25
19 Pengabdian Kepada Masyarakat MM-FEB 20
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20
Pelatihan Profesional Bidang Bisnis dan
Manajemen

Lembaga Profesi
Terakreditasi 30

Program Magister Ekonomi Terapan

Seminar Usulan Penelitian
Usulan penelitian merupakan rencana (proposal) penelitian mahasiswa terkait dengan
tugas akhir penulisan tesis. Usulan Penelitian terdiri dari tiga bab yaitu Bab
Pendahuluan, Tinjauan Pustaka, dan Metode Penelitian. Perincian lebih lengkap tentang
isi Usulan Penelitian dapat dilihat pada Lampiran 2. Semua usulan penelitian harus
diseminarkan dihadapan para penguji dan bersifat terbuka. Seminar usulan penelitian
dan penulisan tesis dapat dilaksanakan mulaisemester III setelah semua persyaratan
dipenuhi.
Seminar usulan penelitian dilaksanakan satu kali, jika tidak lulus maka dapat diulang
paling banyak satu kali. Angka kelulusan seminar usulan penelitian minimal B (3,0).
Nilai seminar usulan penelitian dapat ditunda (pending) jika minimal 2 orang dosen
penguji memberikan angka kurang dari 3,0 atau jika ada kesepakatan diantara para
penguji bahwa hasil seminar tersebut ditangguhkan atau akan diuji kembali pada
seminar berikutnya.

Tesis dan Komprehensif
Tesis merupakan karya ilmiah akhir mahasiswa dengan topik penelitian sesuai dengan
Peminatan keilmuan yang ditekuni. Tesis harus mengandung unsur keaslian ide,
keilmiahan analisis, dan mampu menghasilkan kesimpulan yang berguna bagi
pengambil kebijakan dan praktisi ekonomi. Pedoman rinci tentang penulisan tesis dapat
dilihat pada Lampiran 2.
Penelitian dilaksanakan setelah mahasiswa mendapat persetujuan atas usulan penelitian
tesis dari tim dosen pembimbing tesis dan disahkan secara administratif oleh Sekreteris
Bidang Akademik serta lulus dalam ujian Seminar Usulan Penelitian.
Penulisan tesis dilaksanakan dengan konsultasi tim pembimbing. Tim pembimbing ada
dua orang, yaitu Ketua dan Anggota. Penulisan tesis mengikuti Pedoman Penulisan
Karya Ilmiah Akhir Program MET-UNPAD. Sidang ujian tesis dilaksanakan setelah
karya tulis akhir mendapatkan pengesahan dari tim dosen pembimbing. Sidang ujian
tesis dan komprehensif dilaksanakan secara terbuka. Ujian Tesis baru dapat
dilaksanakan apabila dihadiri oleh 4 orang penguji yang ditunjuk berdasarkan surat
tugas termasuk tim dosen pembimbing.

Kolokium Thesis

Mahasiswa program magister dapat menempuh kolokium jika telah memenuhi
persyaratan berikut:

a. Telah lulus perangkat mata kuliah dengan IPK sekurang-kurangnya 3,00
b. Telah melaksanakan seminar usulan penelitian dan dinyatakan lulus
c. Naskah tesis telah disetujui oleh Tim Pembimbing
d. Menyerahkan bukti tulisan yang dipublikasikan (yang ditulis selama mengikuti

kuliah program magister) berupa artikel ilmiah berupa jurnal yang relevan dengan
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bidang ilmu atau kajian tesisnya, sekurangkurangnya memiliki ISSN; atau buku
yang relevan dengan bidang ilmunya, sekurang-kurangnya memiliki ISBN; atau
diunggah (upload) di Pustaka Ilmiah Unpad

e. Kolokium dilakukan secara terbuka dalam suatu “Forum Manajemen dan Bisnis”.

B. Pedoman Umum Penulisan Tugas Akhir

1. Mahasiswa akan dinyatakan memenuhi kriteria untuk melakukan Penyusunan Tugas
Akhir Karya Ilmiah berupa Tesis setelah mengikuti matakuliah dengan total kredit
minimum 27 SKS untuk kelasReguler dan kelas Non-Reguler, serta memiliki IPK
minimal 3.00.

2. Periode penyusunan Tesis sejalan dengan periode perkuliahan semester terakhir dimulai,
yaitu 1 semester, setelah Surat Pemberitahuan dari Program dikeluarkan. Mahasiswa
diberi kesempatan untuk memperpanjang penyelesaian tesisnya selama 1 semerter,
dengan pertimbangan dari Dosen Pembimbing dan persetujuan dari Program Studi.

3. Laporan karya akhir dapat berupa Materi Praktek Lapangan dan Studi Kasus yang relevan
dengan peminatan. Tujuan tugas akhir antara lain dapat melakukan integrasi pengetahuan
yang telah diperoleh dari Program untuk dilihat prakteknya, baik di level korporasi, unit
bisnis, maupun fungsional.

4. Prosedur penyusunan Tesis, baik dengan metode pendekatan Survey, Praktek Lapangan,
maupun Studi Kasus pada dasarnya sama, namun masing-masing memiliki  ciri khas
sesuai tujuan untuk guna laksana tesis tersebut, yaitu sbb:

a. Setelah melakukan penelitian awal, mahasiswa diwajibkan mengajukan UsulanPenelitian
Tesis dengan metode pendekatan sesuai dengan peminatannya masing-masing dan
Usulan Pembimbing kepada Sekretaris Akademik.

b. Tim pembimbing terdiri dari 2 orang yaitu: 1 Dosen Pembimbing Utama dan 1 Dosen
Pembimbing Pendamping. Mahasiswa dapat mengajukan tim Dosen Pembimbing kepada
Program Studi.

c. Tim penguji/ penelaah terdiri dari 2 orang. Tim Dosen Pembimbing dapat mengajukan
tim Dosen Penguji kepada Program Studi.

d. Mahasiswa wajib melaksanakan ujian Seminar Usulan Penelitian.
e. Naskah Tesis yang telah selesai dan disetujui sementara secara tertulis oleh Pembimbing,

paling lambat 4 minggu atau 1 bulansebelum Sidang Ujian, diserahkan dan didiskusikan
kepada Penelaah yang ditunjuk oleh Sekretaris Akademik untuk diberi komentar tertulis
pada Form “Proses Telaahan” untuk penyempurnaan substansi dan teknis penyusunan
Tesis dengan pendekatan survey. Naskah Tesis yang telah disempurnakan dari hasil
diskusi antara Penelaahdan mahasiswa, kemudian disampaikan kepada Pembimbing
untuk diklarifikasikan dan disetujui definitif secara tertulis oleh Pembimbing. Naskah
tersebut diserahkan kepada Sekretariat Akademik selambat-lambatnya 2 minggu sebelum
rencana Sidang Ujian.

f. Mahasiswa wajib melaksanakan kolokium secara terbuka. Kolokium seminimalnya
dihadiri oleh Tim Pembahas dan/atau Pembimbing dan Civitas Akademika.

g. Tesis diuji oleh Pembimbing dan Penelaah.Pembimbing Lapangan dari Pejabat
Perusahaan selaku Pemberi kerja untuk praktek lapangan tidak ikut menguji.
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C. Masa Studi dan Penghentian Studi Sementara
Masa Studi
Masa tempuh studi untuk Program Studi Magister adalah untuk 4 semester dan dapat
ditempuh secepat-cepatnya 3 semester; dan selambat-lambatnya 8 semester, termasuk cuti
akademik selama 1 semester.

Penghentian Studi Sementara
Mahasiswa dapat menghentikan studi untuk sementara dengan ketentuan sebagai berikut.
 Penghentian studi untuk sementara tidak lebih dari 2 (dua) semester baik secara

berturut-turut maupun secara terpisah.
 Periode penghentian studi sementara itu tidak diperhitungkan dalam batas waktu

maksimal program  studinya.
 Ketentuan lebih lengkap mengenai penghentian studi sementara dapat dilihat pada Buku

Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Padjadjaran.
 Untuk Program Magister Manajemen, penghentian studi untuk sementara tidak boleh

dilakukan pada semester  pertama terdaftar sebagai mahasiswa program Magister
Manajemen dan periode penghentian studi sementara tidak menambah batas waktu studi
maksimum.

 Untuk Program Magister Ekonomi Terapan, Cuti akademik hanya dapat diberikan atas
ijin Rektor UNPAD dengan alasan tertentu dan diperkenankan paling lama 1 semester.
Pengajuan cuti harus dilakukan pada semester sebelumnya kepada Ketua Program (up.
Sekr. Bid. Akademik) untuk kemudian diteruskan kepada Rektor. Mahasiswa yang
mendapat izin cuti dari Rektor dibebaskan dari pembayaran uang kuliah, sedangkan
mahasiswa yang tidak mendapatkan izin Rektor harus tetap membayar uang kuliah,
walaupun tidak mengikuti perkuliahan.

Prosedur pengajuan penghentian studi sementara (bagi program Magister
Manajemen):

1. Mahasiswa mengajukan surat permohonan kepada Ketua Program Magister Manajemen
dengan membubuhkan tanda tangan pada surat itu, selambat-lambatnya 2 (dua) minggu
sebelum kegiatan akademik berjalan.

2. Ketua Program meneruskan permohonan tersebut kepada Rektor.

Apabila penghentian studi sementara dilakukan tanpa ijin Rektor, dikenakan sanksi sebagai
berikut.

1. Menghentikan studi selama lebih dari 2 (dua) semester secara berturut-turut atau tidak
berturut-turut tanpa ijin Rektor, dikenakan sanksi pemutusan studi.

2. Untuk mendaftar kembali harus mengajukan  permohonan tertulis kepada Rektor melalui
Ketua Program. Permohonan tersebut dapat diterima atau ditolak.

3. Periode penghentian studi sementara itu diperhitungkan dalam batas waktu maksimal
program studinya.
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D. Evaluasi Hasil Belajar

Pedoman Penilaian

Program Magister Ilmu Ekonomi, Akuntansi, Ilmu Manajemen, dan Profesi
Akuntansi

Huruf Mutu Akhir yang Sah
1. Nilai akhir (huruf mutu) mata kuliah atau hasil evaluasi akhir sesuatu mata kuliah hanya

dianggap sah apabila :
a. Matakuliah yang bersangkutan terdaftar dalam KRS Mahasiswa.
b. Nilai terdaftar dalam Daftar Peserta Nilai Akhir (DPNA) ditanda tangani oleh Dosen

Pengampu Mata Kuliah.
c. Mahasiswa berstatus aktif/terregistrasi pada semester yang sesuai dengan semester

KRS dan DPNA.
2. Semua nilai akhir (huruf mutu) mata kuliah atau hasil evaluasi akhir sesuatu mata kuliah

yang tidak memenuhi persyaratan butir (1) di atas dinyatakan tidak berlaku (gugur).

Huruf  Mutu T  (Tidak Lengkap)
Seorang mahasiswa dinyatakan memperoleh huruf mutu T jika memenuhi ketentuan sebagai
berikut :

1. Diberikan kepada mahasiswa yang belum memenuhi evaluasi  akhir semester, yaitu
apabila komponen penilaiannya tidak lengkap

2. Setelah evaluasi pada butir (1) dipenuhi mahasiswa dalam waktu 2 minggu terhitung sejak
ujian akhir semester mata kuliah bersangkutan  huruf T harus diganti menjadi A, B, C, D,
atau E;

3. Apabila evaluasi pada butir (1) tidak dipenuhi dalam batas waktu 2 minggu, maka huruf
mutunya menjadi E; atau Dosen Pengasuh mata kuliah dapat mengolah sesuai dengan
bobot masing-masing bagian evaluasi yang ditetapkan, sehingga menghasilkan huruf
mutu lain;

4. Huruf T tidak dapat diubah menjadi K, kecuali apabila mahasiswa tidak dapat menempuh
ujian akhir semester susulan atas dasar alasan yang dapat dibenarkan (sakit, mengalami
kecelakaan, atau musibah yang memerlukan perawatan lama).

Huruf  Mutu K  (Kosong)
Huruf mutu suatu mata kuliah dapat dinyatakan sebagai huruf K jika memenuhi ketentuaan
sebagai berikut :

1. Mahasiswa mengundurkan diri dari kegiatan perkuliahan setelah lewat batas waktu
perubahan KRS (2 minggu setelah kegiatan akademik berjalan) dengan alasan yang dapat
dibenarkan dan dibuktikan dengan Surat Keterangan Dekan;

2. Dikenakan pada satu atau beberapa mata kuliah pada semester bersangkutan dalam hal
mahasiswa tidak dapat mengikuti ujian akhir semester atas dasar alasan yang dapat
dibenarkan sehingga tidak dapat mengikuti ujian akhir semester susulan;

3. Diberikan pada matakuliah tugas akhir dan skripsi yang tidak selesai dalam satu semester.
4. Alasan yang dapat dibenarkan untuk memberikan huruf K adalah :



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS|170

a. sakit atau kecelakaan yang memerlukan perawatan atau proses penyembuhan lama, yang
dinyatakan dengan surat keterangan dari dokter spesialis atau rumah sakit yang
merawatnya;

b. musibah keluarga yang mengharuskan mahasiswa meninggalkan kegiatan belajarnya
dalam waktu lama, dengan dikuatkan surat keterangan yang diperlukan;

5. Alasan lain yang dapat dibenarkan untuk memberi huruf  K adalah kondisi melahirkan
yang tidak normal atau alasan lain yang dapat dibenarkan oleh Dekan atau Direktur
Program di luar kedua alasan pada butir (3) di atas, tetapi mahasiswa dianggap
menghentikan studinya untuk sementara selama satu semester atas izin Dekan;

6. Mata kuliah yang memiliki huruf mutu K, tidak digunakan untuk penghitungan IP atau
IPK;

7. Bagi mahasiswa yang memperoleh huruf K bagi seluruh beban studi dalam semester yang
bersangkutan, diperhitungkan dalam batas waktu studi dan tidak dianggap sebagai
penghentian  studi untuk sementara;

8. Apabila butir (5) di atas terjadi untuk kedua kalinya, maka semester bersangkutan
dianggap sebagai penghentian studi untuk sementara atas izin Dekan, sehingga akan
mengurangi jatah mahasiswa  yang bersangkutan untuk mengajukan permohonan
menghentikan studi untuk sementara;

9. Apabila butir (5) di atas terjadi untuk ketiga kalinya (berturut-turut maupun secara
terpisah-pisah), maka semester bersangkutan dianggap sebagai penghentian studi untuk
sementara atas izin Dekan yang kedua kalinya.  Hal ini tidak diperhitungkan dalam batas
waktu studinya, namun menggugurkan hak mahasiswa untuk memperoleh kesempatan
penghentian studi atas izin Dekan;

10. Penghentian studi untuk sementara setelah melewati periode pada butir (7) di atas dengan
alasan seperti pada butir (3), diperkenankan, namun diperhitungkan dalam batas waktu
studinya.

11. Kalau mata kuliah yang memperoleh huruf K itu telah ditempuh kembali pada
kesempatan lain, maka huruf mutunya dapat berubah menjadi A, B, C, D, atau E.

Program Magister Ekonomi Terapan

1. Nilai Seminar Usulan Penelitian, dan Ujian Tesis dari tiap pembimbing/Promotor,
Penelaah/Penguji, Guru Besar/Penguji Lain diberikan dalam bentuk Skor Mentah
(Raw Score) yang berkisar antara 0 – 4 sebagai berikut:

Keterangan Penilaian
Huruf
Mutu

Batas Kelulusan : 3,00 dan Nilai Skala (0-4)

A 3.76 – 4.00 4,00 X 6 = 24 Cum Laude
A- 3.51 – 3.75 3,75 X 6 = 22,5 Sangat

Memuaskan
B+ 3.26 – 3.50 3,50 X 6 = 21

Memuaskan
B 3.00 – 3.25 3,00 X 6 = 18
B- 2.67 – 2.99
C+ 2.34 – 2.66
C 2.00 – 2.33
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2. Untuk mendapatkan Nilai Akhir Seminar Usulan Penelitian dan Ujian Tesis berlaku
ketentuan di bawah ini:

a. Skor Mentah (Raw Score) dari tiap Penguji dilakukan pembobotan sebagai
berikut:
 Pembimbing : 60%
 Penelaah/Penguji : 40%

b. Skor Mentah (Raw Score) dari para Pembimbing dijumlahkan, kemudian
dibuat rata-ratanya, selanjutnya dilakukan pembobotan 60%.

c. Skor Mentah (Raw Score) dari para Penelaah/Penguji dijumlahkan,
kemudian dibuat rata-ratanya, selanjutnya dilakukan pembobotan 40%.

d. Nilai Akhir Seminar Usulan Penelitian dan Ujian Tesis diperoleh dari
penjumlahan Hasil Pembobotan Rata-Rata Skor Pembimbing (Butir 3.b)
dengan Hasil Pembobotan Rata-rata Skor Penelaah/Penguji (Butir 3.c)

e. Mahasiswa dinyatakan lulus apabila memperoleh Nilai Akhir sekurang-
kurangnya 3.00 yang setara dengan Huruf Mutu B.

f. Pengumuman nilai ujian Tesis dapat ditunda (pending) jika minimal 2
orang dosen penguji memberikan angka kurang dari 3,0 atau jika ada
kesepakatan diantara para penguji.

g. Mahasiswa dinyatakan tidak lulus dari ujian Tesis jika minimal 3 orang
penguji memberikan angka di bawah 3,0 atau jika ada kesepakatan dari
semua penguji.

h. Untuk pembuatan Transkrip, Nilai Akhir ini diubah menjadi Huruf Mutu
(HM) dengan menggunakan ketentuan pada Butir 3.5.

Program Magister Manajemen
Pedoman Pra MM

Kelulusan program pra-MM adalah sebagai berikut.

a. Memperoleh IPK minimal 2,5.
b. Tidak ada yang mendapatkan nilai E dan maksimum hanya mendapatkan satu

nilai D (untuk mata kuliah selain Pengantar Bisnis dan/atau Pengantar
Manajemen dan Perilaku Keorganisasian).

Pedoman Kelas Reguler

Huruf Mutu Akhir yang Sah
1. Nilai akhir (huruf mutu) mata kuliah atau hasil evaluasi akhir sesuatu mata kuliah

hanya dianggap sah apabila :
a.Matakuliah yang bersangkutan terdaftar dalam KRS Mahasiswa.
b.Nilai terdaftar dalam Daftar Peserta Nilai Akhir (DPNA) ditanda tangani oleh

Dosen Pengampu Mata Kuliah.
c.Mahasiswa berstatus aktif/terregistrasi pada semester yang sesuai dengan

semester KRS dan DPNA.
2. Semua nilai akhir (huruf mutu) mata kuliah atau hasil evaluasi akhir sesuatu mata

kuliah yang tidak memenuhi persyaratan butir (1) di atas dinyatakan tidak
berlaku (gugur).

Huruf  Mutu T  (Tidak Lengkap)
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Seorang mahasiswa dinyatakan memperoleh huruf mutu T jika memenuhi ketentuan
sebagai berikut :

1. Diberikan kepada mahasiswa yang belum memenuhi evaluasi  akhir semester,
yaitu apabila komponen penilaiannya tidak lengkap

2. Setelah evaluasi pada butir (1) dipenuhi mahasiswa dalam waktu 2 minggu
terhitung sejak ujian akhir semester mata kuliah bersangkutan  huruf T harus
diganti menjadi A, B+, B, C+, D+, D atau E.

3. Apabila evaluasi pada butir (1) tidak dipenuhi dalam batas waktu 2 minggu,
maka huruf mutunya menjadi E; atau Dosen Pengasuh mata kuliah dapat
mengolah sesuai dengan bobot masing-masing bagian evaluasi yang ditetapkan,
sehingga menghasilkan huruf mutu lain;

4. Huruf T tidak dapat diubah menjadi K, kecuali apabila mahasiswa tidak dapat
menempuh ujian akhir semester susulan atas dasar alasan yang dapat dibenarkan
(sakit, mengalami kecelakaan, atau musibah yang memerlukan perawatan lama).

Huruf  Mutu K  (Kosong)
Huruf mutu suatu mata kuliah dapat dinyatakan sebagai huruf K jika memenuhi
ketentuaan sebagai berikut :

1. Mahasiswa mengundurkan diri dari kegiatan perkuliahan setelah lewat batas
waktu perubahan KRS (2 minggu setelah kegiatan akademik berjalan) dengan
alasan yang dapat dibenarkan dan dibuktikan dengan Surat Keterangan Dekan;

2. Dikenakan pada satu atau beberapa mata kuliah pada semester bersangkutan
dalam hal mahasiswa tidak dapat mengikuti ujian akhir semester atas dasar
alasan yang dapat dibenarkan sehingga tidak dapat mengikuti ujian akhir
semester susulan;

3. Diberikan pada matakuliah tugas akhir dan skripsi yang tidak selesai dalam satu
semester.

4. Alasan yang dapat dibenarkan untuk memberikan huruf K adalah :
a. sakit atau kecelakaan yang memerlukan perawatan atau proses

penyembuhan lama, yang dinyatakan dengan surat keterangan dari dokter
spesialis atau rumah sakit yang merawatnya;

b. musibah keluarga yang mengharuskan mahasiswa meninggalkan kegiatan
belajarnya dalam waktu lama, dengan dikuatkan surat keterangan yang
diperlukan;

5. Alasan lain yang dapat dibenarkan untuk memberi huruf  K adalah kondisi
melahirkan yang tidak normal atau alasan lain yang dapat dibenarkan oleh Dekan
atau Direktur  Program di luar kedua alasan pada butir (3) di atas, tetapi
mahasiswa dianggap menghentikan studinya untuk sementara selama satu
semester atas izin Dekan;

6. Mata kuliah yang memiliki huruf mutu K, tidak digunakan untuk penghitungan
IP atau IPK;

7. Bagi mahasiswa yang memperoleh huruf K bagi seluruh beban studi dalam
semester yang bersangkutan, diperhitungkan dalam batas waktu studi dan tidak
dianggap sebagai penghentian  studi untuk sementara;

8. Apabila butir (5) di atas terjadi untuk kedua kalinya, maka semester bersangkutan
dianggap sebagai penghentian studi untuk sementara atas izin Dekan, sehingga
akan mengurangi jatah mahasiswa  yang bersangkutan untuk mengajukan
permohonan menghentikan studi untuk sementara;
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9. Apabila butir (5) di atas terjadi untuk ketiga kalinya (berturut-turut maupun
secara terpisah-pisah), maka semester bersangkutan dianggap sebagai
penghentian studi untuk sementara atas izin Dekan yang kedua kalinya.  Hal ini
tidak diperhitungkan dalam batas waktu studinya, namun menggugurkan hak
mahasiswa untuk memperoleh kesempatan penghentian studi atas izin Dekan;

10. Penghentian studi untuk sementara setelah melewati periode pada butir (7) di atas
dengan alasan seperti pada butir (3), diperkenankan, namun diperhitungkan
dalam batas waktu studinya.

11. Kalau mata kuliah yang memperoleh huruf K itu telah ditempuh kembali pada
kesempatan lain, maka huruf mutunya dapat berubah menjadi B+, B, C+, D+, D
atau E.

Catatan: Program Studi dapat melakukan pemutihan nilai mahasiswa sekiranya
dalam waktu satu setengah bulan nilai tidak dapat dikeluarkan oleh Dosen.
Pemutihan nilai dilakukan dengan memberikan nilai minimal B tanpa
terkecuali atau penilaian didasarkan pada data dan informasi yang tersedia.
Namun demikian, nilai tersebut dapat berubah sekiranya dikemudian hari
Dosen menyerahkan nilai. Pemutihan nilai selanjutnya hanya untuk
mahasiswa dengan nilai B ke atas dan tidak untuk nilai di bawah B.

Evaluasi Hasil Belajar

Program Magister Ilmu Ekonomi, Ilmu Manajemen, Akuntansi, Ekonomi
Terapan, dan Profesi Akuntansi

1) Penilaian atas kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan secara
berkala berupa: ujian (lisan/tertulis), pelaksanaan tugas, dan pengamatan oleh
dosen. Ujian Akhir Semester dilaksanakan secara terjadwal oleh Ketua
Program Studi dan hasil ujian diserahkan kepada Sub Bagian Akademik
Program paling lambat 14 hari setelah ujian dilaksanakan.

2) Nilai akhir merupakan gabungan dari Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian
Akhir Semester (UAS) dan semua tugas yang diberikan selama semester yang
berlangsung, masing-masing dengan bobot sendiri-sendiri.

3) Nilai akhir mata kuliah ini diberikan dalam bentuk huruf mutu berdasarkan
skor mentah (raw score) dengan kisaran antara 0 – 100, dengan pedoman
berikut:

90-100 A 70-74 B-
85-89 A- 65-69 C+
80-84 B+ 60-64 C
75-79 B

4) Nilai akhir dalam bentuk huruf mutu (HM) ini harus diserahkan kepada SBP
dan Kemahasiswaan pada waktu yang telah ditetapkan untuk penghitungan
Indeks Prestasi (IP) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) mahasiswa.

5) Untuk penghitungan indeks prestasi (IP) dan indeks prestasi kumulatif (IPK),
huruf mutu (HM) ini diubah menjadi angka mutu (AM) sebagai berikut:

A  = 4,00 B+ = 3,50 C+ = 2,50 D = 1
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A- = 3,75 B   = 3,00 C   = 2,00 E = 0
B- = 2,75

6) IPK kurang dari 2.00 pada semester II, dan/atau semester III akan berakibat
mahasiswa terkena sanksi pemutusan studi.

7) Kelulusan :
a. Mahasiswa dinyatakan lulus suatu mata kuliah apabila mendapat nilai

sekurang-kurangnya C (maksimal untuk dua mata kuliah), sedangkan untuk
tesis minimal nilai B.

b. Mahasiswa dinyatakan lulus Program Magister apabila telah menempuh
sejumlah SKS sesuai dengan peraturan Program Studi masing-masing
termasuk tesis, dengan IPK sekurang-kurangnya 3,00dengan nilai mata
kuliah konsentrasi sekurang-kurangnya B.

Penilaian Seminar Usulan Penelitian
1) Nilai pada Seminar Usulan Penelitian (SUP) diberikan dalam bentuk skor

mentah (raw score) dengan kisaran antara 0,0-4,0.
3,76 – 4,00 A 2,34 – 2,66 C+
3,51 – 3,75 A- 2,00 – 2,33 C
3,26 – 3,50 B+
3,00 – 3,25 B
2,67 – 2,99 B-

2) Tim Penguji terdiri atas Tim Pembimbing dan para Penelaah.
3) Dalam seminar ini Tim Penguji mengevaluasi pertanggungjawaban

mahasiswa atas pertanyaan yang bersifat mengkritisi maupun mencari
klarifikasi terhadap materi/substansi usulan penelitian itu.

4) Pada akhir seminar Tim Penguji memberikan penilaian sebagai berikut:
a. mahasiswa dinyatakan lulus apabila memperoleh nilai rata-rata sekurang-

kurangnya 3,00, atau
b. mahasiswa dinyatakan tidak lulus apabila mahasiswa memperoleh nilai

rata-rata kurang dari 3,00.
6) Rata-rata nilai Seminar Usulan Penelitian (SUP) ini diubah menjadi huruf

mutu (HM) menggunakan pedoman yang berlaku bagi ujian tesis (UT).
7) Apabila dinyatakan tidak lulus dari seminar usulan penelitian, maka

mahasiswa diharuskan mengulang kembali usulan penelitiannya. Kesempatan
mengulang seminar ini hanya diberikan satu kali; apabila sampai dua kali
seminar dinyatakan tidak lulus, maka mahasiswa dikenai sanksi pemutusan
studi.

8) Apabila dinyatakan lulus dari SUP, maka mahasiswa dapat melanjutkan ke
penelitian dan penulisan tesis setelah melakukan perbaikan yang
direkomendasikan tim penelaah.

Penilaian Tesis

1. Penilaian tesis dilakukan melalui ujian tesis (UT).
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2. Bagi Program Magister Manajemen, mahasiswa wajib melaksanakan Seminar
Usulan Penelitian (SUP)

3. Sebelum Ujian tesis, Tim Pembimbing mengevaluasi materi/subtansi naskah
yang diajukan. Penilaian dilakukan dengan mengevaluasi apakah naskah
tersebut ‘layak uji’. Pernyataan ‘layak uji’ ini harus merupakan kesepakatan
bersama dari tim pembimbing. Apabila terjadi perbedaan penilaian tentang
kelayakannya, maka tim Pembimbing perlu mengupayakan untuk mencari
kesepakatan bersama.

4. Evaluasi materi/subtansi naskah dititikberatkan pada hal-hal dibawah ini:
a. Subtansi penelitian – pengembangan ilmu dengan menggunakan metode

dan kaidah ilmiah, menyangkut:
i. Ketajaman identifikasi dan perumusan masalah

ii. Sistematika kerangka pemikiran dalam menghubungkan berbagai
variabel penelitian.

b. Pemecahan masalah menyangkut:
i. Penjabaran dan relevensi metode penelitian yang digunakan;

ii. Ketepatan desain penelitian dan instrumen yang digunakan.
c. Ketajaman analisis, menyangkut:

i. Ketajaman dan keruntutan pembahasan hasil penelitian;
ii. Kekayaan sumber-sumber lain dalam pembahasan.

5. ‘Layak uji’ berarti naskah tesis mendapat nilai (skor mentah) rata-rata
sekurang-kurangnya 68.

6. Apabila dinyatakan ‘tidak layak uji’, maka naskah tersebut tidak bisa diajukan
untuk ujian tesis (UT), Tim Penguji perlu sepakat
untukmempertanggungjawabkannya secara ilmiah dan menjelaskannya kepada
mahasiswa.

7. Bagi Program Magister Manajemen, mahasiswa wajib melaksanakan kolokium
sebelum melaksanakan ujian tertutup.

8. Mahasiswa hanya diberi kesempatan untuk menempuh ujian tesis (UT)
masing-masing sebanyak dua kali dalam kurun waktu yang disepakati.

9. Nilai pada ujian tesis (UT) diberikan dalam bentuk skor dengan kisaran antara
0,00 - 4,00 oleh Tim Penguji.

10. Ujian tesis (UT) dan ujian mata kuliah diubah menjadi huruf mutu (HM)
dengan pedoman sebagai berikut:

3,76 – 4,00 A 2,34 – 2,66 C+
3,51 – 3,75 A- 2,00 – 2,33 C
3,26 – 3,50 B+
3,00 – 3,25 B
2,67 – 2,99 B-

Bagi Program Magister Manajemen, ujian tesis (UT) dan ujian mata kuliah
diubah menjadi huruf mutu (HM) dengan pedoman sebagai berikut:
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Nilai Huruf
Mutu

Angka Mutu

80 –
100%

A 4

76 – 79% A- 3.7
72 – 75% B+ 3.3
68 – 71% B 3
64 – 67% B- 2.7
60 – 63% C+ 2.3
56 – 59% C 2
45 – 55% D 1

< 44% E 0

11. Yudisium kelulusan didasarkan pada pencapaian Indeks Prestasi Kumulatif
(IPK) berikut :
3,00 – 3,40 Memuaskan
3,41 – 3,75 Sangat memuaskan
>  3,75 Cumlaude/ dengan

pujian*

Catatan : penetapan predikat kelulusan dengan pujian (Cum laude)
dilakukan dengan memperhatikan masa studi maksimum (8 semester).
Mahasiswa dinyatakan lulus dengan pujian (Cum Laude) jika dapat
menyelesaikan studi dalam waktu masa studi normal (4 semester) ditambah 1
semester (6bulan).

12. Bagi Program Magister Manajemen, yudisium kelulusan didasarkan pada
pencapaian Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) berikut :
a. 2,75 – 3,40: memuaskan
b. 3,41 – 3,70: sangat memuaskan
c. 3,71 – 4,00: dengan pujian (dengan prasayarat tambahan berupa masa studi

tidak melebihi 4 semester untuk Kelas Reguler dan 5 semester untuk Kelas
Non-Reguler)

Program Magister Ekonomi Terapan

Evaluasi berupa penilaian atas kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa
dilakukan secara berkala berupa ujian, pelaksanaan tugas, dan pengamatan atas
partisipasi belajar mahasiswa oleh dosen. Nilai akhir suatu mata ajaran yang
diperoleh mahasiswa dinyatakan dengan dua cara, yaitu huruf mutu dan angka
mutu yang dibagi dalam tingkatan sebagai berikut :

Nilai Akhir terhadap setiap mata kuliah diberikan dalam bentuk Skor Mentah (Raw
Score) yang berkisar antara 0 – 100. Nilai Akhir ini selanjutnya diubah menjadi
Huruf Mutu (HM) dengan berpegang pada ketentuan berikut:

Skor Huruf Angka Mutu
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Mutu
(HM)

(AM)

95 – 100 A 4,0
89 – 94 A- 3,75
82 – 88 B+ 3,5
75 - 81 B 3,0
70 – 74 B- 2,75
65 – 69 C+ 2,5
60 – 64 C 2,0
55 – 59 C- 1,75
50 – 54 D+ 1,5
45 – 49 D 1,0
40 – 44 D- 0,75
0 – 39 E 0,0

Di samping itu, digunakan pula huruf K dan T. Huruf K berarti kosong, yang
diberikan kepada mahasiswa yang mengundurkan diri dari mata ajaran yang
bersangkutan secara sah. Huruf T berarti tidak lengkap, yang diberikan kepada
mahasiswa yang belum melengkapi semua komponen nilai ujian, termasuk ujian
akhir semester. Kekurangan komponen nilai ujian tersebut harus diselesaikan
dalam waktu empat minggu setelah masa ujian semester berakhir. Jika setelah
waktu tersebut belum diselesaikan, nilai mutu T itu otomatis berubah menjadi nilai
mutu E. Mahasiswa baru bisa dinyatakan lulus,apabila secara kumulatif
mempunyai IPK minimum 3,0 dengan maksimum dua mata kuliah  bernilai C.

Perhitungan IP dan IPK

Indeks Prestasi (IP)

Indeks prestasi (IP) ialah angka yang menunjukan prestasi atau kemajuan belajar
mahasiswa dalam satu semester. IP dihitung pada tiap akhir semester. Rumus
perhitungannya sebagai berikut (pembulatan ke bawah) :

Jumlah (AMxSKS)
IP

Jumlah SKS


Contoh :

Hasil prestasi mahasiswa “X” pada semester Y seperti di bawah ini :

Mata kuliah Bobot SKS Huruf Mutu (HM) Angka Mutu(AM) AM x
SKS

B20H001 3 A 4 3 x 4 = 12

B20H002 3 A 4 3 x 4 = 12

B20H003 3 B 3 3 x 2 = 6

B20H004 3 C 2 3 x 2 = 6

12 Jumlah 36

Maka IP mahasiswa “X” pada semester Y ialah :
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36
IP 3, 00

12
 

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

Indeks prestasi kumulatif (IPK) merupakan angka yang menunjukan prestasi atau
kemajuan belajar mahasiswa secara kumulatif mulai dari semester pertama sampai
dengan semester paling akhir yang telah ditempuh. IPK dihitung tiap akhir
semester. Rumus perhitungannya sebagai berikut (pembulatan ke bawah) :

Jumlah (AM x SKS) seluruh semester yang telah ditempuh
IPK =

Jumlah SKS seluruh semester yang ditempuh

IPK digunakan untuk menentukan beban studi semester berikutnya dan digunakan
sebagai kriteria untuk memberi sanksi akademik dan evaluasi studi pada akhir
program. Apabila mahasiswa memperbaiki hurup mutu E, D, C, C+, B-, B+, A-
dalam perhitungan IPK yang digunakan adalah huruf mutu yang diperoleh terakhir
misalnya:

- D diperbaiki menjadi E, yang digunakan ialah E;

- E diperbaiki menjadi A, yang digunakan adalah A

Huruf T dan K tidak digunakan dalam perhitungan IPK; hurup T dan K harus
diubah menjadi A, A-, B+, B, B-, C+, C, D, E dalam waktu dua minggu setelah
huruf T dan K diumumkan.

Program Magister Manajemen

1) Penilaian atas kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan secara
berkala berupa: ujian (lisan/tertulis), pelaksanaan tugas, dan pengamatan oleh
dosen. Ujian Akhir Semester dilaksanakan secara terjadwal oleh Ketua
Program Studi dan hasil ujian diserahkan kepada Sub Bagian Akademik
Program paling lambat 14 hari setelah ujian dilaksanakan.

2) Nilai akhir merupakan gabungan dari Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian
Akhir Semester (UAS) dan semua tugas yang diberikan selama semester yang
berlangsung, masing-masing dengan bobot sendiri-sendiri.

3) Nilai akhir mata kuliah ini diberikan dalam bentuk huruf mutu berdasarkan
skor mentah (raw score) dengan kisaran antara 0 – 100, dengan pedoman
berikut.

Nilai Huruf Mutu Angka Mutu
80 – 100% A 4
76 – 79% A- 3.7
72 – 75% B+ 3.3
68 – 71% B 3
64 – 67% B- 2.7
60 – 63% C+ 2.3
56 – 59% C 2
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45 – 55% D 1
< 44% E 0

4) Nilai akhir dalam bentuk huruf mutu (HM) ini harus diserahkan kepada SBP
dan Kemahasiswaan pada waktu yang telah ditetapkan untuk penghitungan
Indeks Prestasi (IP) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) mahasiswa.

5) IPK kurang dari 2.00 pada semester II, dan/atau semester III akan berakibat
mahasiswa terkena sanksi pemutusan studi.

6) Kelulusan :
a. Mahasiswa dinyatakan lulus suatu mata kuliah apabila mendapat nilai

sekurang-kurangnya C (maksimal untuk dua mata kuliah), sedangkan
untuk tesis minimal nilai B.

b. Mahasiswa dinyatakan lulus Program Magister apabila telah menempuh
sejumlah SKS sesuai dengan peraturan Program Studi masing-masing
termasuk tesis, dengan IPK sekurang-kurangnya 3,00dengan nilai mata
kuliah konsentrasi sekurang-kurangnya B.

Penilaian Seminar Usulan Penelitian

1) Nilai pada Seminar Usulan Penelitian (SUP) diberikan dalam bentuk skor
mentah (raw score) dengan kisaran antara 0 – 100.

Nilai Huruf Mutu Angka Mutu
80 – 100% A 4
76 – 79% A- 3.7
72 – 75% B+ 3.3
68 – 71% B 3
64 – 67% B- 2.7
60 – 63% C+ 2.3
56 – 59% C 2
45 – 55% D 1

< 44% E 0

2) Tim Penguji terdiri atas Tim Pembimbing dan para Penelaah.
3) Dalam seminar ini Tim Penguji mengevaluasi pertanggungjawaban mahasiswa

atas pertanyaan yang bersifat mengkritisi maupun mencari klarifikasi terhadap
materi/substansi usulan penelitian itu.

4) Pada akhir seminar Tim Penguji memberikan penilaian sebagai berikut:
a. mahasiswa dinyatakan lulusapabila memperoleh nilai rata-rata

sekurang-kurangnya 68, atau
b. mahasiswa dinyatakan tidak lulusapabila mahasiswa memperoleh nilai

rata-rata kurang dari 68.
5) Rata-rata nilai Seminar Usulan Penelitian (SUP) ini diubah menjadi huruf

mutu (HM) menggunakan pedoman yang berlaku bagi ujian tesis (UT).
6) Apabila dinyatakan tidak lulus dari seminar usulan penelitian, maka

mahasiswa diharuskan mengulang kembali usulan penelitiannya. Kesempatan
mengulang seminar ini hanya diberikan satu kali; apabila sampai dua kali
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seminar dinyatakan tidak lulus, maka mahasiswa dikenai sanksi pemutusan
studi.

7) Apabila dinyatakan lulus dari SUP, maka mahasiswa dapat melanjutkan ke
penelitian dan penulisan tesis setelah melakukan perbaikan yang
direkomendasikan tim penelaah.

Penilaian Tesis

1. Penilaian tesis dilakukan melalui ujian tesis (UT).
2. Bagi Program Magister Manajemen, mahasiswa wajib melaksanakan Seminar

Usulan Penelitian (SUP)
3. Sebelum Ujian tesis, Tim Pembimbing mengevaluasi materi/subtansi naskah

yang diajukan. Penilaian dilakukan dengan mengevaluasi apakah naskah
tersebut ‘layak uji’. Pernyataan ‘layak uji’ ini harus merupakan kesepakatan
bersama dari tim pembimbing. Apabila terjadi perbedaan penilaian tentang
kelayakannya, maka tim Pembimbing perlu mengupayakan untuk mencari
kesepakatan bersama.

4. Evaluasi materi/subtansi naskah dititikberatkan pada hal-hal dibawah ini:
a. Subtansi penelitian – pengembangan ilmu dengan menggunakan metode

dan kaidah ilmiah, menyangkut:
i. Ketajaman identifikasi dan perumusan masalah

ii. Sistematika kerangka pemikiran dalam menghubungkan berbagai
variabel penelitian.

b. Pemecahan masalah menyangkut:
i. Penjabaran dan relevensi metode penelitian yang digunakan;

ii. Ketepatan desain penelitian dan instrumen yang digunakan.
c. Ketajaman analisis, menyangkut:

i. Ketajaman dan keruntutan pembahasan hasil penelitian;
ii. Kekayaan sumber-sumber lain dalam pembahasan.

5. ‘Layak uji’ berarti naskah tesis mendapat nilai (skor mentah) rata-rata
sekurang-kurangnya 68.

6. Apabila dinyatakan ‘tidak layak uji’, maka naskah tersebut tidak bisa diajukan
untuk ujian tesis (UT), Tim Penguji perlu sepakat
untukmempertanggungjawabkannya secara ilmiah dan menjelaskannya kepada
mahasiswa.

7. Bagi Program Magister Manajemen, mahasiswa wajib melaksanakan kolokium
sebelum melaksanakan ujian tertutup.

8. Mahasiswa hanya diberi kesempatan untuk menempuh ujian tesis (UT)
masing-masing sebanyak dua kali dalam kurun waktu yang disepakati.

9. Nilai pada ujian tesis (UT) diberikan dalam bentuk skor dengan kisaran antara
0 – 100. Ujian tesis (UT) ujian mata kuliah diubah menjadi huruf mutu (HM)
dengan pedoman sebagai berikut:

Nilai Huruf Mutu Angka Mutu
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80 – 100% A 4
76 – 79% A- 3.7
72 – 75% B+ 3.3
68 – 71% B 3
64 – 67% B- 2.7
60 – 63% C+ 2.3
56 – 59% C 2
45 – 55% D 1

< 44% E 0

10. Yudisium kelulusan didasarkan pada pencapaian Indeks Prestasi Kumulatif
(IPK) berikut:

3,00 – 3,40 Memuaskan
3,41 – 3,75 Sangat memuaskan
>  3,75 Cumlaude/ dengan

pujian*

Catatan : penetapan predikat kelulusan dengan pujian (Cum laude)
dilakukan dengan memperhatikan masa studi maksimum (8 semester).
Mahasiswa dinyatakan lulus dengan pujian (Cum Laude) jika dapat
menyelesaikan studi dalam waktu masa studi normal (4 semester).

E. Tata Tertib

Tata Tertib Kegiatan Belajar Mengajar

Bagi Dosen
1. Kuliah harus dilaksanakan tepat pada waktunya sesuai dengan jadwal,

berlangsung 14 minggu kerja (tidak termasuk ujian-ujian)
2. Pada hari pertama, dosen memberitahukan:

 Satuan Acara Perkuliahan (SAP)
 Buku teks yang digunakan
 Sistem penilaian yang digunakan
 Ada tidaknya ujian-ujian kecil
 Bobot masing-masing tugas dan ujian-ujian

3. Kehadiran dosen minimal 12 kali tatap muka (tidak termasuk UTS dan UAS).
Apabila kurang dari jumlah tersebut, maka dosen wajib menambah tatap muka
dan ujian dilaksanakan sendiri.

4. Jika dosen berhalangan, sehingga kehadirannya tidak sesuai dengan jadual
perkuliahan, maka dosen tersebut berkewajiban:
 Memberitahukan ketidakhadirannya kepada SBA serta kepada mahasiswa,

paling lambat sebelum perkuliahan dimulai.
 Menggantikan kuliahnya pada kesempatan lain sesuai kesepakatan dengan

mahasiswa.
5. Mahasiswa wajib menunggu kehadiran dosen di kelas dalam waktu maksimal

30 menit. Apabila sesudah 30 menit ternyata dosen belum juga hadir, tanpa
pemberitahuan maka salah seorang wakil mahasiswa melaporkan kepada
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Program Studi/SBP untuk mencari pengganti dosen tersebut. Apabila sudah ada
kepastian bahwa dosen pengganti belum ada, mahasiswa dapat meninggalkan
ruang kuliah.

Bagi mahasiswa

Program Magister Ilmu Ekonomi, Ilmu Manajemen, Akuntansi, Ekonomi
Terapan, dan Profesi Akuntansi

a. Selama mengikuti aktivitas perkuliahan harus berpakaian rapi dan sopan untuk
wanita dan untuk laki-laki mengenakan kemeja atau kaos berkerah.

b. Menggunakan sepatu (tidak menggunakan sandal atau selop).
c. Tidak mengaktifkan telepon genggam.
d. Tidak merokok dalam kelas dan dilingkungan bebas rokok di kampus.
e. Keterlambatan maksimal 30 menit, lebih dari 30 menit tidak diperkenankan

mengikuti kuliah, kecuali dengan alasan tertentu diijinkan oleh dosen pengajar
atau sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh dosen pengajar pada awal
perkuliahan.

f. Tidak membawa makanan dan minuman dalam kelas.

Program Magister Manajemen
a. Selama mengikuti aktivitas perkuliahan harus berpakaian rapi dan sopan untuk

wanita dan untuk laki-laki mengenakan kemeja atau kaos berkerah.
b. Menggunakan sepatu (tidak menggunakan sandal atau selop).
c. Tidak mengaktifkan telepon genggam.
d. Tidak merokok dalam kelas dan dilingkungan bebas rokok di kampus.
e. Keterlambatan maksimal 30 menit, lebih dari 30 menit tidak diperkenankan

mengikuti kuliah, kecuali dengan alasan tertentu diijinkan oleh dosen pengajar
atau sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh dosen pengajar pada awal
perkuliahan.

f. Tidak membawa makanan dan minuman dalam kelas.
g. Mahasiswa yang berhak mengikuti perkuliahan ini adalah yang tercantum

dalam daftar hadir.
h. Bagi mahasiswa yang tidak tercantum dalam daftar hadir harap menghubungi

ke Sekretariat Akademik. Tidak diperkenankan menuliskan nama Anda
pada daftar hadir dengan tulisan tangan.

i. Sebelum perkuliahan mahasiswa diwajibkan membaca materi yang ditentukan
di dalam SAP dan bila ada, diwajibkan pula  menyelesaikan tugas individu/
kelompok.

j. Selama perkuliahan mahasiswa diwajibkan mengikuti perkuliahan dengan
datang tepat waktu dan berpartisipasi dengan aktif, tidak meninggalkan kelas
sebelum kuliah berakhir.

k. Bagi mahasiswa yang kehadirannya kurang dari 80%, tidak diperkenankan
mengikuti ujian akhir. Kehadiran akan direkap setiap hari oleh Bagian
Akademik.
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l. Surat izin dan surat sakit harus disampaikan kepada Dosen bersangkutan, dan
status kehadiran sepenuhnya diserahkan kepada dosen bersangkutan.

m. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur kemudian.

Tata Tertib UjianUjian Tengah Semester / Ujian Akhir Semester

Program Magister Ilmu Ekonomi, Ilmu Manajemen, Akuntansi, dan
Ekonomi Terapan

Ketentuan Ujian Tengah Semester adalah sebagai berikut:
1. Ujian dilakukan secara terjadwal.
2. Mahasiswa peserta ujian adalah mahasiswa yang terdaftar sebagai mahasiswa

aktif pada semester yang bersangkutan dan dengan syarat kehadiran kuliah
minimal 70%, dari kehadiran dosen tanpa alasan apapun.

3. Peserta ujian wajib menunjukkan KTM, KRS dan bukti pindah dosen (jika
diperlukan).

4. Peserta ujian wajib menandatangani DPNA (rangkap 3) dan bagi mereka yang
tidak melaksanakannya dianggap tidak mengikuti ujian.

5. Peserta wajib menggunakan kemeja atau blouse dan sepatu tertutup.
6. Jika di dalam soal UTS/UAS tidak mencantumkan sifat ujian, yaitu membuka

buku teks/catatan/ atau tutup buku teks/catatan maka ujian tersebut dianggap
bersifat tutup buku teks/catatan, kecuali ada konfirmasi dari dosen ybs.

7. Peserta ujian dilarang melakukan kecurangan atau tindakan yang
mengindikasikan kecurangan dalam bentuk apapun. Pelanggaran terhadap
ketentuan ini mahasiswa akan dicatatat dalam berita acara ujian dan
mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan tidak lulus (nilai E) terhadap semua
mata kuliah yang diambil pada semester berjalan. Apabila terdapat indikasi
kuat dan/atau bukti kecurangan setelah ujian berlangsung, maka sanksi akan
diputuskan kemudian oleh Pembantu Dekan Bidang Akademik.

8. Peserta ujian tidak boleh meninggalkan ruangan ujian tanpa seijin pengawas
dengan alasan apapun.

9. Peserta ujian yang datang terlambat kurang dari 15 menit, dapat mengikuti
ujian setelah mendapat surat ijin dari koordinator pengawas dan tidak
mendapatkan tambahan waktu. Sedangkan bagi mahasiswa yang terlambat
lebih dari 15 menit, tidak diperkenankan untuk mengikuti ujian ataupun ujian
susulan.

10. Selama ujian berlangsung, peserta ujian tidak boleh membawa alat-alat
komunikasi (HP, PDA, pager dan sejenisnya) dan tidak melakukan pinjam
meminjam perlengkapan ujian.

11. Peserta ujian yang melakukan perjokian akan dikenakan sanksi skorsing
sampai pada pemutusan studi.

12. Pengawas memiliki wewenang penuh untuk menjalankan dan mengambil
tindakan yang dianggap perlu sesuai dengan tata tertib ujian.

13. Tidak ada ujian perbaikan.
14. Ujian susulan hanya diberikan pada mahasiswa yang sakit dan dirawat inap di

RS pada saat ujian berlangsungdan dibuktikan dengan menunjukkan surat
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keterangan rawat inap dari RS, paling lambat 3 hari setelah periode ujian
berakhir. Ujian susulan dapat dilaksanakan setelah mahasiswa mengajukan
surat permohonan ujian susulan kepada PDI, dengan dilengkapi bukti
pendukung sebagai bahan pertimbangan. PDI berhak untuk tidak mengabulkan
permohonan ujian susulan.

15. Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ujian ini, akan diatur dan
ditetapkan kemudian.

Tambahan Ketentuan untuk Program Magister Ekonomi Terapan
Penilaian atas kegiatan dan kemajuan belajar-mengajar mahasiswa dilakukan
secara berkala berdasarkan total skor nilai dengan bobot tertentu yang meliputi
ujian tertulis/lisan, pengerjaan tugas, penulisan makalah, penyelesaian kasus, serta
presentasi dan diskusi. Pelaksanaan ujian dilaksanakan pada setiap pertemuan ke-8
(Ujian Tengah Semester) dan ke-16 (Ujian Akhir Semester) program serta
pertemuan ke-11 (Ujian Akhir) dan ke-12 (Ujian Perbaikan) pada program
matrikulasi.
Mahasiswa peserta mata kuliah yang gagal dalam ujian berhak mengikuti ujian
perbaikan. Ujian perbaikan diberikan satu kali bagi setiap mata kuliah dengan
waktu yang telah dijadwalkan. Materi ujian perbaikan sama dengan materi ujian
sebelumnya. Mahasiswa yang tetap tidak lulus setelah ujian perbaikan harus
mengambil kembali mata kuliah tersebut pada semester berikutnya ketika mata
kuliah tersebut ditawarkan. Setiap ujian perbaikan, mahasiswa harus membayar
uang ujian yang besarnya sesuai ketetapan.

Program Magister Manajemen

1. Ujian dilakukan secara terjadwal.
2. Mahasiswa peserta ujian adalah mahasiswa yang terdaftar sebagai mahasiswa

aktif pada semester yang bersangkutan dan dengan syarat kehadiran kuliah
minimal 80%, dari kehadiran dosen tanpa alasan apapun.

3. Peserta Ujian adalah mahasiswa Program Magister Manajemen Fakultas
Ekonomi Universitas Padjadjaran, yang memenuhi ketentuan sebagai berikut :
(a) Memiliki Kartu Mahasiswa yang berlaku; (b) Tercantum dalam DPNA.

4. Peserta ujian wajib menandatangani DPNA (rangkap 3) dan bagi mereka yang
tidak melaksanakannya dianggap tidak mengikuti ujian.

5. Peserta ujian tidak diperkenankan memakai kaos oblong, jaket, sandal dan
slop. Pengawas berhak untuk mengeluarkan peserta ujian dari ruang ujian bagi
mereka yang melanggar ketentuan ini dan peserta ujian tidak dianggap tidak
mengikuti ujian sehingga tidak berhak untuk mengikuti ujian susulan.

6. Masing-masing peserta ujian membawa alat tulis, kalkulator, tabel statistik,
tabel bunga, tabel logaritma yang bersih dari catatan apapun. Tidak
diperkenankan pinjam meminjam alat-alat tulis/perlengkapan ujian selama
ujian berlangsung. Pengawas berhak untuk menegur peserta ujian yang
melanggar ketentuan ini.

7. Peserta Ujian boleh memasuki ruangan ujian setelah diizinkan oleh Panitia
atau Pengawas Ujian dan menempati kursi yang telah ditentukan dengan tertib.
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Bagi mereka yang tidak dapat memperlihatkan KTM/ Identitas lain yang
berlaku tidak diperkenankan mengikuti ujian.

8. Peserta ujian dilarang mengaktifkan alat komunikasi (ponsel, PDA,
smartphone, dll) serta laptop atau notebook walaupun difungsikan sebagai alat
hitung selama ujian berlangsung. Pengawas berhak untuk menegur peserta
ujian yang melanggar ketentuan ini.

9. Peserta ujian baru boleh mengerjakan ujian bila sudah ada aba-aba dari
pengawas bahwa “UJIAN DIMULAI” dan harus berhenti dan tidak
diperkenankan menulis lagi setelah ada aba-aba bahwa ujian telah habis
waktunya.

10. Peserta ujian diwajibkan membubuhkan tanda tangannya pada DPNA dan bagi
mereka yang tidak menandatangani dianggap tidak mengikuti ujian. Peserta
juga diwajibkan untuk menulis identitas pada kertas ujian, dan nomor urut
DPNA pada tempat yang telah disediakan pada lembar jawaban.

11. Jika di dalam soal UTS/UAS tidak mencantumkan sifat ujian, yaitu membuka
buku teks/catatan/ atau tutup buku teks/catatan maka ujian tersebut dianggap
bersifat tutup buku teks/catatan, kecuali ada konfirmasi dari dosen ybs.

12. Pada saat ujian berlangsung dilarang melakukan kecurangan dengan cara
apapun. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat mengakibatkan dicatat
dalam Berita Acara Ujian dan dinyatakan tidak lulus untuk semua mata
kuliah (mendapat nilai E) yang ditempuh pada semester berjalan dan akan
dilaporkan kepada instansi tempat peserta ujian bekerja.

13. Selama ujian berlangsung mahasiswa tidak diperkenankan meninggalkan
ruangan ujian. Peserta dianggap selesai mengerjakan ujian jika meninggalkan
ruangan.

14. Peserta ujian diwajibkan untuk menyerahkan hasil pekerjan kepada pengawas.
Penyerahan lembar jawaban setelah pengawas keluar dari ruangan ujian tidak
diperkenankan atas dasar alasan apapun.

15. Dalam keadaan dimana peserta ujian dapat menyelesaikan ujiannya dengan
cepat, peserta ujian hanya boleh menyerahkan lembar jawaban setelah15
menit ujian berlangsung. Lembar jawaban diberikan kepada pengawas, dan
sekalipun waktu ujian masih tersedia, peserta  ujian tersebut tidak
diperkenankan untuk mengoreksi kembali hasil ujian tersebut.

16. Peserta ujian yang datang terlambat hingga 15 menit setelah ujian dimulai,
dapat mengikuti ujian tanpa perpanjangan waktu, sedangkan yang datang
terlambat lebih dari 15 menit tidak diperbolehkan mengikuti ujian, dan
tidak ada ujian susulan untuk kasus keterlambatan ini.

17. Peserta ujian yang melakukan perjokian akan dikenakan sanksi skorsing
sampai pada pemutusan studi.

18. Pengawas memiliki wewenang penuh untuk menjalankan dan mengambil
tindakan yang dianggap perlu sesuai dengan tata tertib ujian.

19. Tidak ada ujian perbaikan.
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20. Ujian susulan hanya diperkenankan kepada peserta ujian karena sakit yang
membutuhkan rawat inap. Pengajuan surat permohonan ujian susulan WAJIB
melampirkan keterangan Rawat Inap pada panitia ujian dan atau Sekretariat
Akademik paling lambat 3 hari setelah ujian akhir semester berakhir. Ujian
susulan dapat dilaksanakan setelah mahasiswa mengajukan surat permohonan
ujian susulan kepada Sekprodi, dengan dilengkapi bukti pendukung sebagai
bahan pertimbangan. Sekprodi berhak untuk tidak mengabulkan permohonan
ujian susulan.

21. Keputusan mengenai keikutsertaan dalam ujian susulan akan diumumkan
kemudian oleh SBA. Bagi yang tidak mengajukan permohonan kepada panitia
ujian dan/atau Sekretariat Akademik pada waktu yang telah ditetapkan tidak
akan diberikan ujian susulan.

22. Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan diatur dan ditetapkan
kemudian.

Tata Tertib Sidang

Program Magister Ilmu Ekonomi, Ilmu Manajemen, Akuntansi, Ekonomi
Terapan, dan Profesi Akuntansi

Seminar Usulan Penelitian (SUP)
1. Mahasiswa diwajibkan berpakaian rapi dan sopan ; untuk laki – laki

mengenakan jas dan dasi, untuk wanita mengenakan blaser.
2. Ujian SUP dipimpin oleh Ketua Program Studi, atau sekretaris Program Studi

atau Ketua Pembimbing sebagai ketua sidang
3. Tim Penguji untuk UP terdiri atas :
a. Tim Pembimbing yang berjumlah 2 orang, sesuai dengan jumlah tim

pembimbing yang ditetapkan SK Dekan.
b. Tim Penelaah yang berjumlah 3 orang, yang berlatar belakang sesuai dengan

bidang studi.
4. Penunjukkan penelaah didasarkan atas pengajuan dari Ketua Program Studi;

dan selanjutnya ditetapkan dalam SK Dekan.
5. SUP merupakan wewenang Ketua Program Studi dan diselenggarakan oleh tim

yang ditetapkan oleh SK Dekan.
6. Dalam SUP mahasiswa menyampaikan UP, dan menjelaskan rancangan

penelitian yang akan dilakukan berdasarkan kajian awal lapangan.
7. Dalam SUP penelaah mengajukan pertanyaan dan masukan terhadap UP dan

mahasiswa wajib menjelaskan dan mempertanggungjawaban apa yang mereka
rencanakan.

8. SUP bersifat terbuka, dapat dihadiri oleh sejumlah mahasiswa Program Pasca
Sarjana.

9. Tim penguji, berdasarkan penilaian berhak untuk menyatakan lulus atau
tidaknya mahasiswa.

Ujian Tesis
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1. Mahasiswa diwajibkan berpakaian rapi dan sopan ; untuk laki – laki
mengenakan jas dan dasi, untuk wanita mengenakan blaser.

2. Ujian sidang tesis dilaksanakan oleh Ketua Program Studi, atau sekertaris
Prodi, atau Ketua Pembimbing yang bertindak sebagai Ketua Sidang yang
dibantu oleh Sekretaris Sidang

3. Tim Penguji untuk ujian tesis terdiri atas :
a. Tim Pembimbing yang berjumlah 2 orang, sesuai dengan jumlah tim

pembimbing yang ditetapkan SK Dekan.
b. Tim Penelaah yang berjumlah 3 orang, sesuai dengan tim penguji yang

ditetapkan SK Dekan.
4. Penunjukkan penguji didasarkan atas pengajuan dari Ketua Program Studi

dan kemudian ditetapkan dalam SK Dekan
5. Ujian Tesis merupakan wewenang Ketua Program Studi dan

diselenggarakan oleh tim yang ditetapkan oleh SK Dekan.
6. Dalam Ujian Tesis Penguji mengajukan pertanyaan dan masukan terhadap

Tesis dan mahasiswa wajib menjawab dan menjelaskan, serta
mempertanggungjawabkan apa yang mereka tulis.

7. Ujian Tesis bersifat terbuka, dapat dihadiri oleh sejumlah mahasiswa
Program Pasca Sarjana.

8. Sidang ujian tesis bersifat lisan dan terbuka.
9. Sidang ujian tesis dapat dilaksanakan apabila mahasiswa:

a. Memperoleh IPK untuk perangkat mata kuliah sekurang-kurangnya 3,00;
huruf mutu C maksimum 2 mata kuliah dan tidak terdapat huruf mutu D
dan E.

b. Naskah tesis telah disetujui oleh Tim Pembimbing.
10. Sidang Ujian Tesis dipimpin oleh ketua sidang. Ketua sidang adalah ketua

program studi atau sekretaris, atau Ketua Pembimbing.
11. Sidang Ujian Tesis diuji oleh tim penguji yang terdiri atas 2 Anggota Tim

Pembimbing dan 3-4 Dosen Pembahas yang relevan dan kompeten.
12. Sidang Ujian Tesis dapat dilaksanakan apabila dihadiri sekurang-kurangnya

lima orang penguji. Sidang ujian tesis dibatalkan apabila tidak dihadiri oleh
pembimbing.

13. Seminar usulan penelitian dipimpin oleh ketua sidang. Ketua sidang adalah
ketua program studi atau sekretaris program studi atau ketua sidang.

14. Seminar usulan penelitian diuji oleh tim penguji yang terdiri atas 2 Anggota
Tim Pembimbing dan 3-4 Dosen Pembahas yang relevan dan kompeten.

15. Seminar usulan penelitian dilaksanakan satu kali,bilamana tidak lulus
diulang maksimal satu kali. Batas waktu pengulangan adalah maksimum
tiga bulan sejak seminar pertama.

16. Seminar usulan penelitian dapat dilaksanakan apabila dihadiri sekurang-
kurangnya lima orang penguji.Seminar usulan penelitian dibatalkan apabila
tidak dihadiri oleh pembimbing.

17. Perbaikan UP harus masuk paling lambat 1 bulan setelah seminar usulan
Penelitian

18. Tim penguji, berdasarkan penilaian berhak untuk menyatakan lulus atau
tidaknya mahasiswa.
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Program Magister Manajemen
Seminar Usulan Penelitian (SUP)
1. Mahasiswa diwajibkan berpakaian rapi dan sopan ; untuk laki – laki

mengenakan jas dan dasi, untuk wanita mengenakan blaser.
2. Ujian SUP dipimpin oleh Ketua Program Studi, atau sekretaris Program Studi

atau Ketua Pembimbing sebagai ketua sidang
3. Tim Penguji untuk UP terdiri atas :

a. Tim Pembimbing yang berjumlah 2 orang, sesuai dengan jumlah tim
pembimbing yang ditetapkan SK Dekan.

b. Tim Penelaah yang berjumlah 3 orang, yang berlatar belakang sesuai
dengan bidang studi.

4. Penunjukkan penelaah didasarkan atas pengajuan dari Ketua Program Studi;
dan selanjutnya ditetapkan dalam SK Dekan.

5. SUP merupakan wewenang Ketua Program Studi dan diselenggarakan oleh
tim yang ditetapkan oleh SK Dekan.

6. Dalam SUP mahasiswa menyampaikan UP, dan menjelaskan rancangan
penelitian yang akan dilakukan berdasarkan kajian awal lapangan.

7. Dalam SUP penelaah mengajukan pertanyaan dan masukan terhadap UP dan
mahasiswa wajib menjelaskan dan mempertanggungjawaban apa yang
mereka rencanakan.

8. SUP bersifat terbuka, dapat dihadiri oleh sejumlah mahasiswa Program Pasca
Sarjana.

9. Tim penguji, berdasarkan penilaian berhak untuk menyatakan lulus atau
tidaknya mahasiswa.

Ujian Tesis
1. Mahasiswa diwajibkan berpakaian rapi dan sopan ; untuk laki – laki

mengenakan jas dan dasi, untuk wanita mengenakan blaser.
2. Ujian sidang tesis dilaksanakan oleh Ketua Program Studi, atau sekertaris

Prodi, atau Ketua Pembimbing yang bertindak sebagai Ketua Sidang yang
dibantu oleh Sekretaris Sidang

3. Tim Penguji untuk ujian tesis terdiri atas :
a. Tim Pembimbing yang berjumlah 2 orang, sesuai dengan jumlah tim

pembimbing yang ditetapkan SK Dekan.
b. Tim Penelaah yang berjumlah 3 orang, sesuai dengan tim penguji yang

ditetapkan SK Dekan.
4. Penunjukkan penguji didasarkan atas pengajuan dari Ketua Program Studi

dan kemudian ditetapkan dalam SK Dekan
5. Ujian Tesis merupakan wewenang Ketua Program Studi dan diselenggarakan

oleh tim yang ditetapkan oleh SK Dekan.
6. Dalam Ujian Tesis Penguji mengajukan pertanyaan dan masukan terhadap

Tesis dan mahasiswa wajib menjawab dan menjelaskan, serta
mempertanggungjawabkan apa yang mereka tulis.

7. Ujian Tesis bersifat terbuka, dapat dihadiri oleh sejumlah mahasiswa Program
Pasca Sarjana.

8. Sidang ujian tesis bersifat lisan dan terbuka.
9. Sidang ujian tesis dapat dilaksanakan apabila mahasiswa:
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10. Memperoleh IPK untuk perangkat mata kuliah sekurang-kurangnya 3,00;
huruf mutu C maksimum 2 mata kuliah dan tidak terdapat huruf mutu D dan
E.

11. Naskah tesis telah disetujui oleh Tim Pembimbing.
12. Sidang Ujian Tesis dipimpin oleh ketua sidang. Ketua sidang adalah ketua

program studi atau sekretaris, atau Ketua Pembimbing.
13. Sidang Ujian Tesis diuji oleh tim penguji yang terdiri atas 2 Anggota Tim

Pembimbing dan 3-4 Dosen Pembahas yang relevan dan kompeten.
14. Sidang Ujian Tesis dapat dilaksanakan apabila dihadiri sekurang-kurangnya

lima orang penguji. Sidang ujian tesis dibatalkan apabila tidak dihadiri oleh
pembimbing.

15. Seminar usulan penelitian dipimpin oleh ketua sidang. Ketua sidang adalah
ketua program studi atau sekretaris program studi atau ketua sidang.

16. Seminar usulan penelitian diuji oleh tim penguji yang terdiri atas 2 Anggota
Tim Pembimbing dan 3-4 Dosen Pembahas yang relevan dan kompeten.

17. Seminar usulan penelitian dilaksanakan satu kali, bilamana tidak lulus
diulang maksimal satu kali. Batas waktu pengulangan adalah maksimum tiga
bulan sejak seminar pertama.

18. Seminar usulan penelitian dapat dilaksanakan apabila dihadiri sekurang-
kurangnya lima orang penguji. Seminar usulan penelitian dibatalkan apabila
tidak dihadiri oleh pembimbing.

19. Perbaikan UP harus masuk paling lambat 1 bulan setelah seminar usulan
Penelitian

20. Tim penguji, berdasarkan penilaian berhak untuk menyatakan lulus atau
tidaknya mahasiswa.

F. Sanksi

Peringatan Akademik

Program Magister Ilmu Ekonomi, Ilmu Manajemen, dan Profesi Akuntansi

Peringatan akademik diberikan kepada:
(a) Mahasiswa yang pada akhir semester ke-1 (khusus mahasiswa kelas pagi

MM) atau ke-2 memperoleh IPK di bawah 3,00
(b) Mahasiswa yang pada akhir semesterke-1 atau ke-2 memperoleh huruf mutu

D atau E untuk suatu mata kuliah;
(c) Mahasiswa yang pada akhir semester ke-4 belum melakukan Seminar Usulan

Penelitian;
(d) Mahasiswa yang pada akhir semester ke-7 akhir  belum menempuh Ujian

Tesis.

Peringatan akademik karena kelalaian administratif diberikan kepada mahasiswa
yang melalaikan kewajiban administratif (tidak melakukan pendaftaran/
pendaftaran ulang, dsb) untuk satu semester tanpa izin rektor.
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Program Magister Manajemen

(a) Bagi mahasiswa yang memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sampai
dengan semester I untuk kelas pagi dan semester II untuk kelas sore dan kelas
eksekutif kurang dari 2.50 akan terkena peringatan tertulis.

(b) Bagi mahasiswa yang memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sampai
dengan semesster II untuk kelas pagi dan semester IV untuk kelas sore dan
eksekutif kurang dari 2.50 dinyatakan tidak lulus dan tidak diperkenankan
melanjutkan studinya di Program Magister Manajemen.

(c) Bagi mahasiswa yang memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) antara 2.50
dan 2.99 pada semester II untuk kelas pagi dan semester IV untuk kelas sore
dan kelas eksekutif diperkenankan mengulang mata kuliah yang bersangkutan
untuk memperbaiki nilai.

Program Magister Akuntansi

(1) Peringatan akademik diberikan kepada :
- Mahasiswa yang pada akhir semester  II memperoleh IPK di bawah 3.00
- Mahasiswa yang pada akhir semester II memperoleh huruf mutu D atau E

untuk suatu     mata Kuliah.
- Mahasiswa yang pada akhir semester IV belum melakukan Seminar

Usulan Penelitian.
- Mahasiswa yang pada akhir  Semester  V belum menempuh ujian tesis.

(2) Peringatan akademik karena kelalaian administratif diberikan kepada
mahasiswa yang melalaikan kewajiban administratif.

(3) Mahasiswa yang pada awal semester V  belum menyelesaikan studinya maka
wajib melakukan Herregistrasi dan membayar SPP setiap semester baru,
sesuai dengan tarif yang berlaku di universitas padjadjaran

Program Magister Ekonomi Terapan
Peringatan akademik diberikan kepada :
1. Mahasiswa baru yang pada akhir semester I memperoleh IPK dibawah 3,0.
2. Mahasiswa yang memiliki IPK kurang dari 3,0 pada akhir semester III.
3. Mahasiswa yang belum mengikuti seminar usulan penelitian pada 3 bulan

setelah akhir perkuliahan.

Pemutusan Studi

Program Magister Ilmu Ekonomi, Ilmu Manajemen, dan Profesi Akuntansi
Pemutusan studi dikenakan terhadap mahasiswa yang:
(a) Pada akhir semester ke-3 memperoleh IPK di bawah 3,00
(b) Pada akhir semester ke-3  memperoleh huruf mutu di  bawah C
(c) Pada akhir semester ke-5 belum melakukan Seminar Usulan Penelitian atau

tidak lulus Seminar Usulan Penelitian untuk kedua kali
(d) Tidak dapat menyelesaikan studi pada akhir semester ke-8
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(e) Dua semester berturut-turut tidak melakukan herregistrasi, tidak mengikuti
kegiatan belajar-mengajar, tidak mengisi KRS, atau mengundurkan diri dari
kegiatan belajar-mengajar.

(f) Mengundurkan diri, meninggal dunia, melakukan hal-hal yang bersifat
mencemarkan nama baik almamater (Universitas Padjadjaran) atau melanggar
etika keilmuan (misalnya melakukan plagiat)

Program Magister Manajemen
Pemutusan studi dilakukan terhadap:
(1) Mahasiswa yang telah melewati batas waktu studi maksimal sebagaimana

telah ditentukan.
(2) Mahasiswa yang tidak melakukan herregistrasi selama lebih dari dua semester

berturut-turut tanpa ijin.

Program Magister Akuntansi

Pemutusan  studi dikenakan pada mahasiswa yang :
1. Pada akhir semester  IV memperoleh IPK dibawah 3.00
2. Pada akhir semester  IV memperoleh huruf mutu dibawah D & E
3. Pada akhir semester  V  belum melakukan seminar usulan penelitian atau

tidak lulus seminar usulan penelitian untuk yang kedua kali.
4. Tidak dapat menyelesaikan studi pada akhir semester  ke X
5. Dua semester  berturut-turut tidak melakukan her registrasi, tidak mengikuti

kegiatan belajar mengajar, tidak mengisi  KRS atau mengundurkan diri dari
kegiatan belajar mengajar.

6. Mengundurkan diri, meninggal dunia, melakukan hal-hal yang bersifat
mencemarkan nama baik almamater ( Universitas Padjadjaran ) atau
melanggar etika keilmuan (misalnya melakukan plagiat)

Program Magister Ekonomi Terapan
Pemutusan hubungan studi dikenakan pada mahasiswa dengan kondisi:
1. Pada akhir semester IV tidak mencapai IPK 3,0.
2. Selama 2 semester berturut-turut tidak melakukan registrasi
3. Tidak dapat menyelesaikan studi pada akhir semester VI.
4. Mengundurkan diri, meninggal dunia, melakukan hal-hal yang bersifat

mencemarkan nama baik almamater, atau melanggar etika keilmuan.

Sanksi  Akademik

(a) Sanksi akademik dikenakan kepada mahasiswa yang melakukan tindakan
tidak terpuji dalam proses belajar-mengajar, baik maupun non-akademik, atau
melanggar hukum (misalnya melakukan tindak kriminal) atau melakukan
perbuatan tidak bermoral.

(b) Berat ringannya sanksi akademik ditetapkan (berdasarkan peraturan dan
perundangan yang berlaku) oleh Dewan yang terdiri atas:
a. Komisi 1 Senat Fakultas Ekonomi
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b. Ketua Tim Pembimbing
c. Ketua Program Studi S2,
untuk diteruskan ke Dekan dan/atau Rektor Universitas Padjadjaran untuk
diambil tindakan
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BAB III. SARANA DAN PRASARANA

Fakultas Ekonomi dan Bisnis mempunyai sarana dan prasarana yang memadai dalam menunjang
kegiatan belajar mengajar, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sarana yang dimiliki
terdiri dari ruang kuliah, ruang administrasi kuliah, ruang praktika dan laboratorium penelitian
jurusan.

1. Ruang Kuliah
Kegiatan belajar mengajar untuk Program Diploma (D3) dan Program Sarjana(S1) Fakultas
Ekonomi dan Bisnis tersebar di kampus Jalan Dipati Ukur No. 35.

Gedung kuliah yang ada di Jalan Dipati Ukur No.35 terdiri dari Gedung A yang memiliki 17
ruangan dan terbagi atas tujuh ruang kuliah, ruang dosen, ruang rapat, ruang asisten, empat ruang
laboratorium komputer, dua ruangan praktika manual  dan ruang teknisi komputer. Total luas
bangunan gedung A adalah 1.750m2.

Gedung kuliah lain adalah Gedung B yang memiliki luas bangunan total 800m2. Di gedung B
terdapat ruang multimedia yang disebut dengan ruang B1. Ruangan ini berguna untuk berbagai
kegiatan akademis yang memerlukan kapasitas peserta besar dan sarana multi media. Gedung B
ini terdiri dari tiga lantai dimana terdapat masing-masing empat ruang kuliah di lantai dua dan
tiga.

Gedung C merupakan kombinasi gedung bagi ruang kuliah, ruang serba guna, kegiatan
mahasiswa dan laboratorium. Lantai dasar gedung ini digunakan oleh berbagai kegiatan
mahasiswa, sedangkan lantai 2, 3 dan 4 digunakan untuk ruang kuliah, laboratorium dan terdapat
ruang serba guna di lantai 4.
Gedung D digunakan oleh program D3, dimana lantai dasar digunakan sebagai ruang pimpinan
dan administrasi dan kantin. Lantai dua dan tiga digunakan sebagai ruang kuliah mahasiswa
program D3. Di lantai 3 terdapat ruang serba guna yang bisa menampung lebih dari 100
orang.Semua ruang kuliah yang ada di lingkungan ) Fakultas Ekonomi dan Bisnis sudah
memiliki Air Conditioned (AC).

Data mengenai kapasitas dan ruang kuliah dapat dilihat pada Lampiran 2 mengenai Sarana dan
Prasarana.

2. Ruang Administrasi
Ruang administrasi untuk Dekanat terdapat di gedung R di Jalan Dipati Ukur nomor 35. Gedung
ini juga tempat berkantornya para ketua jurusan dan administrasinya. Di lantai dasar ruang R
terdapat ruang dosen dan administrasi mahasiswa dan administrasi keuangan.

Ruang administrasi juga tersebar di masing-masing program yang ada di Jalan Dipati Ukur.
Semua ruang administrasi dekat dengan ruang kuliah untuk setiap program studi.
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3. Laboratorium
Untuk menunjang kegiatan penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan pengkajian di fakultas,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis didukung oleh 3 (tiga) laboratorium yaitu Laboratorium Penelitian,
Pengabdian pada Masyarakat dan Pengkajian Akuntansi (LP3A) - PPA, Laboratorium Penelitian,
Pengabdian pada Masyarakat dan Pengkajian Ekonomi (LP3E), Laboratorium Penelitian,
Pengabdian pada Masyarakat dan Pengkajian (LP3M) - LMFE.
Laboratorium ini memfasilitasi berbagai kegiatan penelitian, yang tidak hanya terkonsentrasi
pada keterlibatan dosen saja, tapi juga melibatkan mahasiswa sebagai sarana pembelajaran, dan
lebih mendekatkan mahasiswa dengan kondisi real di dunia nyata.

4. Sarana Penunjang Pendidikan
Sarana perkuliahan di ) Fakultas Ekonomi dan Bisnis ditunjang oleh berbagai fasilitas seperti
Over Head Projector (OHP), LCD Projector, white board, lap top dan sarana lainnya. Jumlah
fasilitas tersebut sudah bisa digunakan untuk hampir semua ruang kuliah yang ada di ) Fakultas
Ekonomi dan Bisnis. Oleh karena itu mahasiswa dan dosen dapat melakukan kegiatan belajar
mengajar menjadi lebih baik dan nyaman. Sarana penunjang pendidikan dalam bidang teknologi
tinggi adalah adanya beberapa titik hot-spot untuk wireless internet di semua kampus di
lingkungan ) Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Setiap mahasiswa berhak memiliki akses untuk
internet dengan kecepatan tinggi yang disediakan oleh kampus.

5. Perpustakaan dan Pusat Informasi Ilmiah
Perpustakaan dan Pusat Informasi Ilmiah ) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran
(P2I2 FEB-UNPAD) berdiri pada tanggal 17 Desember 1997, di atas gedung berlantai 3 dengan
luas bangunan 1200 m2 untuk memenuhi perkembangan kebutuhan informasi yang semakin
meningkat terutama dalam bidang ekonomi dan bisnis. P2I2 FE-UNPAD menerapkan teknologi
komputasi dalam kegiatan operasionalnya, sehingga membantu mempercepat pencarian dan
pengolahan informasi yang diperlukan oleh pemakainya.

P2I2 FEB-UNPAD selalu mengembangkan diri melalui penambahan koleksi dengan fokus pada
ekonomi dan bisnis, pengaplikasian Sistem Informasi dan Teknologi, maupun tingkatan kualitas
pelayanan melalui pembinaan SDM pelaksana.

P2I2 FEB-UNPAD telah menggunakan sistem informasi perpustakaan yang memudahkan
pengguna untuk memperoleh informasi yang diperlukan melalui komputer yang tersedia. Sistem
informasi ini juga menjamin kecepatan dan ketepatan layanan anggota dalam hal pendaftaran
peminjaman buku.

Perkembangan P2I2 FEB-UNPAD
P2I2 FEB-UNPAD pada awalnya memiliki koleksi yang dimiliki oleh perpustakaan-
perpustakaan Fakultas Ekonomi Program Regular dan Program Ekstensi, pada perkembangan
selanjutnya koleksi perpustakaan makin bertambah dengan adanya sumbangan dari para alumni )
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran serta dari para donatur yang memiliki
perhatian yang tinggi terhadap dunia pendidikan.

Pada saat ini perpustakaan ) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran telah mampu
menyediakan layanan buku ekonomi dan bisnis, skripsi, makalah seminar, jurnal, koran, majalah,
penyediaan informasi dalam bentuk CD-ROM serta layanan internet. Pemanfaatan teknologi
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yang telah dilakukan perpustakaan akan memudahkan para pembaca untuk mencari informasi
yang dibutuhkannya.

Kini koleksi yang dimiliki oleh perpustakaan FEB diantaranya :

 Buku berbahasa Indonesia: 6054 eksemplar terdiri dari 3762 judul.

 Buku berbahasa Inggris: 8038 eksemplar terdiri dari 4355 judul

 Jurnal dalam bahasa Indonesia:  892 eksemplar terdiri dari 84 judul

 Jurnal dalam bahasa Inggris sebanyak 1715 eksemplar terdiri dari 126 judul.

 Karya ilmiah (skripsi/tesis/disertasi): 3271 eksemplar.

Pada tanggal 15 Agustus 2007 Digital Library mulai dipekenalkan bersamaan dengan
diresmikannya Sistem Informasi FEB Unpad. Peresmian ini dilakukan oleh Rektor Unpad Prof.
Dr. Ganjar Kurnia, Ir., DEA yang berlangsung di Lt 3 Gedung Perpustakaan FEB-Unpad,
sekaligus menandai penggunaan ruang baca skripsi di lantai 3.

P2I2 FEB-UNPAD  sendiri berkembang dari waktu ke waktu sejalan dengan perkembangan
teknologi informasi (TI). Hal ini ditandai dengan perkembangan komputerisasi basis-data
katalog (metadata) dan media penyimpanan konten-nya (full text). Perkembangan dari
perpustakaan tradisional menjadi semi modern menuju modern, dan kemudian menjadi
perpustakaan digital (hybrid) sampai akhirnya menuju era perpustakaan virtual.

Proses menuju ke arah itu sedang dijalani. Dimulai dengan pembukaan akses jurnal elektronik (e
journal) yang sudah dirasakan manfaatnya baik oleh dosen maupun mahasiswa ) Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Unpad.

Fasilitas P2I2 FEB-UNPAD
Ruang Baca Dosen
Berada di Lantai I terdiri dari ruang baca buku dan juga rak susunan bahan pustaka yang dapat
dibaca dan dipinjam, dilengkapi dengan ruangan ber-AC yang nyaman dan tenang.

Ruang Baca Mahasiswa
Berada di Lantai I terdiri dari ruang baca buku serta ruang baca majalah dan koran yang masing-
masing terpisah dengan koleksi buku yang terus diusahakan bertambah dilengkapi dengan
ruangan ber-AC yang nyaman dan tenang.

Ruang Skripsi
Perpustakaan menyediakan skripsi yang dapat dibaca oleh para anggota dengan sumber skripsi
dari mahasiswa alumni ) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran Bandung, dengan
ruangan yang nyaman di lantai 3 Gedung Perpustakaan.

Ruang Jurnal
Perpustakaan menyediakan jasa pembacaan jurnal dan juga perbanyakan jurnal yang
ditempatkan di lantai II. Adapun sumber jurnal yang ada adalah dari dalam dan dari luar
Universitas Padjadjaran.

Area Website & hotspot
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Terdapat di lantai 1 dan 3 Gedung Perpustakaan yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh Civitas
Akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran.

Fotokopi
Buku perpustakaan dapat di fotokopi maksimum dua bab, sedangkan skripsi satu bab, untuk
setiap judulnya. Terdapat di Lantai 1 Gedung Perpustakaan FEB UNPAD.

Toko Alat Tulis dan Minuman
Fasilitas ini merupakan pengembangan perpustakaan dengan tujuan untuk memfasilitasi para
mahasiswa dengan segala keperluan dan kenyamanannya.

Peraturan Perpustakaan
1. Jumlah buku yang dapat dipinjam maksimal dua eksemplar, dengan masa pinjam untuk buku

wajib adalah 1 hari dan buku penunjang 3 hari. Buku wajib adalah buku utama yang menjadi
referensi perkuliahan, sedangkan buku penunjang adalah buku perkuliahan selain buku wajib.
Klasifikasi tersebut  dilakukan karena masih terbatasnya jumlah koleksi yang dapat dipinjam.

2. Majalah periodikal, jurnal serta buku – buku tertentu  yang diberi tanda REFERENSI, hanya
dapat dimanfaatkan di dalam ruangan perpustakaan  dan tidak dapat dipinjam  ke luar
ruangan.

3. Keterlambatan pengembalian buku akan dikenakan denda sebagai berikut :
 Anggota dengan status mahasiswa Reguler, dan kelas sore Rp.1000 per hari per satu

buku.
4. Kartu anggota harus dibawa setiap kunjungan. Kehilangan Kartu Anggota harus segera

dilaporkan kepada petugas perpustakaan, agar tidak terjadi penyalahgunaan. Penggantian
Kartu Anggota yang hilang dikenakan biaya 50 % dari biaya pendaftaran.

5. Kartu anggota tidak dapat dipinjamkan untuk digunakan oleh orang lain. Kehilangan dan
kerusakan buku menjadi tanggung jawab anggota yang namanya tercantum pada kartu
anggota tersebut. Buku yang hilang atau rusak harus diganti sesuai dengan buku yang hilang
atau rusak tersebut.

6. Anggota wajib turut serta memelihara dan menjaga buku – buku serta ruang perpustakaan.
Tidak diperkenankan merokok ataupun makan dan minum di ruang baca perpustakaan juga
tidak diperkenankan membuat kegaduhan ataupun menggangu ketenangan di dalam ruangan
perpustakaan.

Persyaratan Untuk Menjadi Anggota
1. Mahasiswa ) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad pada Program S1 Reguler, S1 Kelas Sore,

Program D3 PAAP dan Program Pasca Sarjana Unpad, dosen dan pegawai ) Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Unpad  dengan status sebagai anggota peminjam.

2. Mahasiswa selain ) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad dan dari luar Unpad dengan status
sebagai anggota.

3. Anggota perpustakaan diperkenankan menggunakan seluruh fasilitas yang disediakan
perpustakaan.

4. Mengisi Formulir pendaftaran yang tersedia serta menunjukkan KTM/KARPEG dan
KTP/SIM yang masih berlaku.

5. Membayar iuran anggota
6. Menyerahkan dua (2) lembar pasfoto ukuran 3x4 dan ukuran 2x3
7. Bersedia mengikuti aturan Perpustakaan.
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BAB IV. PENELITIAN DAN KERJASAMA

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad secara konsisten dan berkelanjutan menyelenggarakan
berbagai kegiatan baik yang bersifat keilmuan maupun terapan melalui ketiga pusat penelitian
atau laboratorium yaitu LP3E (Laboratorium untuk jurusan Ilmu Ekonomi), LP3M
(Laboratorium Manajemen) dan LP3A (Laboratorium Akuntansi). Selain itu dosen-dosen FE
Unpad juga banyak yang terlibat penelitian dan pengabdian masyarakat di tingkat Universitas: di
Lembaga Penelitian Unpad dan Lembaga Pengabdian Masyarakat Unpad. Selain itu beberapa
Dosen  dan Mahasiswa FEB juga telah berhasil menorehkan prestasi yang membanggakan baik
di tingkat lokal, nasional, atau internasional.

1. Penelitian

Riset yang diselenggarakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad dipusatkan pada ketiga
Laboratorium Jurusan yang umumnya merupakan kerjasama penelitian dengan berbagai pihak
di luar universitas diantaranya Instansi/Lembaga milik Pemerintah, maupun institusi luar negeri.
Kegiatan riset yang terus berkembang juga merupakan salah satu bukti komitmen Fakultas
Ekonomi untuk turut mewujudkan Universitas Padjadjaran sebagai Research Univeristy.

2. Kerjasama

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad secara aktif mengikuti berbagai kegiatan ilmiah,
seperti seminar, simposium dan lokakarya yang diselenggarakan baik di dalam maupun di luar
negeri. Diantara kegiatan ilmiah dimaksud adalah: IRSA International Conference, Simposium
Nasional Cilimate Changes Media Workshop for Journalist of South East Asian Countries,
International Conference of Business and Management, Simposium Nasional Akuntansi,
Seminar Manajemen Perbankan Syariah, dll.

Dalam kerjasama luar negeri, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad telah menjalin kerjasama
dengan 20 universitas dari 13 negara dalam bentuk kerjasama Dual/Double Degree, Exchange
Student, Exchange Staff, Joint Research. Beberapa universitas tersebut antara lain: ESC Troyes
Champagne School of Management, La Rochelle University, Leiden University, Hochschule
Bremen, Munchen Universtiy of Applied Science, Fachohschule Erfurt, Ghent University,
Heriot-Watt University, Qatar University, La Trobe University, Monash University, Dhurakij
Pundit University, San Beda College, Takushoku University, GRIPS (National Graduate Institute
for Policy Studies), IUJ (International University of Japan), Youngsan  University, Ajou
University, Technologico de Monterrey Chihuahua Campus, University of Canterbury.
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BAB V. PRESTASI FAKULTAS

Prestasi dosen dan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad dalam kurun waktu 4 tahun
terakhir adalah sebagai berikut:

1. Prestasi Dosen
 Erie Ferbrian, SE, MBA, M.Com dan Aldrin Herwany. SE, MM sebagai “The Most

Outstanding Research Award” berdasarkan paper hasil riset yang dipresentasikan di
Global Conference in Business & Finance, yang diselenggarakan The Institute for
Business & Finance Research di USA, tiga tahun berturut-turut, 2009,2010, 2012 (2011
tidak diselenggarakan).

 Dr.Arief Anshory Yusuf Kembali Mengukir Prestasi: Meraih AJARE Best Paper Prize
2011. Sebelumnya, Arief Anshory Yusuf, SE, MSc PhD berhasil meraih predikat karya
ilmiah non-eksakta terbaik di Universitas Padjadjaran tahun 2008 dan merupakan orang
Indonesia pertama peraih The Peter Nijkamp Research Encouragement Award. Award
tersebut diumumkan pada the 58th Annual North American Meetings of the Regional
Science Association International & Second Conference of the Regional Science
Association of the Americas (RSAmericas), November 9-12, 2011, di Miami, Amerika
Serikat.

 Poppy Rufaidah, SE, PhD. dari Jurusan Manajemen terpilih sebagai Dosen Teladan
Universitas Padjadjaran pada Tahun 2008.

 Arief Anshory Yusuf, SE, MSc PhD dari Jurusan ESP berhasil meraih predikat karya
ilmiah non-eksakta terbaik di Universitas Padjadjaran pada tahun 2008.

2. Prestasi Mahasiswa

Tingkat Internasional
 Delegasi Unpad untuk Trus by Danone seri 7 Business International Competition 2010
 Global Model United Nations 2011 Korea
 Juara 1 Binus International Debate Competition 2010
 Juara 1 dan 2 National Entrepreneur Competition 2011 dalam rangkaian acara

Management Event yang diselenggarakan oleh IKAMMA FEB UGM 25-26 November
2011 di UGM

 M. Firlian Syaroni, (Departemen Manajemen)
 1st Winner of 2008 World Grand Finale Global TIC Talentrepreneur Award & Forum

yang dilaksanakan oleh Global TIC Association, Taiwan, Agustus 2008 di Taiwan.
 Candidate of Finalist Teams for TIC Americas Young Entrepreneur Talent &

Innovation Competition, Columbia, Amerika Serikat.
 Meraih medali perunggu kejuaraan Judo dalam SEAN Game di Bangkok, 2009

Tingkat nasional
 Juara 2 dan 3 Lomba Be Young Entrepreneur di Universitas Brawijaya Malang 22-23

Oktober 2011
 Juara 1 Business College Ambassador 2010
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 Juara 1 Edan 2 conomic Championship Business Plan Compeititon yang
diselenggarakan oleh HMJM Universitas Diponegoro tgl 29-30 Oktober 2011

 Jaura 1 7th Trisakti Economics and Business Fair and Competition (TEBFC)
 Juara 1 10th ICMSS yang diselenggarakan oleh MSS FE UI 2011
 Juara 3 National Sharia Economics Business Plan Competition yang diselenggarakan

oleh Sharia Economics Student Club IPB pada tanggal 12-13 November 2011 di IPB
 Best Sales Performance & Best of the Best Regional AXIOO MARKETING AWARDS

2009
 Juara 1 dan Juara harapan 2 National Marketing Plan Universitas Maranatha 2011
 Juara 1 Economics Championship di selenggarakan oleh HIMA Manajemen Undip

2009
 Lomba Business Plan Univation of Padjadjaran yang diselenggarakan oleh FTIP Unpad

2009
 Juara 2dan 3 Lomba Akuntansi di UNS Solo 2010
 Juara 1 dan Presenter Terbaik Invitasi Nasional Mahasiswa, Lomba Inovasi

Pengoptimalan Sinergi Potensi Ekonomi Sosial dan Lingkungan yang Bersandar pada
Kearipan Lokal dan Prinsip Keberlanjutan yang diselenggarakan oleh Kelompok Studi
CSR

 Juara 2 dan 3 9 ICMSS Stock Exchange Competition diselenggarakan oleh MSS FE UI
2010

 Juara 3 Sharea Business Plan Competition diselenggarakan oleh team asisten FTUI UII
Yogya 2010

 Juara 3 Business Plan Competition Creation Unpar 2011
 Juara 3 Moeslem Entrepreneur Award 2011 yang diselenggarakan oleh ROIS FE Unila
 Yusman Kurnia (Departemen Manajemen)
 Best Paper of Total Quality Management 2007, Jamsostek diraih. Prestasi tersebut

membawanya meraih S2 di Rikkyo Daigaku Dept College di Jepang;
 Meraih beasiswa Fullbright untuk mengikuti kuliah setahun 2008/2009 di Montana

State University, Bozemen, Montana Amerika Serikat,
 Juara Karya Tulis Nasional.
 Juara ke-3 Prasetya Mulya 2008 Marketing Plan Competition dilaksanakan Prasetya

Mulya Business School, 2008.
 Juara ke-2 dan ke-3, Perlombaan Simulasi Saham ICMSS Universitas Indonesia, 2010
 Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) / ISEG
 Juara III Olimpiade Ekonomi Islam Temu Ilmiah Nasional FoSSEI VIII, Universitas

Udayana Bali, 2009
 HIMA ESP : Kandank Ilmu “Trusted Online Reference” oleh
 The Best Young Danamon Young Leadership Award, Bandung, 2009
 BEM
 The Best Sales Performance dan The Best of The Best, AX 100 Intel Marketing Awards

2009, Purwokerto 2009
 BEM FE
 Runner up, Hyundai Genuine Idea Competition, Jakarta, 2009
 BEM FE
 Juara Terbaik, Lomba Karya Tulis Ekonomi Islam (LKTEI) dalam Acara Seven Feat

Shelter, 2009
 BEM
 Quarter Finalis, National Debate Competition, 2009
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Prestasi di Tingkat Universitas
 BEM FE (ISEG)
 Juara I, Lomba Public Speaking se-Kota Bandung, 2009
 Chandra Natadipurba (Dept. Manajemen)
 Mahasiswa Berprestasi Peringkat I Tingkat Universitas, 2008
 Tya Arizona (Departemen Manajemen)
 Mahasiswa Berprestasi Peringkat I Tingkat Universitas, 2009
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KATA PENGANTAR

Fakultas Ekonomi dan Bisnis saat ini sedang menuju internasionalisasi yang merupakan visi dalam
menjadi “World Class Faculty” di tahun 2020. Hal ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan
penelitian dan pendidikan yang sesuai perubahan jaman. Selain itu juga guna mendukung
pembangunan perekonomian Indonesia serta perekonomian internasional melalui penawaran konsep-
konsep baru dan juga menciptakan para profesional yang berbakat dan bertanggung jawab.

Penyelenggaraan proses belajar mengajar sebagai kegiatan yang paling dominan di lingkungan
lembaga pendidikan pada umumnya, dan perguruan tinggi pada khususnya sudah sewajarnya bila
mengikuti platform pendidikan dan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Di Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Padjadjaran, hal ini diartikan bahwa pelaksanaan proses belajar mengajar,
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip-prinsip pokok yang
terkandung dalam paradigma baru penataan pendidikan tinggi di Indonesia. Sebagaimana dimaklumi,
paradigma baru tersebut meliputi 5 (lima) hal yaitu: kualitas, otonomi, akuntabilitas/
pertanggungjawaban, akreditasi dan evaluasi. Selain lima prinsip tersebut, aspek efektivitas dan
efisiensi juga harus menjadi karakteristik yang melekat dalam seluruh kegiatan yang mendukung
penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran yang berstandar
internasional.

Menyadari bahwa keberhasilan penyelenggaraan pendidikan terkait dengan berbagai aspek, maka
perlu suatu acuan yang terstandar. Buku Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dimaksudkan sebagai
salah satu sumber acuan yang dapat dipakai didalam kegiatan pendidikan, pengajaran, penelitian, dan
pengabdian kepada masyarakat. Buku ini disusun dengan melibatkan seluruh unsur yang terkait. Oleh
karena itu, melalui pengesahan buku pedoman ini, diharapkan semua pihak yang terkait seperti dosen,
mahasiswa dan tenaga administrasi mempunyai komitmen untuk melaksanakan aturan-aturan yang
terdapat di buku pedoman ini.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan buku pedoman ini, Fakultas menyampaikan
terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya.

Bandung, Mei 2014
Dekan,

Dr. Nury Effendi, SE, MA
NIP. 19560825 198403 1 002



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS PADJADJARAN

Nomor : 10891/UN6.B/ Kep/2014........................................
Tentang

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PADJADJARAN
TAHUN AKADEMIK 2014/2015

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS PADJADJARAN

Memperhatikan : Hasil rapat dan perumusan Tim Penyusun Buku Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan
Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran Tahun Akademik 2014/2015

Menimbang : a. bahwa dalam usaha memantapkan pelaksanaan sistem pendidikan di Fakultas
Ekonomi Universitas Padjadjaran, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap
Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Nomor 9726/UN6.B/Kep/2013
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Padjadjaran Tahun Akademik 2013/2014

b. bahwa sehubungan butir a di atas diperlukan suatu pedoman yang telah disesuaikan
dengan kegiatan proses belajar mengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Padjadjaran pada setiap tahun akademik baru, dan untuk tahun akademik 2014/ 2015 telah
disusun Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan;

c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pendidikan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran
Tahun Akademik 2014/2015;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI No. 66 tahun 2010, tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 37 Tahun 1957, tentang Pendirian Universitas

Padjadjaran;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional. No. 116/MPN.A4/KP/2011 tanggal 14 April

2011 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode 2011 - 2015;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 0436/0/1992 tanggal 18

November 1992, tentang Statuta Universitas Padjadjaran; e

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 tahun 2013 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Universitas Padjadjaran;

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/200 tentang Pedoman
Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 045/U/2002 tanggal 2 April 2002
tentang Kurikulum Pendidikan Tinggi;

9. Surat Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 18a/J06/Kep/KP/2002
tanggal 11 Februari 2002 tentang Statuta Universitas Padjadjaran;

10. Keputusan Rektor Unpad Nomor : 1816 /UN6.RKT/ KP/2012 tangga116 April 2012,
tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran
Periode 2012 -2016;



M E M U T U S K A N

Menetapkan PEDOMAN PENYELENGGARAANPENDIDIKAN FAKULTAS EKONOMI dan BISNIS
UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN AKADEMIK 2014/2015

Pertama : Semua mahasiswa, dosen tetap/tidak tetap dan tenaga penunjang wajib melaksanakan
dan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pedoman
Penyelenggaraan Pendidikan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran Tahun
Akademik 2014/2015;

Kedua : Dengan berlakunya keputusan ini ketentuan-ketentuan sebelumnya yang bertentangan
dan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Pedoman Penyelenggaraan
Pendidikan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran ini dinyatakan tidak
berlaku;

Ketiga : Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini akan diatur secara tersendiri;

Keempat : Keputusan ini berlaku mulai Tahun Akademik 2014/2015, dengan ketentuan apabila di
kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputisan ini, akan diubah dan
diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 13 Juni 2014
Dekan,

Dr. Nury Effendi, SE, MA
NIP. 195608251984031002

Tembusan Yth
1. Para Wakil Dekan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran;
2. Para Ketua dan Sekretaris Departemen di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran;
3. Para Koordinator Program Studi di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran;
4. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran;
5. Para Kepala Subbagian di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran;



Ka.Sub.Bag
Pembelajaran dan
Kemahasiswaan

Ka.Sub.Bag Keuangan &
Sarana Prasarana Ka.Sub.Bag Kepegawaian dan Tata Kelola Ka.sub.Bag. Data dan

Pelaporan

Unit Layanan Keuangan Unit Layanan  Perpustakaan dan
Pusat Informasi Ilmiah

Kepala Bagian Tata UsahaUnit Layanan Tim Pelayanan
Bimbingan dan Konseling

Unit Layanan Penjaminan
Mutu dan Akreditasi

STRUKTUR ORGANISASI BERDASARKAN JABATAN DI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PADJADJARAN

DEKAN
SENAT FAKULTASWakil Dekan I bid Pembelajaran, Kerjasama, dan

Kemahasiswaan
Wakil Dekan II bid Perencanaan, Sumber Daya,

dan Tata Kelola

Pusat Pengembangan
Kegiatan dan Kreativitas

Mahasiswa
Unit Program Diploma 3

Departemen Akuntansi LP3A Prodi D3 Akuntansi

Unit Layanan Komunikasi,
Teknologi Informasi, dan E

Learning

Unit Layanan Hubungan
Internasional

Prodi S1 Akuntansi

Prodi PPAk

Prodi D3 Perpajakan

Departemen Ilmu
Ekonomi

Prodi S2 Ilmu Manajemen

LP3E Prodi S1 Ilmu ESP

Prodi S2 Ilmu
Ekonomi

Prodi S2 Ilmu
Ekonomi Terapan

Prodi S3 Ilmu
Ekonomi

Departemen
Manahjemen dan Bisnis LP3M Prodi D3 Manajemen Pemasaran

Prodi D3 Bisnis Internasional

Prodi S1 Manajemen

DOSEN

Prodi S1 Akuntansi

Prodi PPAk

Prodi S3 Akuntansi

Prodi D3 Perpajakan

Prodi S2 Akuntansi

Prodi S2 Ilmu Manajemen

Prodi S2 Manajemen

Prodi S2 Manajemen Keuangan
Mikro terpadu

Prodi S3 Ilmu Manajemen

Prodi S2 Ilmu
Ekonomi

Prodi S2 Ilmu
Ekonomi Terapan

Prodi S3 Ilmu
Ekonomi

Prodi D3 Bisnis Internasional

Prodi S1 Manajemen
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PIMPINAN
DEKANAT FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Dekan
Dr. Nury Effendi, SE, MA

Wakil Dekan I Wakil Dekan II
Dr. H. Harry Suharman, SE, MA, Ak, CSRS Dian Masyita, SE, MT, Ph.D
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PIMPINAN DAN PEJABAT
FAKULTAS EKONOMI dan  BISNIS UNIVERSITAS  PADJADJARAN

Dekan : Dr. Nury Effendi, SE, MA
Wakil Dekan I : Dr. H. Harry Suharman, SE, MA, Ak.
Wakil Dekan II : Dian Masyita, SE, MT, Ph.D

STAF WAKIL DEKAN

1. Staf Wakil Dekan I : Arie Pratama, SE, M.Ak
: Eksa Pamungkas, SE, M.Si

Deru R. Indika, SE, MBA

2. Staf Wakil Dekan II : Reza M. Zulkarnain, SE, MSi, Ak.
Ahmad Zakie M, SE, M.Acc

PIMPINAN ADMINISTRASI
Kepala Bagian Tata Usaha : Benny R Saerang, S.Sos, M.Si.

Kepala Sub-bagian Keuangan dan
Sarana Prasarana : Ika Komalasari, ST, M.Ak.
Kepala Sub-bagian Pembelajaran dan
Kemahasiwaan : Nunung Kurniati, S.Si.,M.AP
Kepala Sub-bagian Kepegawaian dan
Tata Kelola : Gun Gun Gumilar, SAP.,M.AP
Kepala Sub-bagian Data dan Pelaporan : Suryana, S. Pd.

DEPARTEMEN DAN PROGRAM STUDI
A. Departemen Akuntansi

Ketua : Prof. Dr. Hj. Winwin Yadiati, SE, M.Si, Ak.
Sekretaris : Dr. Srihadi Winarningsih, SE, M.Si, Ak.

1. Program Studi S1 Akuntansi
Koordinator : Dr. Nanny Dewi Tanzil, SE, M.Comm, Ak.
Sekretaris bid Pembelajaran dan Kerjasama : Prima Yusi Sari, SE, MSi., Ak

2. Program Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk)
Koordinator : Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, SE, M.Si, Ak.
Sekretaris bid Pembelajaran dan Kerjasama : Edi Jaenudin, S.E,Ak.,M.Si

3. Program Studi Magister (S2) Ilmu Ekonomi (Konsentrasi Akuntansi)
Koordinator : Dr. Maman Setiawan, SE, MT.
Sekretaris bid Pembelajaran dan Kerjasama : H. Dadang Bunyamin, SE, MBA, Ak.

4. Program Studi Magister (S2)  Akuntansi (Maksi)
Koordinator :  Prof. Dr. Sri Mulyani NS, SE, M.Si, Ak.
Sekretaris bid Pembelajaran dan Kerjasama : Dr. H.C Sukmadilaga, SE, MBA, Ak.
Sekretaris bid Sumberdaya dan Tata Kelola : Devianti Yunita H, SE, MT, Ak.

5. Program Studi Doktor  (S3) Ilmu Akuntansi
Koordinator : Prof. Dr. Azhar Susanto, SE, M.Buss, Ak.
Sekretaris bid Pembelajaran dan Kerjasama : Dr. Hj. Tettet Fitrijanti, SE, M.Si, Ak.
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B. Departemen Ilmu Ekonomi
Ketua : Dr. Kodrat Wibowo, SE
Sekretaris : Dr. Wawan Hermawan, SE, MT.

1. Program Studi S1 Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Koordinator : Mohamad Fahmi, SE, MT., PhD
Sekretaris bid Pembelajaran dan Kerjasama : Adiatma Yudistira Manogar Siregar,

SE.,ME.Con.,St
2. Program Studi Magister (S2)  Ilmu Ekonomi (Konsentrasi Ekonomi dan Studi Pembangunan &

Ekonomi Syariah)
Koordinator : Dr. Maman Setiawan, SE, MT.
Sekretaris bid Pembelajaran dan Kerjasama : H. Dadang Bunyamin, SE, MBA, Ak.

3. Program Studi Magister (S2) Ekonomi Terapan (MET)
Koordinator : Dr. Budiono, SE, MA
Sekretaris bid Pembelajaran dan Kerjasama : Dr. Yayan, SE, M.Si
Sekretaris bid Sumberdaya dan Tata Kelola : Pipit Pitriyan, S.E.,M.Si

4. Program Studi Doktor  (S3) Ilmu Ekonomi
Koordinator : Prof. Dr. Hj. Sutyastie Sumitro Remi, SE, M.Si
Sekretaris bid Pembelajaran dan Kerjasama

Jalur sains :  Dr. Anhar Fauzan, SE, M.Si
Jalur terapan :  Dr. H. Achmad Kemal Hidayat, SE, M.Si.

Staf bid Sumber Daya dan Tata Kelola : Amelia Hayati, S.Si, MT

C. Departemen Manajemen dan Bisnis
Ketua : Prof. Dr. H. Yuyus Suryana Sudarma, SE, MS
Sekretaris : Dr. Sutisna, SE, M.Si.

1. Program Studi S1 Manajemen
Koordinator : Dr. Hj. Diana Sari, SE, M.Mgt.
Sekretaris bid Pembelajaran dan Kemahasiswaan : Dr. Wa Ode Zusnita Muizu, SE.,MSi

2. Program Studi Magister (S2) Ilmu Manajemen
Koordinator : Dr. Hj. Hilmiana, S.E, MBA
Sekretaris bid Pembelajaran dan Kemahasiwaan : Dr. Imas Soemaryani, SE, M.Si.

3. Program Studi Magister (S2) Manajemen Keuangan Mikro Terpadu
Koordinator : Dr. Asep Mulyana, SE, MCE
Sekretaris bid Pembelajaran dan Kemahasiwaan : Alfiah Hasanah, SE, M.Si
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BAB I. PENDAHULUAN

1. Sejarah Fakultas

Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor
37 tanggal 18 September 1957 tentang pendirian Universitas Padjadjaran. Peraturan ini mulai
berlaku tanggal 11 September 1957. Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran berasal dari
Universitas Merdeka dibawah naungan Yayasan Universitas Merdeka Bandung yang didirikan
tahun 1952, yang pada perkembangannya menjadi Universitas Padjadjaran pada tahun 1957.
Dengan ketuanya Prof. Mr. R. Iwa Kusumasumantri dan Mr. Achmad Sanusi sebagai sekretaris.
Fakultas Ekonomi mempunyai dua jurusan, yaitu Ekonomi Umum dan Ekonomi Perusahaan
dengan jumlah mahasiswa 486 orang, terdiri dari 400 mahasiswa baru dan 86 mahasiswa berasal
dari Universitas Merdeka. Staf pengajar berjumlah 40 orang yang merupakan dosen luar biasa,
karena pada awal pendiriannya Universitas Padjadjaran belum memiliki staf dosen tetap.

Pada awal berdirinya Fakultas Ekonomi memiliki dua jurusan yaitu jurusan Ekonomi Umum dan
Jurusan Ekonomi Perusahaan. Dengan dilaksanakannya konferensi antar Universitas Negeri di
Bandung tanggal 6 - 10 Januari 1958 berdampak langsung pada FE Unpad, dengan menetapkan
jangka waktu studi sampai dengan Ujian Doktoral lengkap adalah selama 5 tahun. Dengan sistem
pendidikan ini studi di Fakultas Ekonomi Unpad terbagi dalam lima tingkat yang masing -
masing ditempuh dalam satu tahun, kelima tingkat tersebut adalah :

 Tingkat Persiapan
 Tingkat Sarjana Muda I (Kandidat I)
 Tingkat Sarjana Muda II (Kandidat II)
 Tingkat Bakaloriat (Doktoral I)
 Tingkat Sarjana (Doktoral II)

Berdasarkan Surat Keputusan Senat Guru Besar Universitas Padjadjaran No. 3/Kep/Universitas
Padjadjaran/68, tanggal 18 Januari 1968, Fakultas Ekonomi menerima pemindahan Jurusan
Administrasi Niaga dan Jurusan Akuntansi dari Fakultas Sosial Politik Universitas Padjadjaran,
sehingga sejak tahun akademik 1968 sampai 1979 Fakultas Ekonomi memiliki tiga jurusan, yaitu
Jurusan Ekonomi Umum, Jurusan Ekonomi Perusahaan dan Jurusan Akuntansi. Sistem kelas
matrikulasi ditiadakan mulai tahun 1975, pada tahun 1976 FE Unpad telah menerapkan sistem
semester pada semua tingkat, sampai dengan tingkat Sarjana Muda II. Mulai semester II tahun
1979, telah mulai dijalankan kelas parallel.

Dalam rangka membantu pemerintah untuk pendidikan tenaga terampil tingkat tinggi, Fakultas
Ekonomi Universitas Padjadjaran membentuk program Diploma 3. Program Diploma 3 tersebut
merupakan salah satu unit kerja di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran yang
mengemban tugas menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan keterampilan
dalam penerapan ilmu dan teknologi secara praktis, yang didirikan pada tahun 1975 dan
dikukuhkan oleh Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 042/U/1975 tanggal 18 Maret 1975.

Dalam upaya menempatkan Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran sebagai institusi di
bidang ilmu manajemen dan bisnis di tingkat nasional maupun internasional yang relevan dengan
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upaya Universitas Padjadjaran dalam menuju World Class University, maka pada tanggal 26
Agustus 2011berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor
4196/UN6.RKT/HK/2011 telah ditetapkan perubahan nama Fakultas Ekonomi Universitas
Padjadjaran menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran.

2. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas

A. Visi Fakultas
Menuju Sekolah Ekonomi dan Bisnis Unggul dalam Penyelenggaraan Pendidikan Tahun
2026

B. Misi Fakultas
a. Menyelenggarakan pendidikan (pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmu

pengetahuan, serta pengabdian kepada masyarakat) pada bidang Ilmu Ekonomi dan
Bisnis, yang mampu memenuhi tuntutan masyarakat pengguna jasa pendidikan tinggi;

b. Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi pada bidang Ilmu Ekonomi dan Bisnis yang
Berdaya Saing Internasional dan Relevan dengan Tuntutan Pengguna Jasa Pendidikan
Dalam Memajukan Perkembangan Intelektual dan Kesejahteraan Masyarakat;

c. Menyelenggarakan Manajemen Pendidikan yang Profesional dan Akuntabel di tingkat
Fakultas Ekonomi untuk Meningkatkan Citra Perguruan Tinggi;

d. Membangun Insan Akademik Fakultas Ekonomi yang Menjunjung Tinggi Keluhuran
Budaya Lokal, dan Budaya Nasional dalam Keragaman Budaya Dunia.

C. Tujuan Fakultas
a. Terselenggaranya kegiatan pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmu, dan

pengabdian masyarakat yang efektif dan efisien;
b. Terpenuhinya tuntutan masyarakat pengguna jasa pendidikan tinggi atas

penyelenggaraan kegiatan pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmu, dan
pengabdian masyarakat.

c. Terselenggaranya kegiatan pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmu, dan
pengabdian masyarakat yang kompetitif dan diakui dalam pergaulan akademik
internasional;

d. Terselenggaranya kegiatan pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmu, dan
pengabdian masyarakat yang berkontribusi langsung terhadap upaya mencerdaskan
dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

e. Terselenggaranya Manajemen Pendidikan yang Profesional berdasarkan meritokrasi
dan birokrasi efisien.

f. Terwujudnya nilai-nilai good governance dalam proses Manajemen Pendidikan;
g. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kampus Fakultas Ekonomi UNPAD

sebagai institusi yang profesional dan akuntabel.
h. Terwujudnya civitas akademika Fakultas Ekonomi yang senantiasa mengintegrasikan

nilai-nilai positif dari budaya lokal dan nasional dalam proses penggalian dan
aktualisasi intelektualnya ;
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3. Tujuan Pendidikan Program Studi

A. Program Studi Akuntansi

Mendidik sumber daya insani agar memenuhi persyaratan untuk bekerja sebagai seorang
Sarjana Akuntansi Profesional dengan memiliki pengetahuan, keahlian, sikap profesional dan
etika yang cukup di bidang Akuntansi Keuangan, Akuntansi Manajemen, Sistem Informasi
Akuntansi, Auditing, Akuntansi Sektor Publikdan Perpajakan serta ilmu-ilmu pengetahuan
yang relevan dengan bidang bidang pengetahuan tersebut. Dengan demikian sumber daya
insani tersebut mampu bekerja sebagai akuntan publik, akuntan pendidik, akuntan
manajemen, akuntan pemerintah dan mampu menduduki jabatan-jabatan dalam organisasi
publik atau swasta.

B. Program Studi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

1. Meningkatkan mutu akademis dosen dan mahasiswa.
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sehingga mereka terserap di dunia

kerja di dalam dan luar negeri, serta mampu berkarir dengan baik.
3. Menghasilkan karya ilmiah dan penelitian bermutu yang dihasilkan para dosen dan

mahasiswa, dipublikasikan pada jurnal atau didiskusikan di forum nasional dan
internasional.

4. Menghasilkan penelitian dasar dan aplikatif yang hasilnya dapat diimplementasikan
sebagai pengembangan keilmuan serta berguna bagi pengambil kebijakan di
pemerintah pusat/daerah, sektor publik, atau sektor swasta guna peningkatan
kesejahteraan masyarakat.

5. Melakukan kemitraan dan kerjasama yang saling menguntungkan dengan lembaga lain,
baik di dalam maupun luar negeri, dalam berbagai kegiatan Tridharma perguruan
tinggi.

C. Program Studi Manajemen

Mahasiswa :
1. Meningkatkan kualitas proses belajar mengajar melalui tahap Inkubasi (penguasaan

Teknologi dan bahasa Inggris), Pertumbuhan (pengenalan industri), Perkembangan
(Pembentukan visi) dan Pematangan (Integrasi dan Implementasi).

2. Menciptakan lulusan yang memiliki pengetahuan, empati dan keterampilan yang sesuai
dengan kebutuhan pasar.

3. Menciptakan lulusan unggul yang dapat bersaing di pasar kerja nasional maupun
internasional (khususnya di kawasan ASEAN) dengan cara :
 Meningkatkan IPK lulusan lebih dari 3,00.
 Meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris lulusan dengan nilai TOEFL lebih

dari 500 (Intitusional)
 Meningkatkan softskill lulusan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja

Tenaga Pendidik:
1. Meningkatkan kuantitas Tenaga Pendidik untuk:

a. Mencapai jenjang pendidikan tertinggi (80% tenaga pendidik bergelar S3
tahun 2015).
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b. Publikasi di jurnal terakreditasi (2015: nasional 60%, internasional 40%).
c. Presentasi penelitian di seminar internasional (diselenggarakan di dalam

negeri 60%, diselenggarakan di luar negeri 40%).
d. Peraihan HAKI (buku dan model).
e. Peraihan hibah penelitian (tingkat nasional dan internasional).

2. Meningkatkan kualitas Tenaga Pendidik melalui:
a. Kegiatan Pelatihan dan Pengembangan (2015: nasional 60% dan Internasional

40%).
b. Keterlibatan di Program Pengabdian pada Masyarakat.

Tenaga Kependidikan:
1. Meningkatkan kualitas Tenaga kependidikan untuk:

a. Mencapai jenjang pendidikan minimal S1.
b. Pelatihan kompetensi dan keterampilan tata kelola Prodi.
c. Studi banding ke Prodi rangking dunia mempelajari tata kelola Prodi dan

kelas internasional. (dalam negeri dan luar negeri).

Prodi:
1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sinergi Prodi dengan Alumni, untuk:

a. Program magang mahasiswa
b. Dosen tamu
c. Sponsorship kegiatan
d. Pengembangan kurikulum

2. Meraih sertifikasi internasional Prodi (ABEST pada tahun 2016 dan AACSB pada
tahun 2020).

a. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kelas internasional
b. Meningkatkan jumlah dosen asing mengajar di Prodi
c. Meningkatkan jumlah mahasiswa asing (Exchange program & Regular

class) teregistrasi di Prodi.
3. Peraihan peningkatan citation index dari publikasi internasional dihitung

berdasarkan jumlah sitasi per dosen per tahun, menurut Scopus, Site seer atau
Google Scholar .

4. Kompetensi Lulusan

A. Program Studi Akuntansi
Kompetensi yang dituntut dari seorang sarjana akuntansi profesional merujuk kepada
standar internasional pendidikan akuntansi(International Education Standards/IES) yang
telah ditetapkan olehInternational Federation of Accountants (IFAC) dan berlaku efektif
sejak tahun 2005. Standar kompetensi berbasis IES mencakup dimensi Knowledge
(pengetahuan), Skills (keterampilan) danProfessional Attitudes and Ethics (Sikap dan Etika).
Secara rinci standar kompetensi sarjana akuntansi profesional adalah sebagai berikut:

Knowledge

Ilmu Pengetahuan yang harus dimiliki oleh seorang sarjana akuntansi profesional
mencakup:

 Ilmu akuntansi, keuangan dan ilmu pengetahuan terkait lainnya
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 Pengetahuan mengenai kegiatan bisnis dan pengorganisasian
 Pengetahuan dan kompetensi di bidang teknologi informasi

Ilmu akuntansi, keuangan dan ilmu pengetahuan terkait lainnya
Pengetahuan mengenai ilmu akuntansi, keuangan dan ilmu terkait lainnya haruslah
mencakup pokok-pokok bahasan sebagai berikut:

 Akuntansi keuangan dan laporan keuangan
 Akuntansi manajemen dan pengendalian manajemen
 Perpajakan
 Hukum bisnis dan perdagangan
 Audit dan assurance
 Keuangan dan manajemen keuangan dan
 Etika dan nilai-nilai profesional

Pengetahuan mengenai kegiatan bisnis dan pengorganisasian
Pengetahuan dalam bidang ini haruslah meliputi pokok-pokok bahasan sebagai berikut:

 Ilmu ekonomi
 Lingkungan bisnis
 Corporategovernance
 Etika bisnis
 Pasar uang (financialmarkets)
 Metode kuantitatif
 Perilaku organisasi
 Manajemen strategis dan pengambilan keputusan
 Pemasaran serta
 Perdagangan internasional dan globalisasi

Pengetahuan dan kompetensi di bidang teknologi informasi
Pengetahuan dan kompetensi di bidang teknologii informasi haruslah meliputi bidang-
bidang berikut ini:

 Pengetahuan umum teknologi informasi
 Pengetahuan mengenai pengendalian teknologi informasi
 Kompetensi di bidang pengendalian teknologi informasi
 Kompetensi sebagai pengguna teknologi informasi dan
 Kompetensi sebagai perancang atau penilai atau menajer sistem informasi

maupun gabungan kompetensi-kompetensi tersebut

Professional Skills
Setiap individu yang menginginkan untuk menjadi sarjana akuntansi professional harus
memiliki beberapa keahlian sebagai berikut:

 Intellectual skills
 Technical and functional skills
 Personal skills
 Interpersonal and communication skills
 Organizational and business management skills

Intellectual skills
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Intellectualskills terbagi dalam 6 tingkatan, yaitu pengetahuan (knowledge), pemahaman
(understanding), aplikasi (application), analisis (analysis), sintesa (synthesis) yang
mengabungkan pengetahuan dari beberapa bidang, memprediksikan dan menarik
kesimpulan) dan evaluasi (evaluation). Hal ini sangat penting bagi setiap individu agar
dapat meraih tingkatan tertinggi pada setiap kualifikasi yang dibutuhkan.

Intellectualskills memungkinkan seorang sarjana akuntansi professional untuk
menyelesaikan masalah, membuat keputusan dan memakai judgement yang tepat pada
setiap kondisi organisasi yang bersifat kompleks. Keahlian ini seringkali diperoleh
melalui adanya pendidikan umum yang luas.

Intellectualskills yang dibutuhkan mencakup beberapa hal sebagai berikut:
 Kemampuan untuk menempatkan, mendapatkan, mengorganisasikan dan

memahami informasi yang berasal dari manusia, media cetak dan media
elektronik

 Kemampuan untuk menyelidiki, meneliti, berpikir dengan logika, mengetahui
sebab-akibat dan menganalisa secara kritis

 Kemampuan untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang tidak
terstruktur dan tidak biasa terjadi

Technical and functional skills
Kemampuan ini terdiri dari kemampuan umum dan juga kemampuan yang spesifik
terhadap akuntansi yang mencakup:

 Aplikasi matematis dan statistik serta keahlian information and technology
 Decision modeling dan analisa resiko
 Pengukuran
 Pelaporan
 Kepatuhan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku

Personal skills
Kemampuan ini terkait dengan perilaku dan sikap dari sarjana akuntansi profesional.
Mengembangkan sikap dan perilaku ini dapat membantu pembelajaran dan perbaikan
individual yang mencakup:

 Self-management
 Inisiatif, kemampuan untuk mempengaruhi dan self-learning
 Kemampuan untuk memilih dan membagi prioritas dengan sumber yang terbatas

dan mengelola pekerjaan yang tenggat waktu yang  sangat ketat
 Kemampuan untuk mengantisipasi dan beradaptasi terhadap perubahan
 Pertimbangan atas implikasi terhadap professional values, etik dan perilaku dalam

pembuatan keputusan dan
 Skeptisme profesional

Interpersonal and communication skills
Kemampuan ini memungkinkan sarjana akuntansi profesional untuk bekerja dengan
pihak luar organisasi, menerima dan mengirimkan informasi, memberikan pertimbangan
yang memadai dan membuat keputusan secara efektif. Komponen yang tercakup dalam
keahlian ini adalah:

 Bekerja dengan pihak lain dalam suatu proses konsultasi, untuk bertahan dan
menyelesaikan masalah



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS|9

 Bekerja dalam tim
 Berinteraksi dengan individu yang berbeda secara cultural dan intelektual
 Menegosiasikan kesepakatan dan penyelesaian yang dapat diterima di dalam

lingkungan profesi;
 Bekerja secara efektif di dalam yang multicultural
 Menyajikan, mendiskusikan, melaporkan dan mempertahankan pendapat secara

efektif melalui komunikasi formal dan informal baik  tertulis maupun lisan
 Mendengar dan membaca secara efektif, termasuk kepekaan terhadap perbedaan

budaya dan bahasa

Organizational and business management skills
Keahlian di bidang ini telah menjadi bagian yang  semakin penting bagi sarjana akuntansi
profesional. Sarjana akuntansi dituntut untuk berperan lebih aktif di dalam kegiatan
operasional organisasi. Sebelumnya tugas sarjana akuntansi mungkin hanya terbatas pada
penyediaan data yang akan digunakan oleh pihak lain, namun sekarang sarjana akuntansi
sering menjadi bagian dari kelompok pembuat keputusan. Sebagai konsekuensinya,
sangatlah penting bagi sarjana akuntansi untuk memahami seluruh aspek di dalam
pengelolaan organisasi. Oleh sebab itu, sarjana akuntansi profesional perlu untuk
memiliki pengetahuan bisnis, kesadaran politik dan pengetahuan global  yang luas.
Keahlian di bidang ini mencakup:

 Perencanaan strategis, manajemen proyek, manajemen sumber daya manusia dan
pengambilan keputusan

 Kemampuan untuk mengatur dan mendelegasikan tugas, memotivasi dan
mengembangkan sumber daya manusia

 Kepemimpinan dan
 Pertimbangan dan kearifan profesional

Attitude
Proses pendidikan sarjana akuntansi profesional harus mencakup nilai dan perilaku yang
mengarah kepada komitmen untuk:

 Kepentingan publik dan sensitifitas terhadap tanggung jawab sosial
 Pengembangan diri dan belajar secara terus menerus
 Dapat diandalkan, bertanggung jawab, tepat waktu,  dan saling menghargai
 Hukum dan peraturan yang berlaku

Pendekatan program pendidikan sarjana akuntansi profesional terkait dengan
pembelajaran nilai-nilai profesional, etika dan perilaku akan mencerminkan tujuan,
lingkungan budaya dan negara Indonesia,, setidaknya program tersebut harus mencakup:

 Prinsip-prinsip etika
 Perbedaan  rincian peraturan, kerangka kerja dalam beretika, serta kelebihan dan

kekurangannya
 Penguasaan prinsip etika dasar dari integritas, objektifitas, komitmen atas

kompetensi dan keahlian profesi yang memadai  dan mampu menjaga rahasia.
 Perilaku profesional dan kepatuhan terhadap standar-standar teknis
 Konsep atas independensi, skeptisme, akuntabilitas dan harapan publik
 Etika dan tanggung jawab sosial profesi
 Etika dan hukum,termasuk hubungan antara hukum, peraturan dan kepentingan

umum
 Akibat dari perilaku tidak etis terhadap individu, profesi dan masyarakat luas
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 Etika di dalam kegiatan bisnis dan goodgovernance
 Etika dan profesionalisme akuntan; whistle blowing, konflik kepentingan, dilema

etika dan resolusinya

B. Program Studi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

Profil Lulusan

Sarjana Ekonomi yang memiliki pengetahuan, keahlian, sikap profesional dan etika yang
berakhlakul karimah di bidang ilmu ekonomi. Lulusan dapat bekerja sebagai perencana pertama,
asisten peneliti, asisten analis kebijakan, ekonom pendidik, analis data, analis pasar, analis bisnis
dan keuangan, pengusaha, serta profesi lain yang relevan dengan bidang pengetahuan dan
keahlian ilmu ekonomi seperti ekonomi syariah, ekonomi lingkungan, ekonomi kesehatan, dan
ekonomi kependudukan.

Dengan demikian sumber daya insani tersebut mampu bekerja di organisasi publik, swasta, atau
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta memiliki kemampuan untuk melanjutkan studi Ilmu
Ekonomi dan/atau lainnya ke strata yang lebih tinggi.

Kompetensi Lulusan

Kemampuan Utama

1. Lulusan IESP secara konsisten akan menerapkan nilai-nilai etika, keilmuan dan

moral serta memiliki  integritas tinggi di bidang ilmu ekonomi

2. Mempunyai kemampuan berpikir secara logis dan ilmiah

3. Mampu menguasai konsep dan teori ilmu ekonomi.

4. Mampu menguasai dan menggunakan teori ekonomi dan pendekatan pemodelan

untuk memecahkan masalah.

5. Mampu menguasai dan menggunakan ekonometrika, teknik komputasi atau

metode kuantitatif lainnya untuk mengindentifikasi masalah.

6. Mampu menguasai sumber dan isi data ekonomi dan mampu menginterpretasikan,

menganalisis dan memanfaatkannya dengan menggunakan alat analisis yang tepat.

Mampu menyiapkan laporan, tabel, dan diagram dan menyajikan hasil penelitian.

7. Mampu menulis artikel untuk publikasi di jurnal akademik ataupun media masa.

8. Mampu menafsirkan dan memprediksi tren perekonomian.

9. Mampu memahami dan mengevaluasi kebijakan pemerintah dan kaitannya

terhadap dunia usaha.

10. Mampu beradaptasi dan mengaktualisasikan diri dalam kehidupan bermasyarakat

melalui organisasi profesi dan organisasi masyarakat lainnya
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Kemampuan Penunjang

1. Lulusan IESP memiliki ketertarikan dan keingintahuan terhadap ilmu dan pengembangan

ilmu ekonomi

2. Lulusan IESP memiliki kemampuan dalam penggunaan perangkat analisis ilmu ekonomi

serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi terkini

3. Lulusan IESP memiliki kemampuan analisis monodisipliner di bidang keilmuannya

sendiri

4. Lulusan IESP mempunyai pemikiran yang luas dan keterbukaan yang dapat bekerja sama

dalam lingkungan dan budaya yang berbeda-beda

5. Lulusan IESP mempunyai integritas, loyal, dan menjunjung tinggi nilai budaya

Kemampuan Lainnya

1. Mempunyai wawasan international

2. Mempunyai Jiwa Kepemimpinan

3. Mandiri dan Percaya Diri

4. Mampu bekerja sama dalam kelompok

5. Mempunyai jiwa wirausaha dan inovatif

6. Bertanggung Jawab

Bahan Kajian

1. Teori Ilmu Ekonomi

2. Alat dan metode analisis

3. Pengembangan konsep Ilmu Ekonomi

4. Akuntansi, Bisnis dan Manajemen

5. Hard Skill:

a. Menulis

b. Public Speaking

6. Soft Skill:

a. Kerjasama tim

b. Kewirausahaan

c. Independen

d. Kepemimpinan

e. Berwawasan internasional

f. Mampu beradaptasi
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g. Etika

h. Integritas

i. Loyalitas

C. Program Studi Manajemen
Kompetensi Lulusan
Lulusan Program Studi S1 Manajemen dapat menjadi :

 Manajertingkat pertama dibidang Pemasaran, Operasi, SDM, dan Keuangan, yang
bekerja diberbagai institusi pemerintah dan swasta,

 Analis di lembaga konsultan dan penelitian
 Wirausahawan muda mandiri
 Dosen Magang di lembaga akademik

Untuk menghasilkan lulusan seperti yang disebutkan di atas, maka kompetensi yang
diperlukan meliputi :

 Kompetensi Utama
 Kompetensi Pendukung
 Kompetensi Lainnya

Profil
Kompetensi

Kompetensi Utama Kompetensi Pendukung Kompetensi lainnya
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Manajer
tingkat
pertama
dibidang
pemasaran,
operasi,
SDM, dan
keuangan,
yang
bekerja
diberbagai
institusi
pemerintah
dan swasta,

Mampu menyusun
perencanaan, melakukan
pengorganisasian,
penyusunan staff, memimpin
dan mengarahkan orang lain,
dan melakukan pengendalian
dalam rangka mengelola
suatu organisasai bisnis dan
non bisnis.

Mampu memahami teori,
konsep, metoda dan perangkat
analisis yang terkait dengan
ketrampilan manajerial khusus
sesuai dengan konsentrasi di
bidang Pemasaran, SDM,
Operasi, Keuangan,
kewirausahaan, dan
Manajemen Syariah.

Bersikap positif dan
terbuka terhadap
perkembangan ilmu
bisnis, baik
konvensional maupun
syariah.

Mampu melaksanakan tugas-
tugas manajer fungsional
(Pemasaran, Operasi, SDM,,
Keuangan) dan wirausaha
pada suatu organisasi bisnis
dan non bisnis.

Mampu Bertanggungjawab
pada pekerjaan sendiri dan tim,
berperilaku etikal dan
profesional, komunikatif dan
aspiratif, serta berjiwa
wirausaha dalam pencapaian
hasil kerja organisasi.

Bertanggung jawab,
menghargai etika,
kejujuran, dan
komitmen dalam
bertingkah laku untuk
menjalankan prinsip-
prinsip bisnis dan
manajemen.

Mampu memecahkan
permasalahan operasional
dan manajerial, memilih solusi
terbaik, menyusun
rekomendasi keputusan, dan
rencana tindakan dengan
memanfaatkan teknologi
informasi dan komunikasi.

Mampu menjadi manajer
fungsional yang mampu
berkomunikasi multi level dan
minimal dalam dua bahasa asing

Menciptakan dan
memotivasi kerja tim
untuk meningkatkan
kinerja organisasi.

Mampu memahami teori,
konsep, metoda dan
perangkat analisis yang
terkait dengan ketrampilan
manajerial di bidang
Pemasaran, SDM, Operasi,
dan Keuangan

Mampu bersaing dan
berprestasi di dunia kerja baik di
tingkat nasional maupun
regional.

Percaya diri dan
mampu menyesuaikan
diri dalam lingkungan
yang baru

Profil Kompetensi

Kompetensi Utama Kompetensi Pendukung Kompetensi lainnya
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Analis di
lembaga
konsultan
dan
penelitian

Mampu menyusun
perencanaan, melakukan
pengorganisasian,
penyusunan staff,
memimpin dan
mengarahkan orang lain,
dan melakukan
pengendalian dalam
rangka mengelola suatu
organisasai bisnis dan non
bisnis

Mampu memahami teori,
konsep, metoda dan
perangkat analisis yang
terkait dengan ketrampilan
manajerial khusus sesuai
dengan konsentrasi di
bidang Pemasaran, SDM,
Operasi, Keuangan,
kewirausahaan, dan
Manajemen Syariah.

Bersikap positif dan terbuka
terhadap perkembangan ilmu
bisnis, baik konvensional
maupun syariah.

Mampu memecahkan
permasalahan operasional
dan manajerial, memilih
solusi terbaik, menyusun
rekomendasi keputusan,
dan rencana tindakan
dengan memanfaatkan
teknologi informasi dan
komunikasi.

Mampu Bertanggungjawab
pada pekerjaan sendiri
dan tim, berperilaku etikal
dan profesional,
komunikatif dan aspiratif,
serta berjiwa wirausaha
dalam pencapaian hasil
kerja organisasi.

Bertanggung jawab,
menghargai etika, kejujuran,
dan komitmen dalam
bertingkah laku untuk
menjalankan prinsip-prinsip
bisnis dan manajemen.

Mampu
menyusunperencanaan
bisnis (business plan)

Mampu bersaing dan
berprestasi di dunia kerja
baik di tingkat nasional
maupun regional.

Menciptakan dan memotivasi
kerja tim  untuk meningkatkan
kinerja organisasi.

Mampu melakukan
pengumpulan dan
pengolahan data serta
menganalisis informasi
yang relevan dalam
proses penelitian

Percaya diri dan mampu
menyesuaikan diri dalam
lingkungan yang baru

Mampu memahami teori,
konsep, metoda dan
perangkat analisis yang
terkait dengan ketrampilan
manajerial di bidang
Pemasaran, SDM,
Operasi, dan Keuangan.

Profil Kompetensi

Kompetensi Utama Kompetensi Pendukung Kompetensi lainnya
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Wirausahawan
muda mandiri

Mampu menyusun perencanaan,
melakukan pengorganisasian,
penyusunan staff, memimpin dan
mengarahkan orang lain, dan
melakukan pengendalian dalam
rangka mengelola suatu
organisasai bisnis dan non bisnis.

Mampu memahami teori,
konsep, metoda dan
perangkat analisis yang
terkait dengan ketrampilan
manajerial khusus sesuai
dengan konsentrasi di
bidang Pemasaran, SDM,
Operasi, Keuangan,
kewirausahaan, dan
Manajemen Syariah.

Bersikap positif dan
terbuka terhadap
perkembangan ilmu
bisnis, baik
konvensional maupun
syariah.

Mampu melaksanakan tugas-
tugas manajer fungsional
(Pemasaran, Operasi, SDM,,
Keuangan) dan wirausaha pada
suatu organisasi bisnis dan non
bisnis.

Mampu Bertanggungjawab
pada pekerjaan sendiri dan
tim, berperilaku etikal dan
profesional, komunikatif dan
aspiratif, serta berjiwa
wirausaha dalam
pencapaian hasil kerja
organisasi.

Bertanggung jawab,
menghargai etika,
kejujuran, dan
komitmen dalam
bertingkah laku untuk
menjalankan prinsip-
prinsip bisnis dan
manajemen.

Mampu memecahkan
permasalahan operasional dan
manajerial, memilih solusi terbaik,
menyusun rekomendasi
keputusan, dan rencana tindakan
dengan memanfaatkan teknologi
informasi dan komunikasi.

Menjadi manajer fungsional
yang mampu berkomunikasi
multi level dan minimal
dalam dua bahasa asing.

Menciptakan dan
memotivasi kerja tim
untuk meningkatkan
kinerja organisasi.

Mampu menyusun perencanaan
bisnis (business plan)

Mampu Menjadi wirausahan
muda yang menguasai
manajemen inovasi dan
kreativitas, perencanaan
bisnis dan manajemen
UMKM.

Percaya diri dan
mampu menyesuaikan
diri dalam lingkungan
yang baru

Mampu memahami teori, konsep,
metoda dan perangkat analisis
yang terkait dengan ketrampilan
manajerial di bidang Pemasaran,
SDM, Operasi, dan Keuangan.

Profil Kompetensi

Kompetensi Utama Kompetensi
Pendukung

Kompetensi
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lainnya

Dosen
Magang di
lembaga
akademik

Mampu menyusun
perencanaan, melakukan
pengorganisasian,
penyusunan staff, memimpin
dan mengarahkan orang lain,
dan melakukan pengendalian
dalam rangka mengelola suatu
organisasai bisnis dan non
bisnis.

Mampu memahami teori,
konsep, metoda dan
perangkat analisis yang
terkait dengan
ketrampilan manajerial
khusus sesuai dengan
konsentrasi di bidang
Pemasaran, SDM,
Operasi, Keuangan,
kewirausahaan, dan
Manajemen Syariah.

Bersikap positif dan terbuka
terhadap perkembangan
ilmu bisnis, baik
konvensional maupun
syariah.

Mampu memecahkan
permasalahan operasional dan
manajerial, memilih solusi
terbaik, menyusun
rekomendasi keputusan, dan
rencana tindakan dengan
memanfaatkan teknologi
informasi dan komunikasi.

Mampu
Bertanggungjawab pada
pekerjaan sendiri dan
tim, berperilaku etikal
dan profesional,
komunikatif dan aspiratif,
serta berjiwa wirausaha
dalam pencapaian hasil
kerja organisasi.

Bertanggung jawab,
menghargai etika, kejujuran,
dan komitmen dalam
bertingkah laku untuk
menjalankan prinsip-prinsip
bisnis dan manajemen.

Mampu menyusun
perencanaan bisnis (business
plan)

Mampu bersaing dan
berprestasi di dunia kerja
baik di tingkat nasional
maupun regional.

Menciptakan dan
memotivasi kerja tim  untuk
meningkatkan kinerja
organisasi.

Mampu melakukan
pengumpulan dan pengolahan
data serta menganalisis
informasi yang relevan dalam
proses penelitian

Percaya diri dan mampu
menyesuaikan diri dalam
lingkungan yang baru

Mampu memahami teori,
konsep, metoda dan perangkat
analisis yang terkait dengan
ketrampilan manajerial di
bidang Pemasaran, SDM,
Operasi, dan Keuangan.

DESKRIPTOR KUALIFIKASI SDM LEVEL 6 PADA KKNI
DIHASILKAN OLEH PROGRAM S1 MANAJEMEN

Deskripsi generik level 6 (paragraf pertama)
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DESKRIPTOR KUALIFIKASI SDM LEVEL 6 PADA KKNI
DIHASILKAN OLEH PROGRAM S1 MANAJEMEN

Mampu memanfaatkan IPTEKS dalam bidang keahliannya dan mampu beradaptasi terhadap
situasi yang dihadapi dalam penyelesaian masalah.

Deskripsi spesifik:

1. Mampu memanfaatkan teknologi informasi untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu dalam
bidang manajemen dan mengelola suatu bisnis.

2. Mampu menyusun perencanaan, melakukan pengorganisasian, penyusunan staff, memimpin
dan mengarahkan orang lain, dan melakukan pengendalian dalam rangka mengelola suatu
organisasai bisnis.

3. Mampu melaksanakan tugas-tugas manajer fungsional menengah pada suatu organisasi
bisnis.

4. Mampu menyusun perencanaan bisnis (business plan) dan mengaplikasikannya dalam suatu
bisnis tertentu.

Deskripsi generik level 6 (paragraf kedua)
Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis
bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu
memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.

Deskripsi spesifik:

1. Memiliki kemampuan menggali perkembangan ilmu Bisnis dan Manajemen untuk
meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan manajerial.

2. Bersikap positif dan terbuka terhadap perkembangan ilmu Bisnis dan Manajemen
3. Menguasai dan mengimplementasikan konsep intra dan entrpreneurship.
4. Menerapkan konsep dan teori Bisnis dan Manajemen untuk meningkatkan kinerja

organisasi dan lingkungannya

Deskripsi generik level 6 (paragraf ketiga)
Mampu mengambil keputusan strategis berdasarkan analisis informasi dan data, dan
memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi:

Deskripsi spesifik:

1. Mampu mengambil keputusan strategis atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi
dalam manajemen dan bisnis.

2. Mampu mengidentifikasi dan mendiagnosis masalah-masalah bisnis dan merumuskan
alternative solusi yang tepat menurut kaidah-kaidah manajemen.

3. Mampu melakukan riset  yang dapat digunakan dalam memberikan berbagai alternatif
penyelesaian masalah di bidang manajemen dan bisnis.

4. Menerapkan ilmu pengetahuan melalui penelitian dan pengabdian pada masyarakat di
bidang bisnis dan manajemen.

Deskripsi generik level 6 (paragraf keempat)
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DESKRIPTOR KUALIFIKASI SDM LEVEL 6 PADA KKNI
DIHASILKAN OLEH PROGRAM S1 MANAJEMEN

Bertanggungjawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggungjawab atas pencapaian
hasil kerja organisasi

Deskripsi spesifik:

1. Bertanggungjawab, menghargai etika, kejujuran dan komitmen dalam bertingkah laku
untuk menjalankan prinsip-prinsip bisnis dan manajemen

2. Menciptakan dan memotivasi  kerjasama tim untuk meningkatkan kinerja organisasi
3. Percaya diri dan dengan cepat menyesuaikan diri dalam lingkungan yang baru
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Parameter
Deskripsi

Luaran Hasil Pembelajaran Per Konsentrasi

MPEM MSDMO MO MKEU Kewirausahaan Man. Syariah

Kemampuan
di Bidang
Kerja

-Mampu memanfaatkan
teknologi informasi
untuk menyelesaikan
tugas-tugas tertentu
dalam bidang manajemen
pemasaran dalam rangka
mengelola kegiatan
bisnis
- Mampu menyusun
perencanaan, melakukan
pengorganisasian,
penyusunan staff,
memimpin dan
mengarahkan orang lain,
dan melakukan
pengendalian dalam
rangka mengelola suatu
organisasai bisnis.

-Mampu memanfaatkan
teknologi informasi untuk
menyelesaikan tugas-tugas
tertentu dalam bidang
manajemen SDM dan
organisasi dalam rangka
mengelola kegiatan bisnis
- Mampu menyusun
perencanaan, melakukan
pengorganisasian,
penyusunan staff, memimpin
dan mengarahkan orang lain,
dan melakukan
pengendalian dalam rangka
mengelola suatu organisasai
bisnis.

-Mampu memanfaatkan
teknologi informasi untuk
menyelesaikan tugas-
tugas tertentu dalam
bidang manajemen
operasi dalam rangka
mengelola kegiatan bisnis
- Mampu menyusun
perencanaan, melakukan
pengorganisasian,
penyusunan staff,
memimpin dan
mengarahkan orang lain,
dan melakukan
pengendalian dalam
rangka mengelola suatu
organisasai bisnis.

-Mampu memanfaatkan
teknologi informasi untuk
menyelesaikan tugas-tugas
tertentu dalam bidang
manajemen keuangan dan
organisasi dalam rangka
mengelola kegiatan bisnis
- Mampu menyusun
perencanaan, melakukan
pengorganisasian,
penyusunan staff,
memimpin dan
mengarahkan orang lain,
dan melakukan
pengendalian dalam rangka
mengelola suatu
organisasai bisnis.

-Mampu memanfaatkan
teknologi informasi untuk
menyelesaikan tugas-tugas
tertentu dalam bidang
kewirausahaan dalam rangka
mengelola kegiatan bisnis
- Mampu menyusun
perencanaan, melakukan
pengorganisasian,
penyusunan staff, memimpin
dan mengarahkan orang lain,
dan melakukan pengendalian
dalam rangka mengelola
suatu organisasai bisnis.

-Mampu memanfaatkan
teknologi informasi
untuk menyelesaikan
tugas-tugas tertentu
dalam bidang
manajemen syariah
dalam rangka
mengelola kegiatan
bisnis berbasis syariah
- Mampu menyusun
perencanaan,
melakukan
pengorganisasian,
penyusunan staff,
memimpin dan
mengarahkan orang
lain, dan melakukan
pengendalian dalam
rangka mengelola suatu
organisasai bisnis.

Pengetahuan
yang wajib
dikuasai

Memiliki kemampuan
menggali perkembangan
ilmu Bisnis dan
Manajemen untuk
meningkatkan
pengetahuan, sikap,
keterampilan manajerial
dengan Menerapkan
konsep dan teori Bisnis
dan Manajemen
pemasaran untuk
meningkatkan kinerja

Memiliki kemampuan
menggali perkembangan
ilmu Bisnis dan Manajemen
untuk meningkatkan
pengetahuan, sikap,
keterampilan manajerial
dengan Menerapkan konsep
dan teori Bisnis dan
Manajemen SDM dan
Organisasi untuk
meningkatkan kinerja
organisasi bisnis dan

Memiliki kemampuan
menggali perkembangan
ilmu Bisnis dan
Manajemen untuk
meningkatkan
pengetahuan, sikap,
keterampilan manajerial
dengan Menerapkan
konsep dan teori Bisnis
dan Manajemen operasi
untuk meningkatkan
kinerja organisasi  bisnis

Memiliki kemampuan
menggali perkembangan
ilmu Bisnis dan
Manajemen untuk
meningkatkan
pengetahuan, sikap,
keterampilan manajerial
dengan Menerapkan
konsep dan teori Bisnis dan
Manajemen keuangan
untuk meningkatkan
kinerja organisasi bisnis

Memiliki kemampuan
menggali perkembangan
ilmu Bisnis dan Manajemen
untuk meningkatkan
pengetahuan, sikap,
keterampilan manajerial
dengan Menerapkan konsep
dan teori Bisnis dan
Manajemen kewirausahaan
dalam rangka menciptakan
kemandirian usaha

Memiliki kemampuan
menggali perkembangan
ilmu Bisnis dan
Manajemen untuk
meningkatkan
pengetahuan, sikap,
keterampilan manajerial
dengan Menerapkan
konsep dan teori
manajemen dan Bisnis
syariah dalam rangka
menciptakan kinerja
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Parameter
Deskripsi

Luaran Hasil Pembelajaran Per Konsentrasi

MPEM MSDMO MO MKEU Kewirausahaan Man. Syariah

organisasi bisnis dan
lingkungannya

lingkungannya dan linkungannya dan lingkungannya organisasi bisnis syariah

Kemampuan
Manajerial

Mampu melaksanakan
tugas-tugas manajer
pemasaran pada suatu
organisasi bisnis.

Mampu melaksanakan
tugas-tugas manajer SDM
dan organisasi dalam rangka
pengembangan organisasi
bisnis.

Mampu melaksanakan
tugas-tugas manajer
keuangan  dalam rangka
pengembangan organisasi
bisnis.

Mampu melaksanakan tugas-
tugas manajerial dalam
rangka pengembangan usaha
mandiri dengan menciptakan
dan mengelola kegiatan
bisnis.

Mampu melaksanakan
tugas-tugas manajer
fungsional dalam
organisasi bisnis
berbasis syariah
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BAB II. PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM STUDI
SARJANA

1. Kurikulum dan Deskripsi Mata Kuliah

A. Program Studi Akuntansi

a. Struktur Mata Kuliah

No Jenis Mata Kuliah Bobot
(SKS)

%

1. Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) 9 6,25
2. Mata Kuliah Keilmuan & Keterampilan (MKK) 49 34,03
3. Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB) 51 35,42
4. Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB) 18 12,50
5. Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat 17 11,82

Jumlah SKS Minimal Jurusan Akuntansi 144 100,00

b. Daftar Mata Kuliah
Semester Ganjil

No Sandi Mata Kuliah SKS
Wajib /
Pilihan

Prasyarat Praktikum

1 G1F101 Pendidikan Agama Islam 2 Wajib
2 G1F103 Pendidikan Agama Protestan 2 Wajib
3 G1F104 Pendidikan Agama Kristen Katolik 2 Wajib
4 G1F105 Pendidikan Agama Hindu 2 Wajib
5 G1F106 Pendidikan Agama Budha 2 Wajib
6 G1F102 Pendidikan Pancasila 2 Wajib
7 B1A283 Pengantar Aplikasi Komputer 2 Wajib Ada
8 H1D101 Bahasa Inggris 3 Wajib
9 B1C111 Pengantar Bisnis 3 Wajib

10 B1B112 PIE Mikro 3 Wajib
11 B1A121 Pengantar Akuntansi 1 3 Wajib Ada
12 B1B101 Matematika Ekonomi 3 Wajib
13 B1A351 Akuntansi Biaya 3 Wajib Pengantar Akuntansi 1 Ada
14 B1B204 Statistik 2 3 Wajib Statistik 1 Ada
15 B1A221 Manajemen Keuangan 1 3 Wajib Pengantar Manajemen Ada

16 Sistem Informasi Manajemen 3 Wajib
Pengantar Manajemen,
PAK

Ada

17 B1A223 Akuntansi Keuangan 1 3 Wajib Pengantar Akuntansi 2 Ada
18 B1A311 Perpajakan/Hukum Pajak 3 Wajib Pengantar Akuntansi 2
19 B1A324 Akuntansi Keuangan Lanjutan 3 Wajib Akuntansi Keuangan II Ada

20 B1A341 Auditing 1 3 Wajib
Akuntansi Keuangan II,
SIA
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No Sandi Mata Kuliah SKS
Wajib /
Pilihan Prasyarat Praktikum

21 B1A225 Akuntansi Sektor Publik 3 Wajib
Akuntansi Keuangan II,
Akuntansi Manajemen

22 B1A333 Data base Mgt System 3 Wajib SIA Ada
23 B1A363 Akuntansi Topik Khusus 3 Wajib Akuntansi Keuangan II
24 B1A365 Manajemen Stratejik 3 Wajib Manajemen Keuangan II
25 B1A405 Teori Akuntansi 3 Wajib Akuntansi Keuangan II
26 B1B429 Metode Penelitian 3 Wajib Statistik 2
27 B1A414 Audit Sistem Informasi 3 Wajib Auditing II
28 KKN 3 Wajib
29 B1B213 Makroekonomi 3 Pilihan PIE Makro
30 B1B492 Perekonomian Indonesia 3 Pilihan PIE Makro
31 B1C453 Perilaku Keorganisasian 3 Pilihan Pengantar Manajemen
32 Manajemen Risiko 3 Pilihan Statistik 2

33 B1A417 Enterprise Risk Management 3 Pilihan
Akuntansi Manajemen,
Audit I

34 B1A328 Akuntansi Syariah 3 Pilihan Akuntansi Keuangan II

35 Akuntansi Minyak & Gas  Bumi 3 Pilihan
Akuntansi Keuangan II,
Akuntansi Manajemen

36
Kapita Selecta
Perpajakan/Perencanaan Perpajakan

3 Pilihan Perpajakan Lanjutan

Semester Genap

No Sandi Mata Kuliah SKS
Wajib /
Pilihan

Prasyarat Praktikum

1 G1F203 Pend. Kewarganegaraan 2 Wajib

2 H1A101 Bahasa Indonesia 2 Wajib

3 B1C281 Hukum Bisnis 2 Wajib

4 B1B111 PIE Makro 3 Wajib Ada

5 B1A122 Pengantar Akuntansi 2 3 Wajib Pengantar Akuntansi 1 Ada

6 B1C212 Pengantar Manajemen 3 Wajib Pengantar Bisnis

7 B1B102 Statistik 1 3 Wajib Matematika Ekonomi Ada

8 B1A224 Akuntansi Keuangan 2 3 Wajib Akuntansi Keuangan 1 Ada

9 B1A461 Akuntansi Manajemen 3 Wajib Akuntansi Biaya Ada

10 B1A331 Sistem Informasi Akuntansi 3 Wajib
Pengantar Manajemen,
PAK, SIM

Ada

11 B1A312 Manajemen Keuangan II 3 Wajib Manajemen Keuangan Ada

12 B1C318 Metode Kuantitatif/Riset Operasi 3 Wajib Statistik II Ada

13 B1A463 Perpajakan Lanjutan 3 Wajib
Akuntansi Keuangan 1,
Hukum Pajak

Ada

14 B1A342 Auditing 2 3 Wajib Auditing 1 Ada

15 B1A415 Internal Audit 3 Wajib Auditing 1

16 B1A361 Akuntansi Pemerintahan 3 Wajib Akuntansi Keuangan 2,
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No Sandi Mata Kuliah SKS
Wajib /
Pilihan Prasyarat Praktikum

ASP

17 B1A451
Analisis dan Metode Perancangan
Sistem

3 Wajib DBMS

18 B1A362 Analisis Laporan Keuangan 3 Wajib Akuntansi Keuangan 2

19 B1A416 Sistem Pengendalian Manajemen 3 Wajib Manajemen Stratejik

20 Simulasi Proses Bisnis 0 Wajib
Auditing 1, Perpajakan
Lanjutan, Manajemen
Keuangan II, DBMS

21 B1A329 Akuntansi Perbankan 3 Pilihan Akuntansi Keuangan 1

22 B1A327 Akuntansi Sosial 3 Pilihan Akuntansi Keuangan 1

23 Manajemen Pemasaran 3 Pilihan Pengantar Manajemen

24 B1C341 Manajemen Sumber Daya Manusia 3 Pilihan Pengantar Manajemen

25 B1C351 Manajemen Operasi 3 Pilihan Pengantar Manajemen

26 B1B339 Perdagangan Internasional 3 Pilihan Mikro Ekonomi I

27 B1C434 Komunikasi Bisnis 3 Pilihan Manajemen Pemasaran

28 B1A344
Akuntansi Forensik dan Audit
Investigasi

3 Pilihan Auditing 1

29 B1A328
Manajemen Keuangan &
Perbankan Syariah

3 Pilihan

30 Studi Kelayakan Bisnis 3 Pilihan

31 Bahasa Jepang 3 Pilihan

32 Bahasa Arab 3 Pilihan

33 Bahasa Jerman 3 Pilihan

34 Bahasa Perancis 3 Pilihan

35 Bahasa Mandarin 3 Pilihan

36 B1A500 Skripsi 6 Wajib Metlit

c. Proses Pembelajaran

 Mulai Tahun Akademik 2008/09 ditawarkan satu kelas yang menggunakan pengantar
Bahasa Inggris untuk setiap mata kuliah di atas yang diikuti mahasiswa sejak semester I
hingga penyusunan Tugas Akhir (skripsi) disamping mata kuliah berpengantar Bahasa
Indonesia sebagaimana yang telah berjalan selama ini.

 Mata kuliah prasyarat merupakan mata kuliah yang wajib tempuh.

 Mata kuliah Simulasi Proses Bisnis merupakan mata kuliah yang berbobot 0 SKS,
bersifat wajib tempuh, dan merupakan prasyarat untuk mengajukan Usulan Penelitian.

 Skor TOEFL yang harus dicapai oleh mahasiswa minimal 450, dan merupakan prasyarat
mengikuti ujian usulan penelitian.

Prasyarat untuk mengambil skripsi:
a. Minimal tersisa dua mata kuliah yang belum ditempuh (atau mahasiswa telah

menyelesaikan 132 SKS) dan wajib diselesaikan bersamaan dengan skripsi.
b. Dari 132 SKS yang telah diselesaikan mahasiswa, mahasiswa hanya boleh memiliki

nilai D paling banyak 3 mata kuliah dan mahasiswa tidak boleh memiliki nilai E.
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 Ujian Usulan Penelitian
a. Mahasiswa dapat menempuh ujian usulan penelitian apabila telah menyelesaikan draft

skripsinya dari Bab 1 hingga Bab 3.
b. Nilai ujian usulan penelitian diberi bobot 1 SKS yang merupakan bagian dari nilai

skripsi.
c. Ujian usulan penelitian harus didampingi oleh dosen pembimbing dan akan diuji oleh

dua orang penguji.
 Ujian Sidang Akhir

a. Mahasiswa dapat menempuh ujian sidang akhir apabila telah menyelesaikan draft
skripsinya dari Bab 1 hingga Bab 5, tidak memiliki nilai E, dan memiliki nilai D
maksimal 3 mata kuliah.

b. Komponen ujian sidang akhir terdiri dari metode penelitian, teori, dan akuntansi
keuangan.

c. Nilai sidang akhir diberi bobot 5 SKS yang merupakan bagian dari nilai skripsi.
d. Ujian sidang akhir harus didampingi oleh dosen pembimbing dan akan diuji oleh dua

orang penguji.

d. Deskripsi Mata Kuliah

AUDITING
B1A.341 AUDITING I 3(3-0)
Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan, pengertian dan pemahaman mengenai
ruang lingkup profesi akuntan publik, terutama yang berhubungan dengan konsep-konsep dasar
pemeriksaan laporan keuangan, hubungan antara struktur pengendalian intern dengan laporan
keuangan.

Materi yang diberikan meliputi fungsi dan pemeriksaan yang dilakukan review buku pedoman
(4)an oleh akuntan publik, Standar Akuntansi Keuangan Indonesia, Standar Profesional Akuntan
Publik serta pemeriksaan PDE (dalam lingkungan berbasis teknologi – IS Audit)

Prasyarat:
Telah lulus mata kuliah Akuntansi Keuangan II (B1A.224).

B1A.341 AUDITING II 3(2-3)
Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan, pengertian dan pemahaman mengenai
penyusunan program pemeriksaan, pelaksanaan program pemeriksaan untuk berbagai transaksi
yang berhubungan dengan laporan keuangan serta pelaporan hasil pemeriksaan.
Materi yang diberikan meliputi sampling dari pengujian substantif atas saldo dalam siklus
pendapatan & pengeluaran, kas, produksi, permodalan, penghitungan laba rugi dan pelaporan
hasil pemeriksaan yang ditunjang dengan adanya kelas praktikum.

Prasyarat:
Telah lulus mata kuliah Auditing I (B1A.341).

B1A.414 INFORMATION SISTEM AUDIT 3(3-0)
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Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan, pengertian dan pemahaman mengenai
siklus bisnis, proses pengendalian serta proses pemeriksaan pada entitas yang berbasis teknologi
computer.

Materi yang diberikan di dalam perkuliahan ditunjang dengan adanya kelas praktikum.

Prasyarat:
Telah lulus mata kuliah Audit II (B1A.341) dan Sistem Informasi Akuntansi (B1A.331

B1A.415 INTERNAL AUDITING 3(3-0)
Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan, pengertian dan pemahaman mengenai
proses perencanaan, prosedur pemeriksaan dan penyusunan laporan pemeriksaan internal.
Materi yang diberikan meliputi fungsi dan pemeriksaan yang dilakukan oleh internal auditor,
Standar Pemeriksaan Audit Internal, Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.

Prasyarat:
Telah lulus mata kuliah Auditing I (B1A.341).

AKUNTANSI KEUANGAN

B1A.121 PENGANTAR AKUNTANSI I 3(2-3)
Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan, pengertian dan pemahaman mengenai
dasar akuntansi keuangan, persamaan akuntansi, teknik pemrosesan data akuntansi yang meliputi
jurnal, buku besar, worksheet serta dasar penyusunan laporan keuangan perusahaan dagang, jasa,
dan manufaktur
Materi yang diberikan di dalam perkuliahan ditunjang dengan adanya kelas praktikum.

B1A.122 PENGANTAR AKUNTANSI II 3(2-3)
Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan, pengertian dan pemahaman mengenai
akun-akun di dalam laporan keuangan.
Materi yang diberikan di dalam perkuliahan ditunjang dengan adanya kelas praktikum.

Prasyarat:
Telah lulus mata kuliah Pengantar Akuntansi I(B1A.121).

B1C.223 AKUNTANSI KEUANGAN I 3(2-3)
Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan, pengertian dan pemahaman mengenai
konsep dan prinsip akuntansi, proses akuntansi, laporan keuangan perusahaan serta transaksi
yang berhubungan dengan harta atau aktiva.

Mata kuliah ini lebih menitikberatkan pada konsep-konsep yang ada pada akuntansi keuangan.

Materi yang tercakup antara lain standar akuntansi, proses akuntansi, laporan keuangan (neraca,
laporan laba-rugi dan laporan arus kas), nilai waktu dari uang (time value of money), transaksi
yang berhubungan dengan aktiva serta masalah khusus atau trend yang berhubungan dengan
transaksi tersebut di atas.

Prasyarat:
Telah lulus mata kuliah Pengantar Akuntansi II (B1A.122)

B1A.224 AKUNTANSI KEUANGAN II 3(2-3)
Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan, pengertian dan pemahaman mengenai
transaksi perusahaan yang berhubungan dengan kewajiban/hutang dan modal.
Mata kuliah ini lebih menitikberatkan pada akuntansi keuangan.
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Materi yang tercakup antara lain transaksi yang berhubungan dengan kewajiban lancar dan
jangka panjang, saham, sisa laba, laba per saham, investasi, akuntansi untuk perpajakan, program
pensiun dan sewa jangka panjang, pengakuan pendapatan, perubahan akuntansi dan analisa atas
kesalahan pencatatan, laporan arus kas, analisa laporan keuangan serta pengungkapan informasi
keuangan. Juga dibahas masalah-masalah khusus maupun trend yang terjadi yang berhubungan
dengan transaksi tersebut di atas.

Prasyarat:
Telah lulus mata kuliah Akuntansi Keuangan I (B1A.223)

B1A.324 AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN 3(2-3)
Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan  pengetahuan, pengertian dan pemahaman
mengenai pencatatan transaksi, pembuatan laporan dan analisis yang berhubungan dengan
transaksi konsolidasi dan investasi.

Materi yang diberikan di dalam perkuliahan adalah transaksi yang berhubungan dengan
kombinasi, investasi usaha, teknik dan prosedur konsolidasi, persediaan, aktiva tetap dan hutang
jangka panjang antara perusahaan induk dan perusahaan anak, perubahan jumlah kepemilikan
suatu perusahaan di perusahaan lain, penggabungan kepemilikan usaha (pooling of interest) serta
hubungan antara perusahaan induk dan anak perusahaan lain yang lebih kompleks.

Prasyarat:
Telah lulus mata Akuntansi Keuangan II (B1A.224)

B1A.362 ANALISIS LAPORAN KEUANGAN 3(3-0)
Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan, pengertian dan pemahaman mengenai
metode-metode yang digunakan untuk menganalisis perusahaan secara komprehensif dengan
menggunakan laporan keuangan.

Prasyarat:
Telah lulus mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan   (B1A.324)

B1A.405 TEORI AKUNTANSI 3(3-0)
Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan, pengertian dan pemahaman mengenai
pendekatan teoritis terhadap berbagai masalah akuntansi yang memungkinkan bagi profesi dan
praktisi untuk menyelesaikan masalah baru yang timbul di kemudian hari.

Materi yang diberikan di dalam perkuliahan meliputi konsep-konsep dasar akuntansi, tujuan
akuntansi dan laporan keuangan, sifat-sifat informasi akuntansi, laporan keuangan dan elemen-
elemen laporan keuangan, konsep pengakuan pendapatan dan biaya, pengertian, pengakuan dan
pelaporan aktiva, kewajiban dan modal.

Prasyarat:
Telah lulus mata kuliah Akuntansi Keuangan (B1A.224)

B1A.225 AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK 3(3-0)
Mata kuliah ini bertujuan untuk Memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada mahasiswa
S1 suatu pendekatan yang fokus pada proses pencatatan dan pelaporan keuangan di
pemerintahan, mengacu pada standar akuntansi yang berlaku di Indonesia yaitu SAP dan IPSAS.

Prasyarat:
Telah lulus mata kuliah Akuntansi Pemerintahan (B1A.361) dan Akuntansi Manajemen
(B1C.461).
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B1A.311 PERPAJAKAN/HUKUM PAJAK 3(3-0)
Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan
kewajiban wajib pajak maupun hak dan kewajiban fiskus dan prosedur serta sanksi sehubungan
dengan pajak-pajak yang diperlakukan di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Prasyarat:
Telah lulus mata kuliah Pengantar Akuntansi I (B1A.223) & II (B1A.224).

B1A.364 AKUNTANSI INTERNASIONAL 3(3-0)
Mata kuliah ini memberikan pengetahuan tentang proses-proses akuntansi perusahaan yang
melakukan transaksi yang berskala internasional. Akuntansi Internasional memberikan informasi
yang tepat bagi para pengambil keputusan ekonomi global sehingga dapat membantu dalam
pengalokasian sumber-sumber ekonomi.

Prasyarat:
Telah lulus mata kuliah Akuntansi Keuangan II (B1A.224).

B1A.363 AKUNTANSI TOPIK KHUSUS 3(3-0)
Mata kuliah ini bertujuan untuk mempelajari standar-standar akuntansi keuangan yang sifatnya
current issues. Diantaranya meliputi Akuntansi Swaguna Usaha (PSAK No. 30), Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Dana Pensiun (PSAK No. 24), Akuntansi Instrumen Derivatif dan Aktivitas
Lindung Nilai (PSAK No. 55), Akuntansi Pajak Penghasilan (PSAK No. 46), Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Valuta Asing (PSAK No. 10 & 11), Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Bank Umum (PSAK No. 31), Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bank Syariah juga Akuntansi
Pelaporan Organisasi Nirlaba (PSAK No. 45) dan Akuntansi untuk Debt Restructuring.

Prasyarat:
Telah lulus mata kuliah Akuntansi Keuangan II (B1A.224).

B1C.221 MANAJEMEN KEUANGAN 3(3-0)
Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang ruang lingkup dan tujuan
keputusan-keputusan keuangan dan penerapannya dalam perusahaan.

Prasyarat:
Telah lulus mata kuliah Pengantar Akuntansi II (B1A.122).

B1A.417 ENTERPRISE RISK  MANAGEMENT 3(3-0)
Mata kuliah ini memberikan pengetahuan dasar dalam risiko usaha secara menyeluruh beserta
unsur-unsurnya dan keterkaitan antara unsur-unsur tersebut.

Prasyarat:
Telah lulus mata kuliah Akuntansi Manajemen (BIA269)

B1A.327 AKUNTANSI SOSIAL 3(3-0)
Mata kuliah ini memberikan pengetahuan tentang konsep-konsep akuntansi sosial sehingga dapat
memberikan informasi akuntansi dalam aspek sosial dan membuat bentuk laporan tanggung
jawab sosial.

Prasyarat:
Telah lulus mata kuliah Akuntansi Keuangan II (B1A.224).
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B1A.328 AKUNTANSI SYARIAH 3(3-0)
Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang konsep dan dasar akuntansi
syariah secara teoritis maupun prakteknya maupun prakteknya dalam kehidupan sehari-hari.

Prasyarat:
Telah lulus mata kuliah Akuntansi Keuangan II (B1A.224).

B1A.312 MANAJEMEN KEUANGAN LANJUTAN 3(3-0)
Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang struktur modal, pengenalan
portofolio dan lain-lain yang berkaitan dengan aktivitas pendanaan perusahaan.

Prasyarat:
Telah lulus mata kuliah Manajemen Keuangan (B1A.221).

B1A.361 AKUNTANSI PEMERINTAHAN 3(3-0)
Memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada mahasiswa S1 suatu pendekatan yang
terintegrasi mengenai akuntansi sektor publik dengan kerangka makro.

Prasyarat:
Telah lulus mata kuliah Akuntansi Keuangan I (B1A.223).

B1A.463 PERPAJAKAN LANJUTAN 3(3-0)
Mata kuliah bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman yang lebih mendalam
mengenai pajak-pajak yang berlaku di Indonesia, dan mampu melakukan perhitungan,
pencatatan dan pembayaran serta pelaporan pajak terhutang.

Prasyarat:
Telah lulus mata kuliah Hukum Pajak (B1A.311) dan Akuntansi Keuangan 1 (B1A.223).

AKUNTANSI BIAYA & MANAJEMEN

B1A.351 AKUNTANSI BIAYA 3(2-3)
Mata kuliah ini bertujuan memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk menjelaskan peran
akuntan biaya yang beretika dalam organisasi, berbagai jenis biaya dan manfaat bagi organisasi,
menghitung biaya produk menggunakan pendekatan job costing, process costing, dan activity
based costing, menyajikan data dan informasi biaya dalam rangka perencanaan, pengendalian,
dan pengambilan keputusan manajerial.

Materi yang diberikan di dalam perkuliahan ditunjang dengan adanya kelas praktikum.

Prasyarat:
Telah lulus mata kuliah Pengantar Akuntansi II (B1A.122)

B1A.416 SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN 3(3-0)
Mata kuliah ini memberikan pengetahuan, pendalaman, dan keterampilan analitikal yang
berhubungan dengan perancangan, pengimplementasian, dan penggunaan sistem perencanaan
dan pengendalian manajemen sehingga mampu untuk mengimplementasikannya dalam strategi
organisasi.

Prasyarat:
Telah lulus mata kuliah Manajemen Stratejik (B1A.365).

B1A.461 AKUNTANSI MANAJEMEN 3(2-3)
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Mata kuliah ini bertujuan memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk menjelaskan peran,
sejarah dan tujuan akuntansi manajemen serta konsep informasi akuntansi manajemen,
mendukung penegakan etika dalam ruang lingkup manajerial, menjelaskan perilaku biaya dan
kalkulasi biaya berdasarkan aktivitas, menjelaskan akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan
strategi dan aktivitas, menyusun dan menganalisis perencanaan dan pengendalian biaya kualitas
dan produktivitas, menyusun dan menganalisis biaya lingkungan, evaluasi kinerja dalam
perusahaan yang terdesentralisasi, pelaporan segmen dan evaluasi kinerja untuk pengambilan
keputusan, menjelaskan sistem dan metode pengambilan keputusan taktis, menjelaskan sistem
dan metode pengambilan keputusan strategis, menjelaskan perbedaan manajemen persediaan
tradisional Vs just in time, Menjelaskan masalah internasional dalam akuntansi manajemen.

Materi yang diberikan di dalam perkuliahan ditunjang dengan adanya kelas praktikum.

Prasyarat:
Telah lulus mata kuliah Akuntansi Biaya (B1A.351)

B1C.365 MANAJEMEN STRATEJIK 3(3-0)
Mata kuliah ini memberikan pemahaman dan pendekatan yang terintegrasi akan konsep teori dan
praktek manajemen strategis, formulasi strategis, dan implementasi strategi bisnis yang
dilengkapi dengan kasus yang diseminarkan oleh mahasiswa untuk melatih kemandirian belajar.

Prasyarat:
Telah lulus mata kuliah Akuntansi Manajemen (B1C.461).

SISTEM

B10A.111 PENGANTAR APLIKASI KOMPUTER 3(2-3)
Setelah mengikuti kuliah dengan topik komputer di berbagai bidang kehidupan, mahasiswa
diharapkan dapat menjelaskan bagaimana penggunaan komputer di berbagai bidang kehidupan.
Pengajaran diberikan dalam bentuk perkuliahan, diskusi dan praktikum. Setiap mahasiswa akan
dibimbing menguasai topik tertentu yang terkait dengan penggunaan komputer di berbagai
bidang kehidupan. Untuk materi perkuliahan tertentu dilengkapi dengan praktikum di
laboratorium komputer.

B10A.465 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 3(2-3)
Mata kuliah ini dirancang untuk member pengetahuan mendasar kepada mahasiswa tentang
falsafah dan keahlian yang diperlukan bagi pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi
yang berbasis komputer. Titik berat pembahasan akan ditekankan pada kecocokan sistem
informasi pada kegiatan organisasi. Topik – topik yang akan dibahas dalam mata kuliah ini
antara lain mencakup penguasaan konsep dasar basis data, sistem pendukung keputusan
(decision support system), dan expert system. Adapun tujuan mata kuliah ini adalah untuk
memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang bagaimana memanfaatkan sistem informasi
sebagai alat bantu keputusan dengan aplikasi pada bidang – bidang utama perusahaan.
Pengajaran diberikan dalam bentuk perkuliahan dan praktikum. Setiap mahasiswa akan
dibimbing menguasai topik tertentu dengan memecahkan suatu kasus. Untuk materi perkuliahan
tertentu dilengkapi dengan praktikum di laboratorium komputer.

Prasyarat:
TelahLulus Mata Kuliah Pengantar Aplikasi Komputer (B10A.111)

B101.451 METODE ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM
Setelah mengikuti mata kuliah, mahasiswa akan dapat menjelaskan materi kuliah ini sesuai
dengan konsep yang telah diberikan. Diharapkan mahasiswa mampu, menganalisis, merancang
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dan mengembangkan sistem informasi akuntansi berbasis komputer dengan berbagai tools dan
metode. Pengajaran diberikan dalam bentuk seminar hasil analisis dan pengembangan sistem
informasi akuntansi berbasis komputer yang dilakukan mahasiswa pada perusahaan – perusahaan
di lapangan.

Prasyarat:
Telah Lulus Mata Kuliah Sistem Informasi Akuntansi(B10A.331) dan Sistem Manajemen
Database (B10A.333)

B10A.331 SISTEM INFORMASI AKUNTANSI 3(2-3)
Mata kuliah ini membahas tentang konsep Sistem Informasi Akuntansi secara terstruktur, apa
yang menjadi komponennya, bagaimana mengembangkannya agar operasional dalam menunjang
aktivitas perusahaan sehari – hari. Setelah mengikuti mata kuliah ini diharap mahasiswa mampu
untuk memahami konsep – konsep yang mendasari sistem informasi akuntansi berbasis
komputer secara terstruktur, menjelaskan internal control dan komponen – komponen
pendukungnya, menjelaskan sinergi antar komponen dalam membentuk sistem informasi
akuntansi, siklus, metode serta teknik yang digunakan dalam membangun sistem informasi
tersebut, seperti siklus dan metode SDLC, mampu mengaplikasikan metode prototyping, dan
Rapid Application Development (RAD) serta bagaimana mendokumentasikannya.

Prasyarat:
Telah Lulus Mata Kuliah Sistem Informasi Manajemen (B10A.465)

B10A.333 SISTEM MANAJEMEN DATABASE 3(2-3)
Mata kuliah ini memberikan pengetahuan teoritis dan praktika kepada mahasiswa tentang apa itu
database dan bagaimana sistem pengelolaannya database yang banyak digunakan saat ini untuk
menampung data dari berbagai sumber sehingga siap diproses guna memenuhi kepentingan
berbagai pihak terhadap informasi berkualitas. Diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan
tentang database untuk menampung data dari berbagai sumber sehingga siap diproses untuk
memenuhi kepentingan berbagai pihak.

Prasyarat:
Telah Lulus Mata Kuliah Sistem Informasi Manajemen (B10A.465)
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B. Program Studi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

a) Struktur Mata Kuliah

Rekapitulasi Struktur Pendidikan Berdasarkan Kompetensi Mata Kuliah
No Jenis Mata Kuliah Bobot

(SKS)
1. Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) 6
2. Mata Kuliah Keilmuan & Keterampilan (MKK) 61
3. Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB) 42
4. Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB) 23-39
5. Mata Kuliah  Berkehidupan Bermasyarakat (MBB) 12
Jumlah Beban Studi 144-160

b) Daftar Mata Kuliah Wajib

Semester Ganjil
No Sandi Mata Kuliah SKS Prasyarat Praktikum

Semester I

1

G1F101 Pendidikan Agama Islam 2
G1F103 Pendidikan Agama Protestan 2
G1F104 Pendidikan Agama Kristen Katolik 2
G1F105 Pendidikan Agama Hindu 2
G1F106 Pendidikan Agama Budha 2

2 G1F102 Pendidikan Pancasila 2
3 B1A121 Pengantar Akuntansi 3 Ada
4 B1B101 Pengantar Matematika Ekonomi & Bisnis 3
5 B1B112 Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro 3 Ada
6 B1C111 Pengantar Bisnis 3
7 B1B283 Pengantar Aplikasi Komputer Ekonomi 2 Ada

Jumlah 18
Semester III

1 B1B204 Statistik Ekonomi & Bisnis (Statistik II) 3 Statistik I Ada
2 B1B213 Makroekonomi I 3 PIE Makro Ada
3 B1B293 Ekonomi Koperasi & UKM 3 PIE Mikro
4 B1B295 Sosiologi & Politik 3 Pendidikan Pancasila
5 B1B351 Ekonomi Publik 3 Mikroekonomi I

6 B1B383 Ekonomi Sumberdaya Manusia &
Ketenagakerjaan 3 Mikroekonomi I

7 B1B416 Mikroekonomi II 3 Mikroekonomi I
Jumlah 21

No Sandi Mata Kuliah SKS Prasyarat Praktikum
Semester V

1 B1B291 Sejarah Pemikiran Ekonomi 3 PIE Mikro dan PIE Makro
2 B1B322 Ekonomi Moneter 3 Makroekonomi I

3 B1B465 Ekonomi Sumberdaya Alam & Lingkungan 3 Matek Lanjutan,
Mikroekonomi I

4 B1B432 Keuangan Internasional 3 Makroekonomi I
5 B1B492 Perekonomian Indonesia 3 PIE Mikro dan PIE Makro

6 B1B493 Time Series 3 Pengantar Ekonometrika Ada
B1BXXX Ekonometrika Mikro 3 Pengantar Ekonometrika Ada

7 B1B311 Ekonomi Keuangan 3 Mikroekonomi I
Jumlah 21

Semester VII
1 UNX400 KKN 3 Min. Lulus 80 sks
2 B1B500 Skripsi 6 Min. Lulus 121 sks

Jumlah 9
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Semester Genap
No Sandi Mata Kuliah SKS Prasyarat Praktikum

Semester II
1 G1F203 Pendidikan Kewarganegaraan 2
2 B1A121 Pengantar Akuntansi II 3 Pengantar Akuntansi I Ada
3 B1B102 Pengantar Statistik Ekonomi 3 Ada
4 B1B111 Pengantar Ilmu Ekonomi Makro 3 Ada
5 B1B214 Mikroekonomi I 3 Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro Ada
6 B1C212 Pengantar Manajemen 3 Pengantar Bisnis
7 H1A101 Bahasa Indonesia 2
8 H1D101 Bahasa Inggris 3

Jumlah 22
Semester IV

1 B1B206 Matematika Ekonomi Lanjutan 3 Pengantar Matematika Ekonomi &
Bisnis

2 B1B221 Bank & Lembaga Keuangan Lainnya 3 PIE MIkro, PIE Makro
3 B1B231 Perdagangan Internasional 3 Mikroekonomi I
4 B1B241 Ekonomi Pembangunan 3 Mikroekonomi I, Makroekonomi I

5 B1B310 Pengantar Ekonometrika (Ekonometrika I) 3 Statistika II, Pengantar
Matematika Ekonomi & Bisnis Ada

6 B1B415 Makroekonomi II 3 Makroekonomi I
Jumlah 18

Semester VI
1 B1B394 Perbandingan Sistem Ekonomi 3 Mikro Ekonomi I, Makro Ekonomi I
2 B1B330 Teknik Penulisan Ilmiah & Presentasi 3 Bahasa Indonesia
3 B1B429 Metodologi Penelitian 3 Pengantar Ekonometrika
4 B1B374 Ekonomi Industri 3 Mikroekonomi I

Jumlah 12
Semester VIII

1 UNX400 KKN 3 Min Lulus 80 SKS
2 B1B500 Skripsi 6 Min Lulus 121 SKS

c) Daftar Mata Kuliah Pilihan

No Sandi Mata Kuliah SKS Prasyarat Praktikum
1 H1E101 Bahasa Perancis (Pilihan) 3
2 H1F101 Bahasa Jepang (Pilihan) 3
3 H1F102 Bahasa Mandarin (Pilihan) 3
4 H1H101 Bahasa Jerman (Pilihan) 3
5 H1I101 Bahasa Arab (Pilihan) 3
6 B1B295 Hukum Bisnis 2
7 B1B205 Analisis Multivariat 3 Statistik II
8 B1B446 Evaluasi Proyek 3 Mikroekonomi I
9 B1C318 Metode Kuantitatif/Riset Operasi 3 Statistik II

10 B1C383 Studi Kelayakan Bisnis 3 Mikroekonomi I
11 B1B385 Ekonomi Perkotaan 3 Ekonomi Regional
12 B1B388 Perencanaan Anggaran Sektor Publik 3 Ekonomi Publik
13 B1B387 Ekonomi E-Comerce 3 Perdagangan Internasional
14 B1B386 Ekonomi Strategi 3 Ekonomi Industri
15 B1B445 Model Valuasi Aset Keuangan 3 Ekonomi Keuangan

16 B1B333 Teknik Perdagangan Internasional 3 Perdagangan Internasional,
Mikroekonomi I

17 B1B381 Ekonomi Kependudukan 3 Mikroekonomi I
18 Magang/Internship 3 Min Lulus 80 sks
19 B1B345 Ekonomi Perencanaan 3 Ekonomi Publik
20 B1B384 Ekonomi Kesehatan 3 PIE Mikro
21 B1C316 Ekonomi Manajerial 3 Mikroekonomi I
22 B1B443 Topik Khusus Ekonomi Pembangunan 3 Ekonomi Pembangunan

23 B1B371 Ekonomi Regional 3 Makroekonomi I,
Mikroekonomi I

24 B1B452 Ekonomi Kebijakan Publik 3 Ekonomi Publik

25 B1B434 Kebijakan Ekonomi Internasional 3 Perdagangan Intenasional,
Keuangan Internasional

26 B1B431 Topik Khusus Ekonomi Moneter 3 Ekonomi Moneter
27 B1B433 Topik Khusus Ekonomi Keuangan 3 Ekonomi Keuangan

28 B1B466 Topik Khusus Ekonomi Sumber Daya Alam dan
Lingkungan 3 Ekonomi SDAL

29 B1B362 Ekonomi Syariah 3 Makroekonomi I,
Mikroekonomi I
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30 B1B435 Analisis Ekonomi Kebijakan Publik & Regulasi 3 Ekonomi Publik
31 B1B423 Operasi  & Kebijakan Bank Sentral 3 BLK &  Ek. Moneter
32 B1B361 Ekonomi Pertanian 3 Mikroekonomi I
33 B1C221 Manajemen Keuangan 3 Pengantar Manajemen

34 B1A328 Akuntansi Syariah 3 Peng. Akuntansi II., Ek.
Syariah

35 B1C407 Manajemen Keuangan Syariah 3 Ekonomi Syariah
36 Career Planning 3
37 Ekonomi Pariwisata 3
38 Ekonomi Pendidikan 3
39 Game Theory 3
40 H1E101 Bahasa Perancis 3
41 H1F101 Bahasa Jepang 3
42 H1F102 Bahasa Mandarin 3
43 H1H101 Bahasa Jerman 3
44 H1I101 Bahasa Arab 3
45 B1B295 Hukum Bisnis 2

46 B1C
214 Manajemen Pemasaran 3 Pengantar Manajemen

47 B1C
221 Manajemen Keuangan 3 Pengantar Manajemen

48 B1C
341 Manajemen Sumber Daya Manusia 3 Pengantar Manajemen

49 B1C
351 Manajemen Operasi 3 Pengantar Manajemen

50 B1C
462 Teknik Pengambilan Keputusan 3 Statistika Bisnis II

51 B1C21
5 Manajemen Lingkungan (PB) 3 Pengantar Bisnis dan

Pengantar Manajemen

52 B1C
465 Sistem Informasi Manajemen* 3

Pengantar
Manajemen,

Pengantar Aplikasi
Komputer

Ada

d) Deskripsi Mata Kuliah

B1B.101 PENGANTAR MATEMATIKA EKONOMI DAN BISNIS (3-0)
Mata kuliah ini bertujuan untuk mengajarkan konsep-konsep dan teknik-teknik dalam
matematika yang sering digunakan dalam analisis masalah ekonomi, bisnis, atau keuangan.
Keunggulan pendekatan matematika ialah kemampuan menganalisis masalah yang melibatkan
banyak variabel dan kemampuan memperkirakan arah serta besarnya perubahan suatu variabel.
Materi yang akan dibahas antara lain: relasi dan fungsi, jenis fungsi dan grafik, fungsi dari dua
variabel atau lebih; hitung differensial, limit fungsi; hitung integral tertentu; pengenalan matriks;
linier programming; analisis statis; serta berbagai contoh aplikasi matematika dalam ekonomi
seperti: konsep keseimbangan pasar, pajak dan subsidi, fungsi konsumsi, pendapatan nasional
dan tabungan, break even analysis, elastisitas harga, dan konsep pendapatan (revenue). Setelah
mengikuti mata kuliah ini mahasiswa diharapkan dapat melakukan analisis statik (menemukan
posisi keseimbangan, menyelesaikan sistem persamaan linear) serta menyelesaikan masalah
optimisasi bebas maupun linier berkendala.
Prasyarat: Tidak ada

B1B.102 PENGANTAR STATISTIKA EKONOMI  DAN BISNIS 3(2-3)
Mata kuliah ini bertujuan untuk mengajarkan metode statistik dasar dalam pengolahan data.
Memperkenalkan arti dan ruang lingkup statistik sebagai salah satu alat untuk mempelajari ilmu
ekonomi, khususnya yang menyangkut data empiris. Mata kuliah ini membahas karakteristik data
yang relevan dengan perkembangan ekonomi, mencakup aspek-aspek yang biasa dikenal dengan
istilah statistik deskriptif. Titik berat dari mata kuliah ini adalah pada statistika deskriptif.
Beberapa topik yang dibahas antara lain: pengertian dan metoda statistik; data; rata-rata; deviasi,
variasi, angka indeks; deret berkala; pengertian regresi dan korelasi; probabilitas; distribusi
kemungkinan teoritis (DKT), dan distribusi normal. Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa
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diharapkan dapat menggunakan metode-metode statistic untuk menganalisa data secara deskriptif
dan menghitung probabilita terjadinya suatu peristiwa.
Praktikum:
Penerapan metoda statistik deskriptif dengan cara memberikan latihan penerapan teori untuk
memecahkan permasalahan-permasalahan statistik deskriptif. Materi latihan yang diberikan
dalam praktika meliputi : perhitungan rata-rata, deviasi, variasi, angka indeks, deret berkala,
DKT dan distribusi normal.
Prasyarat: Tidak ada

B1B.111 PENGANTAR ILMU EKONOMI MAKRO 3 (2-3)
Mata kuliah ini bertujuan memberikan gambaran awal bagi teori ekonomi dan gambaran secara
menyeluruh mengenai dasar makroekonomi. Mata kuliah ini membahas konsep-konsep dasar
ilmu ekonomi makro, yang mencakup konsep-konsep dasar tentang permasalahan yang dihadapi
organisasi ekonomi, pasar dan pemerintah dalam perekonomian modern. Topik-topik yang
dibahas meliputi pengertian, fondasi, dan organisasi ekonomi makro; pembentukan dan
perhitungan produk domestik bruto; perhitungan biaya hidup; perekonomian jangka panjang;
tabungan dan pinjaman; pengangguran dan inflasi; konsep dasar ekonomi makro terbuka; neraca
perdagangan dan kurs; pengaruh kebijakan moneter dan fiskal pada permintaan agregat jangka
pendek; serta lima topik penting dalam ilmu ekonomi makro. Setelah mengikuti mata kuliah ini
mahasiswa diharapkan bisa dapat memahami peran ilmu ekonomi makro dalam perekonomian
nasional dan dapat memahami berbagai fenomena ekonomi makro yang terjadi.
Praktikum:
Penerapan konsep-konsep dasar ilmu ekonomi makro dalam bentuk latihan pemecahan
permasalahan yang dihadapi organisasi ekonomi, pasar dan pemerintah dalam perekonomian
modern. Materi latihan diantaranya pembentukan dan perhitungan produk domestik bruto;
perhitungan biaya hidup; perekonomian jangka panjang; tabungan dan pinjaman; pengangguran
dan inflasi; serta konsep dasar ekonomi makro terbuka dan permasalahannya
Prasyarat: Tidak Ada

B1B.112 PENGANTAR ILMU EKONOMI MIKRO 3 (2-3)
Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan gambaran awal bagi teori ekonomi dan gambaran
secara menyeluruh mengenai dasar mikroekonomi khususnya tentang bagaimana konsumen dan
produsen berperilaku dalam perekonomian pasar. Mata kuliah ini membahas konsep-konsep
dasar ilmu mikroekonomi, konsep permintaan dan penawaran serta bagaimana pasar berinteraksi
(analisis geometrik keseimbangan); teori produksi dan biaya, elastisitas dan aplikasinya; sistem
persaingan pasar; permasalahan konsumen, produsen dan efisiensi pasar; serta pasar input
produksi dan distribusi pendapatan. Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa diharapkan
dapat memahami peran ilmu mikroekonomi dalam perusahaan, dapat menjelaskan ilmu
mikroekonomi secara umum melalui diagram dan rumus yang sederhana.
Praktikum:
Penerapan konsep-konsep dasar ilmu ekonomi mikro dalam bentuk latihan pemecahan berbagai
permasalahan ekonomi mikro yang mencakup permintaan dan penawaran; bagaimana pasar
berinteraksi; elastisitas dan aplikasinya; permasalahan konsumen, produsen dan efisiensi pasar;
serta berbagai contoh kebijakan pemerintah antara lain dalam perpajakan, subsidi, organisasi
industri, dan pasar tenaga kerja.
Prasyarat: Tidak Ada

B1B.204 STATISTIKA EKONOMI DAN BISNIS 3 (2-3)
Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan konsep-konsep dan teknik-teknik dalam statistik.
Statistik ekonomi merupakan kelanjutan dari pengantar statistika ekonomi yang harus diikuti oleh
mahasiswa Fakultas Ekonomi. Mata kuliah ini membahas sistem, kegunaan dan ruang lingkup
statistik inferens dalam ilmu ekonomi. Topik yang dibahas antara lain: sampling dan distribusi
sampling, penaksiran, pengujian hipotesis, distribusi Chi, anova, beberapa metode non-
parametrics serta regresi dan korelasi. Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa diharapkan
mampu melakukan perhitungan perhitungan statistik inferens dengan berbagai metode.
Praktikum:
Penerapan metode statistik untuk memecahkan permasalahan-permasalahan statistik inferens.
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Materi latihan yang diberikan dalam praktika meliputi : sampling dan distribusi sampling,
penaksiran, pengujian hipotesis, statistik non-parametrics, distribusi Chi serta regresi dan
korelasi.
Prasyarat:
Telah mengikuti dan lulus mata kuliah Pengantar Statistika Ekonomi  dan Bisnis (B1B.102)

B1B.206 MATEMATIKA EKONOMI DAN BISNIS 3 (3-0)
Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan konsep-konsep dan teknik-teknik dalam matematika
yang sering digunakan untuk analisis ekonomi, bisnis, dan atau keuangan. Mata kuliah
matematika ekonomi merupakan pendalaman dan lanjutan dari pengantar matematika ekonomi
dengan materi pembahasan meliputi: derivatif fungsi yang terdiri dari banyak variabel bebas, non
linier programming, , analisis dinamik, dan masalah optimisasi non linier berkendala, persamaan
differensial dan persamaan differens. Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa diharapkan
dapat melakukan perbandingan keseimbangan (comparative static analysis) dan analisis dinamik,
yaitu menemukan time path atau pola gerakan suatu variabel mengikuti perjalanan waktu serta
dapat menyelesaikan masalah optimisasi non-linier berkendala.
Prasyarat:
Telah mengikuti dan lulus mata kuliah Pengantar Matematika Ekonomi dan Bisnis (B1B.101)

B1B.213 MAKRO EKONOMI I 3 (2-3)
Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pendalaman ilmu makroekonomi yang sebelumnya
didapat dari pengantar ilmu ekonomi makro. Mata kuliah ini membahas topik-topik dalam
kaitannya dengan teori ekonomi makro lewat pembahasan secara grafik, matematik, maupun
empiris. Materi yang dibahas meliputi aspek-aspek pengukuran dan definisi dari variabel-variabel
atau indikator-indikator perekonomian makro, konsep pendapatan nasional, pengangguran, uang
dan inflasi, konsep-konsep penawaran dan permintaan agregat pada perekonomian terbuka dan
tertutup, fungsi dan peranan uang dalam perekonomian, pendekatan IS-LM pada perekonomian
tertutup, new macroecnomics, tingkat konsumsi dan tabungan, Investasi, kebijakan fiskal &
moneter serta hutang, kebijakan stabilisasi serta implikasi kebijakan makro ekonomi. Setelah
mengikuti mata kuliah ini mahasiswa diharapkan bisa menjelaskan secara lebih mendalam
konsep-konsep makroekonomi dan mampu menganalisis fenomena ekonomi yang terjadi dengan
menggunakan konsep-konsep ekonomi makro baik dengan menggunakan grafik, matematika,
maupun empiris
Praktikum:
Menerapkan pemahaman dan kemampuan analisis mahasiswa tentang topik-topik teori ekonomi
makro dalam berbagai permasalahan ekonomi. Topik-topik yang menjadi bahan praktika meliputi
: konsep dasar penawaran dan permintaan agregat pada perekonomian terbuka dan tertutup,
fungsi dan peranan uang dalam perekonomian, perekonomian terbuka, IS-LM dan kebijakan
makro ekonomi.
Prasyarat:
Telah mengikuti dan lulus mata kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi Makro (B1B.111)

B1B.214 MIKRO EKONOMI I 3 (2-3)
Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pendalaman dari dasar-dasar mikroekonomi dalam
penentuan harga dan peran harga dalam perekonomian secara kelembagaan. Mata Kuliah ini akan
membahas bagaimana model ekonomi dapat dibangun dari kajian teori permintaan dan
penawaran, teori produksi dan kekuatan pasar. Topik yang dibahas meliputi pemodelan ekonomi
dan optimisasi secara matematika, consumer’s choice, teori permintaan (efek pendapatan, efek
substitusi, permintaan individu serta pasar, serta konsep elastisitas), fungsi produksi dan biaya
serta profit maximization, serta sistem persaingan pasar (Partial equilibrium competitive model,
general equilibrium and welfare economy). Sebagai unsur tambahan yang membedakan dengan
mata kuliah pengantar ilmu ekonomi mikro adalah disediakannya contoh kongkrit dari aplikasi-
aplikasi bersifat empiris dari tiap teori yang dibahas. Setelah mengikuti mata kuliah ini
mahasiswa diharapkan bisa menganalisa dan memecahkan berbagai permasalahan ekonomi
mikro yang terjadi terutama yang berkaitan dengan penentuan harga dan peran harga dalam
perekonomian.
Praktikum:
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Menerapkan pemahaman dan kemampuan analisis mahasiswa tentang topik-topik teori ekonomi
mikro dalam berbagai permasalahan/kasus. Topik-topik yang menjadi bahan praktika meliputi :
consumer’s choice, produsen serta interaksi mereka di pasar, teori permintaan, produksi & profit
maximization, model keseimbangan umum dalam pasar persaingan sempurna.
Prasyarat:
Telah mengikuti dan lulus mata kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro. (B1B.112)

B1B.221 BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN 3 (3-0)
Mata kuliah ini bertujuan memberikan dasar-dasar dalam ekonomi moneter. Memberikan
pengetahuan dasar untuk pengenalan tentang arti dan fungsi sistem keuangan. Mata kuliah ini
membahas topik-topik yang terdiri dari financial markets dan financial institutions dalam
perekonomian, serta pengenalan akan instrumen-instrumen sektor finansial yang digunakan, baik
di negara maju maupun di negara berkembang. Fungsi dan peranan bank sentral sebagai otoritas
moneter juga akan dibahas secara singkat. Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa
diharapkan dapat mengenal dan memahami jenis-jenis instrumen yang beredar dalam sistem
finansial dan peran serta fungsi lembaga keuangan (bank umum dan lembaga keuangan bukan
bank) dalam perekonomian.
Prasyarat:
Telah mengikuti dan lulus mata kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro (B1B112) dan Pengantar
Ilmu Ekonomi Makro (B1B.111)

B1B.23 PERDAGANGAN INTERNASIONAL 3 (3-0)
Mata kuliah ini bertujuan memberikan pemahaman dasar tentang perdagangan dan keuangan
internasional dengan menitikberatkan kepada pemahaman dasar tentang perdagangan
internasional. Mata kuliah ini membahas konsep teknis dan keuntungan dari perdagangan, sebab-
sebab dan konsekuensi dari perdagangan dan kebijakan perdagangan, melalui pembahasan: teori
Ricardian, teori Heckser-Ohlin, teori faktor spesifik, distorsi akibat kebijakan pemerintah,
perdagangan akibat perbedaan dari segi preferensi, perdagangan akibat increasing returns to
scale dan perdagangan intra industri. Pembahasan aspek kebijakan internasional akan dibatasi
pada aspek tarif dan non-tarif, serta kecenderungan globalisasi dan regionalisasi perdagangan
dunia. Kemudian akan dibahas hubungan antara perdagangan internasional dengan pembangunan
ekonomi serta pergerakan sumber daya internasional dan perusahaan multinasional. Setelah
mengikuti mata kuliah ini mahasiswa diharapkan memiliki dasar-dasar pengetahuan mengenai
ekonomi internasional khususnya mengenai perdagangan internasional.
Prasyarat:
Telah mengikuti dan lulus mata kuliah Mikro Ekonomi I (B1B.214)

B1B.241 EKONOMI PEMBANGUNAN 3 (3-0)
Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan pada mahasiswa tentang berbagai isu-
isu yang berkembang dalam pembangunan saat ini, yang banyak dihadapi dan ditemukan
terutama di negara-negara berkembang– termasuk didalamnya mengenai permasalahan-
permasalahan dan kebijakan-kebijakan pembangunan, baik dari sisi teoritis maupun fakta-fakta
aktual yang terjadi di beberapa negara berkembang dan transisi di berbagai belahan dunia ini
(khususnya Asia, Afrika, Amerika Latin, Timur Tengah serta berbagai negara transisi di Eropa).
Pembahasan mencakup pengertian ekonomi pembangunan, teori-teori pembangunan,  serta isu-
isu yang dibicarakan dalam pembangunan di negara-negara yang sedang berkembang, yang
kemudian akan dibedakan dari perspektif makro ekonomi dan mikro ekonomi. Beberapa materi
yang akan diajarkan antara lain adalah teori transformasi struktural dalam proses pembangunan,
proses pertumbuhan, teori-teori dasar pembangunan,  perdagangan internasional, bantuan luar
negeri,   kemiskinan dan ketidakmerataan pendapatan, permasalahan pertanian, industri dan
pembangunan perdesaan, labor market, migrasi dan pertumbuhan ekonomi, pendidikan,
kesehatan, nutrisi, dan kebijakan-kebijakan pemerintah mengenai pembangunan yang terkait
dengan hal-hal yang dibahas.  Selain itu pada perkuliahan ini juga akan dijelaskan berbagai data
mengenai kondisi dan perkembangan kemajuan pembangunan untuk negara-negara sedang
berkembang, seperti data dari World Development Report (WDR), International Financial
Statictics (IFS), World Development Indicators (WDI), dan beberapa data untuk kasus Indonesia.
Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa diharapkan mampu merumuskan permasalahan



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS|37

pembangunan di negara berkembang disertai solusi kebijakan yang mengikutinya.
Prasyarat:
Telah mengikuti dan lulus mata kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro (B1B112) dan Pengantar
Ilmu Ekonomi Makro (B1B.111)

B1B.283 PENGANTAR APLIKASI KOMPUTER UNTUK EKONOMI 3(3-0)
Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang perangkat keras komputer (PC,
micro, sekilas tentang mini komputer dan mainframe) serta perangkat lunak komputer yang
dipergunakan dalam kegiatan perusahaan (pengolah kata dan spreadsheet). Mata kuliah ini
menekankan kepada pembahasan dasar-dasar dari perangkat lunak komputer dan sistem
informasi, aspek manusia dalam komputer, masalah yang berkaitan dengan bisnis dan komputer
(misalnya kejahatan komputer serta upaya untuk memperbaiki mutu kerja dengan komputer, dan
sebagainya) serta masa depan dari komputer dan sistem informasi. Mata kuliah ini mempelajari
operasi dari MS Office, Eviews, SPSS, dan Mathcad sebagai software yang sering digunakan
dalam analisis ekonomi dan matematika. Pada mata kuliah ini diberikan praktikum. Setelah
mengikuti mata kuliah ini mahasiswa diharapkan mampu memahami perangkat keras dan lunak
yang beredar di pasar dan mampu  menggunakannya untuk membantu tugas penulisan ilmiah
Praktikum:
Pengenalan operating system dan paket aplikasi spreadsheet serta word processor dengan contoh
pemakainya pada tingkat perusahaan

B1B.291 SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI 3 (3-0)
Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa memahami proses perkembangan berbagai teori,
konsep, dan metode analisis ilmu ekonomi sejak masa Adam Smith hingga sekarang. Mata kuliah
ini akan membahas pokok-pokok pemikiran dan analisis ekonomi yang telah dikembangkan oleh
sejumlah pakar ekonomi termasuk selama empat abad lebih secara sambung menyambung.
Topik-topik yang dibahas antara lain (1) Pra-klasik; (2) Klasik; (3) Marxisme/Sosialisme; (4)
Neoklasik (marginalisme); (5) Chamberlin dan Robinson; (6) Keynes; (7) Institusionalisme; (8)
Monetarisme dan Rational Expectations, dan (9) Ekonomi matematika dan empirisme. Setelah
mengikuti mata kuliah ini diharapkan mahasiswa memiliki kerangka berpikir pembentukan suatu
pemikiran ekonomi.
Prasyarat:  tidak ada

B1B.293 EKONOMI KOPERASI DAN UKM 3 (3-0)
Mata kuliah ini bertujuan memberikan pemahaman tentang koperasi dan UKM sebagai suatu
lembaga ekonomi alternatif, disamping badan usaha milik negara dan badan usaha swasta. Mata
kuliah ini membahas koperasi dari aspek sistem ekonomi dan kelembagaannya; Analisis
menggunakan ilmu ekonomi mikro; prinsip ekonomi dan penerapannya dalam koperasi; bentuk-
bentuk badan usaha; azas-azas koperasi; bentuk-bentuk koperasi dan kegiatannya; pengaturan
dan kebijakan pemerintah yang menyangkut koperasi. Setelah mengikuti mata kuliah ini
mahasiswa diharapkan bisa memahami dan  memberikan alternatif lembaga ekonomi yang lain
yaitu  koperasi dan UKM guna menunjang pembangunan nasional.
Prasyarat:
Telah mengikuti dan lulus mata kuliah Ekonomi Mikro I (B1B. 214)

B1B.295 SOSIOLOGI DAN POLITIK 3 (3-0)
Mata kuliah ini bertujuan memberikan pengetahuan dasar mengenai sosiologi dan ilmu politik
yang berhubungan dengan perilaku ekonomi perorangan dan kelompok dalam suatu masyarakat
seperti Indonesia. Mata kuliah ini akan membahas pengertian pranata dan lembaga sosial;
sedangkan dalam pokok bahasan politik akan dipelajari latar belakang politik dari
perubahan/gejala ekonomi serta terjadi di negara berkembang, khususnya contoh-contoh di
Indonesia. Pembahasan dilakukan dengan pemikiran bahwa sistem dan lembaga ekonomi suatu
masyarakat dipengaruhi oleh perilaku  masyarakat sebagai perorangan dan anggota kelompok.
Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa diharapkan bisa memahami perilaku masyarakat
sebagai perorangan dan anggota kelompok dalam suatu sistem dan lembaga ekonomi.
Prasyarat: Tidak ada

B1B.310 EKONOMETRIKA I 3 (2-3)
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Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan  metode ekonometrika dasar dalam
hal pengujian model dan analisis ekonomi. Mata kuliah ini membahas tentang konsep dan
aplikasi metode ekonometrika dasar dengan materi yang mencakup antara lain : arti dan ruang
lingkup ekonometrika; regresi sederhana dengan OLS; asumsi-asumsi regresi klasik; regresi
berganda (multiple regression), estimasi dan inferensi; hipotesis testing; analisis regresi dan
analisis varians serta regresi dengan variabel dummy. Selain itu, mahasiswa dilatih untuk dapat
menggunakan perangkat lunak komputer untuk ekonometrika yaitu Eviews. Setelah mengikuti
mata kuliah ini mahasiswa diharapkan dapat melakukan pengujian ekonometrika terhadap
berbagai model persamaan ekonometrika dan melakukan peramalan dengan model regresi linier.
Praktikum:
Penerapan serta praktek latihan-latihan soal dengan menggunakan komputer yang materinya
menunjang materi mata kuliah Pengantar Ekonometrika yang diberikan di kelas. Materi latihan
yang diberikan dalam praktika meliputi : Penggunaan software seperti Eviews untuk
memasukkan data dan estimasi model dengan Ordinary Least Square Method; multiple
regression; koefisien korelasi parsial; test signifikansi keseluruhan variabel; mendeteksi gejala
multikolonieritas, autokorelasi, heteroskedastisitas; forecasting; dan penggunaan variabel dummy.
Prasyarat:
Telah mengikuti dan lulus mata kuliah Statistika Ekonomi dan Bisnis (B1B204), Matematika
Ekonomi (B1B206), Mikro Ekonomi I (B1B213) dan Makro Ekonomi I (B1B214)

B1B.311 EKONOMI KEUANGAN 3(3-0)
Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pendalaman dan perluasan dari mata kuliah
manajemen keuangan. Mata kuliah ini membahas tentang aspek-aspek keuangan dan
implikasinya bagi kelanjutan operasi perusahaan. Materi yang dibahas diantaranya materi-materi
khusus yang berhubungan dengan manajemen keuangan serta resiko keuangan di perusahaan
diantaranya: time value of money, struktur tingkat bunga, resiko dan asset, obligasi, saham, teori
pasar modal, efficient market hypothesis, turunan pasar uang dan modal, serta strategi keuangan
dan perusahaan. Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa diharapkan mempunyai
kemampuan untuk menganalisis kinerja keuangan dengan memperhitungkan berbagai faktor dan
resiko serta dalam membuat suatu logika berpikir tentang  permasalahan keuangan dan resiko
yang dihadapi investor dan perusahaan
Prasyarat:
Telah mengikuti dan lulus mata kuliah Pengantar Akuntansi (B1A.121) dan Mikro Ekonomi I
(B1B.214)

B1B. 322 EKONOMI MONETER (3-0)
Mata kuliah ini bertujuan memberikan pendalaman dan perluasan tentang sistem moneter yang
diperoleh dari mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan dengan penekanan pada masalah
kebijakan serta implikasinya terhadap perekonomian secara makro. Topik yang akan dibahas
meliputi teori-teori permintaan dan penawaran di pasar uang, kebijakan moneter, dampak dan
efektivitasnya, money & inflation, ekspektasi rasional, dan transmisi kebijakan moneter. Pada
akhir kuliah mahasiswa diharapkan mampu menganalisis hubungan uang dengan berbagai
variabel makro ekonomi.
Prasyarat:
Telah mengikuti dan lulus mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (B1B.221)

B1B.330 TEKNIK PENULISAN ILMIAH DAN PRESENTASI 2(2-0)
Mata kuliah ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menggunakan
Bahasa Indonesia yang efektif, sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan yang baik dan benar. Mata
kuliah ini membahas dasar-dasar untuk berbagai jenis penulisan baik yang bersifat ilmiah
maupun populer seperti makalah seminar, jurnal ilmiah, skripsi dan bagaimana
mempresentasikannya/mengkomunikasikannya secara efektif. Termasuk di dalamnya
pembahasan berbagi sistem penulisan yang berlaku. Materi lebih banyak ditekankan kepada
formulasi dan ekspresi ide serta presentasinya, bukan kepada desain penelitian. Setelah mengikuti
mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu membuat tulisan ilmiah yang sistematis, sesuai
dengan standar penulisan yang baik dan benar.
Prasyarat:
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Telah mengikuti dan lulus mata kuliah Bahasa Indonesia (UNX10.103)

B1B.351 EKONOMI PUBLIK 3 (3-0)
Mata kuliah ini bertujuan untuk memperkenalkan barang publik, dari sisi manfaat serta
pembiayaannya. Mata kuliah ini membahas definisi dan fungsi barang publik, proses terjadinya
barang publik, manfaat dari barang publik, dan pengelolaan barang publik termasuk tentang
peranan sektor pemerintah dalam perekonomian, peralatan analisis positif ataupun normatif yang
dapat digunakan dalam analisis ekonomi publik, analisis pengeluaran pemerintah dan pendapatan
pemerintah. Analisis pengeluaran pemerintah meliputi sebab-sebab kegagalan pasar dan
penyediaan barang publik, eksternalitas, teori pemungutan suara, isu-isu konseptual redistribusi
pendapatan. Analisis pendapatan pemerintah meliputi berbagai aspek perpajakan seperti :
perpajakan dan distribusi pendapatan, perpajakan yang adil dan efisien. Setelah mengikuti mata
kuliah ini mahasiswa diharapkan dapat membedakan barang publik dan privat, mengetahui
definisi dan fungsi barang publik, manfaat dan pengelolaan barang publik, pembiayaan barang
publik, serta analisis kebijakan untuk pemerintah mengenai barang publik ini.
Prasyarat:
Telah mengikuti dan lulus mata kuliah Mikro Ekonomi I (B1B.214)

B1B.374 EKONOMI INDUSTRI 3 (3-0)
Mata kuliah ini bertujuan memberikan pengetahuan tentang nilai ekonomi dan dampak dari suatu
kegiatan dan perkembangan industri dan perusahaan yang berada dalam industri tersebut serta
memberikan tekanan pada pembahasan bahwa di dunia nyata persaingan itu tidak sempurna.
Mata kuliah ini membahas analisis teori dengan menggunakan teori ekonomi mikro sedangkan
analisis empiris menggunakan contoh kegiatan industri di negara maju dan Indonesia. Meliputi
pembahasan struktur, perilaku dan kinerja industri, konsep operasionalisasi perusahaan,
mengukur struktur pasar dan identifikasi faktor yang berpengaruh, teori dan praktek oligopoli,
differensiasi produk dan kebijakan pemerintah dalam mempengaruhi kebijakan industri.
Pemahaman yang diberikan meliputi juga : bentuk-bentuk pasar, menganalisis pengaruh pasar
dengan struktur persaingan sempurna dan bukan persaingan sempurna, persaingan non-harga,
kolusi dan merger, masalah patent, copyright dan R & D, regulasi dan UU Anti Trust serta
aplikasi di Indonesia. Setelah mengikuti mata kuliah ini diharapkan mahasiswa memahami lebih
dalam perilaku perusahaan dan industri di dalam suatu organisasi dan pasar industri di mana
pasar mengalami persaingan tidak sempurna.
Prasyarat:
Telah mengikuti dan lulus mata kuliah Mikro Ekonomi I (B1B.214)

B1B.383 EKONOMI SDM & KETENAGAKERJAAN 3 (3-0)
Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan analisis kualitatif serta kuantitatif
yang digunakan pada ekonomi ketenagakerjaan. Dalam mata kuliah ini dibahas peranan
penduduk sebagai faktor produksi, sebagai tenaga kerja dalam proses pembangunan. Topik yang
dibahas meliputi : human capital (education), diskriminasi pasar tenaga kerja, ketidakmerataan
pendapatan, mobilitas tenaga kerja (immigration). Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa
diharapkan mampu menjelaskan dan menganalisis permasalahan kependudukan di Indonesia
secara teoritis dan empiris dengan menggunakan data baik dilihat dari sisi sejarah (historis),
ekonomi mikro maupun ekonomi makro.
Prasyarat:
Telah mengikuti dan lulus mata kuliah Mikro Ekonomi I (B1B.214)

B1B.394 PERBANDINGAN SISTEM EKONOMI 3 (3-0)
Mata kuliah ini bertujuan untuk membandingkan dua bentuk sistem perekonomian yang ekstrim,
yaitu kapitalisme dengan sosialisme. Mata kuliah ini membahas ciri-ciri khusus beberapa bentuk
sistem perekonomian dewasa ini seperti sistem kapitalisme Amerika Serikat, Jepang dan negara-
negara industri baru, Sistem Sosialisme Rusia, Hongaria, RRC, Yugoslavia, dan negara-negara
Welfare State Eropa Barat seperti : Denmark, Swedia dan Norwegia. Dalam mata kuliah ini juga
akan diajarkan analisis ekonomi sistem pasar, sistem perencanaan dan beberapa bentuk sistem
campur tangan pemerintah. Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa diharapkan mampu
membuat kesimpulan disertai analisisnya mengenai keunggulan dan kerugian bentuk
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perekonomian yang ada di dunia.
Prasyarat: tidak ada

B1B.415 MAKRO EKONOMI II 3(3-0)
Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan analisis yang lebih luas dari yang telah diberikan
pada Makro Ekonomi I dengan menggunakan berbagai model matematika dan ekonometrika.
Mata kuliah ini membahas lebih lanjut mengenai masalah-masalah yang terjadi di dalam
Ekonomi Makro dan pengukurannya, Pertumbuhan ekonomi (beserta faktor-faktor yang
mempengaruhinya, Aggregate Supply (Labor Market, AS Curve, Wages, Prices and Output,
Philips Curve to the Aggregate Supply and Supply Shock), anatomi inflasi dan pengangguran,
permintaan dan penawaran uang, pasar keuangan, kebijakan ekonomi makro dalam pasar terbuka,
serta teori siklus bisnis lanjutan. Mata kuliah ini mengandalkan analisis matematika dan model
ekonometrika. Setelah mengikuti mata kuliah ini diharapkan mahasiswa dapat mengerti dan
mampu menguji berbagai teori ekonomi makro dengan pendekatan analisis matematika dan
model ekonometrika.
Prasyarat:
Telah mengikuti dan lulus mata kuliah Makro Ekonomi I (B1B.213)

B1B.416 MIKRO EKONOMI II 3(3-0)
Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pendalaman dan perluasan dari berbagai macam
analisis mikroekonomi yang telah didapatkan dalam mikroekonomi I. Mata kuliah ini membahas
model-model persaingan pasar tidak sempurna yang secara realistis lebih dapat ditemukan pada
keseharian. Mata kuliah ini lebih lanjut memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk langsung
mempelajari ilmu ekonomi mikro dengan alat-alat teori, situasi terkini dari realita perekonomian,
dan perkembangan terkini dari ilmu ekonomi mikro. Topik-topik yang dibahas diantaranya :
Models of Imperfect Competition (monopoli, model tradisional, dan game theory), Penentuan
harga dalam pasar input produksi (pasar tenaga kerja, pasar modal, dan tingkat suku bunga),
uncertainty, economic of Information, dan Market Failure (eksternalitas, public good, dan
Political economy). Sebagai unsur tambahan yang membedakan dengan mata kuliah pengantar
ilmu ekonomi mikro dan TE Mikro I adalah digunakannya tingkat kesulitan matematika yang
sesuai bagi mahasiswa S-1 menjelang tingkat akhir. Pengajar mata kuliah ini diharapkan mampu
menyampaikan materi dengan sentuhan bisnis manajerial dan ekonomi publik pada beberapa
bahasan. Setelah mengikuti mata kuliah ini diharapkan mahasiswa dapat mengerti dan mampu
menganalisis berbagai situasi terkini dan realita ekonomi dengan menggunakan berbagai alat-alat
teori ekonomi dengan pendekatan analisis matematika.
Prasyarat:
Telah mengikuti dan lulus mata kuliah Mikro Ekonomi I (B1B.214)

B1B.429 METODOLOGI PENELITIAN 3(3-0)
Mata kuliah ini bertujuan untuk mengarahkan mahasiswa pada penulisan skripsi yang sesuai
dengan kaidah-kaidah penulisan yang baik dan benar. Mata kuliah alat ini membahas tentang
azas penelitian ilmiah, syarat-syarat penelitian ilmiah, telaah perpustakaan, hipotesis dan
kegunaan dalam penelitian ilmiah, instrumen penelitian, metode pengumpulan data, metode
analisis, penyusunan proposal penelitian dan penulisan laporan penelitian. Setelah mengikuti
mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu membuat tulisan ilmiah yang sesuai dengan
kaidah yang baik dan benar.
Prasyarat:
Telah mengikuti dan lulus mata kuliah Statistik Ekonomi (B1B.204) dan  Ekonometrika I
(B1B.310)

B1B.432 KEUANGAN INTERNASIONAL 3(3-0)
Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pendalaman pemahaman mengenai ekonomi
internasional terutama dalam hal keuangan internasional. Mata kuliah ini mencakup berbagai
aspek moneter dari ekonomi internasional. Materi pembahasan meliputi : (1) analisis tentang
neraca pembayaran; (2) kinerja pasar valuta asing; (3) teori dan sistem  kurs devisa; serta (4)
model-model makro perekonomian terbuka yang memasukkan unsur perdagangan dan investasi
internasional. Metode yang digunakan tidak hanya sekedar grafis, melainkan juga matematika
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dan statistik.  Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa diharapkan bisa memahami
perkembangan teori dan model ekonomi internasional yang terkait dengan sektor moneter.
Prasyarat:
Telah mengikuti dan lulus mata kuliah perdagangan Internasional  (B1B.231)

B1B.446 EVALUASI PROYEK 3(3-0)
Mata kuliah ini bertujuan memberikan dasar pengetahuan dan keahlian tentang berbagai aspek
yang berkaitan dengan penyusunan dan penilaian terhadap suatu kegiatan di dalam pembangunan
dengan penekanan pada analisis finansial dan ekonomis. Mata kuliah ini akan membahas proses
dan tujuan dasar pembangunan, pengertian dasar proyek, berbagai aspek yang menyangkut
tentang persiapan proyek serta siklus suatu proyek. Pembahasan juga akan dilanjutkan dengan
dasar-dasar kriteria investasi sebagai landasan awal menilai kelayakan suatu proyek/kegiatan
pembangunan yang kemudian akan dilanjutkan dengan pembahasan yang menyangkut tentang
prinsip penggunaan shadow price (accounting price) dalam suatu kegiatan pembangunan serta
bagaimana cara mengestimasi perhitungan accounting price dalam kegiatan penyusunan proyek.
Pembahasan materi akan diakhiri dengan analisis dampak-dampak yang mungkin akan timbul
dari kegiatan suatu proyek bagi perekonomian secara keseluruhan. Setelah mengikuti mata kuliah
ini mahasiswa diharapkan bisa membuat dan menganalisis suatu proyek pembangunan beserta
dampak-dampak yang mungkin timbul dari kegiatan suatu proyek bagi perekonomian secara
keseluruhan.
Prasyarat:
Telah mengikuti dan lulus mata kuliah Ekonomi Pembangunan I (B1B.241)

B1B.452 EKONOMI KEBIJAKAN PUBLIK 3(3-0)
Mata kuliah ini bertujuan memberikan pendalaman dan perluasan dari  mata kuliah Ekonomi
Publik yang telah didapatkan sebelumnya di mana mata kuliah ini lebih banyak menekankan
kepada analisis kebijakan publik. Topik bahasan mencakup teori barang publik; penentuan harga
barang publik oleh pemerintah; teori penerimaan dan pengeluaran negara; pengaruh pajak
terhadap perekonomian dan perilaku agen-agen ekonomi; kebijakan fiskal dan stabilisasi
ekonomi, APBN dan kebijakan fiskal di Indonesia; pajak, anggaran pemerintah dan pendanaan
pembangunan; pembangunan ekonomi dan pinjaman luar negeri, serta keuangan daerah. Setelah
mengikuti mata kuliah ini mahasiswa diharapkan bisa menerapkan pengetahuan tentang ekonomi
publik yang telah didapatnya di dalam merumuskan kebijakan publik yang sesuai dengan kondisi
negara.
Prasyarat:
Telah mengikuti dan lulus mata kuliah Ekonomi Publik I (B1B.351)

B1B.365 EKONOMI SUMBERDAYA ALAM & LINGK. 3(3-0)
Mata kuliah ini bertujuan memberikan pengetahuan di bidang sumber daya alam dengan berbagai
permasalahannya ditinjau dari segi ekonomi.  Mata kuliah ini membahas tentang berbagai topik
diantaranya: permasalahan lingkungan dalam perekonomian, konsep efisiensi dan efisiensi
alokasi dari kontrol polusi dan keputusan pencegahan polusi, perkiraan konsekuensi dari
alternatif kebijakan lingkungan, teori yang menjelaskan bagaimana pemegang kekuasaan
membuat keputusan dalam mengontrol sumber daya alam yang akan mempengaruhi kualitas
lingkungan, pemahaman teknik perhitungan keuntungan dan biaya dari keterlibatan pemerintah
dalam mengatur sumber daya alam, keterbatasan dari perekonomian dengan pemahaman,
penjelasan, dan perkiraan yang berkaitan dengan isu-isu dan kebijakan lingkungan, serta
membandingkan antara teori neo klasik dan pendekatan institusi dalam ekonomi lingkungan.
Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa diharapkan bisa memahami bagaimana mengatur
dan membuat keputusan tentang sumber daya alam  agar bisa digunakan secara efisien  sehingga
bisa terus bermanfaat secara ekonomi.
Prasyarat:
Telah mengikuti dan lulus mata kuliah Mikro Ekonomi I (B1B214), Makro Ekonomi I  (B1B213)
dan Matematika Ekonomi dan Bisnis (B1B.206)

B1B.492 PEREKONOMIAN INDONESIA 3(3-0)
Mata kuliah ini bertujuan untuk memperkenalkan tahapan dan permasalahan pembangunan
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ekonomi Indonesia. Pembahasan diawali dengan pemahaman tentang sistem ekonomi Indonesia
yang kemudian dibahas tentang  konsep dasar, arah, dan pola, serta sejarah perencanaan
pembangunan ekonomi Indonesia; kebijakan makro ekonomi dan deregulasi perekonomian
Indonesia; kebijakan fiskal, politik APBN, dan pengaturan keuangan negara; masalah perpajakan
nasional; kebijakan moneter, deregulasi perbankan, dan restrukturisasi perbankan Indonesia;
pasar modal dan peranannya dalam pembangunan ekonomi; penanaman modal asing ke
Indonesia; kebijaksanaan perdagangan luar negeri dalam konteks pembangunan Indonesia;
Peranan dan dampak serta upaya penanggulangan utang luar negeri Indonesia, neraca
pembayaran Indonesia dan masalah defisit transaksi berjalan; peranan, pengendalian, dan strategi
pengembangan BUMN; krisis ekonomi dan keuangan Indonesia serta upaya penanggulangannya.
Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa diharapkan bisa membuat suatu analisis tentang
kondisi perekonomian Indonesia saat ini dan kondisi sebelumnya yang bisa digunakan untuk
perbaikan kondisi perekonomian Indonesia di masa yang akan datang.
Prasyarat:
Telah mengikuti dan lulus mata kuliah Mikro Ekonomi I (B1B214) dan Makro Ekonomi I
(B1B.213)

B1B.493 EKONOMETRIKA II 3(3-0)
Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan analisis ekonometrika yang lebih beragam dan
mendalam dari apa yang telah diberikan pada ekonometrika 1. Topik bahasan pada mata kuliah
ini meliputi pendalaman tentang penyimpangan-penyimpangan terhadap asumsi regresi linier
klasik, implikasi terhadap estimasi dan cara-cara perbaikannya, metode persamaan simultan dan
tahapan analisisnya, serta topik-topik lain dalam ekonometrika madya seperti : qualitative data
dependen variable, model autoregressive, model estimasi dengan data panel, dan model time
series econometrics di mana termasuk di dalamnya forecasting data dengan ARIMA Modelling
dan VAR methodology. Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa diharapkan bisa
menerapkan berbagai metode lebih lanjut (advanced method) berikut perangkat lunaknya untuk
menganalisis berbagai model-model yang menggambarkan hubungan kausal antar peubah-
peubah ekonomi dengan data-data ekonomi yang sering melanggar asumsi-asumsi dasar statistik
Prasyarat:
Telah mengikuti dan lulus untuk mata kuliah Ekonometrika I (B1B.310)

B1B.362 EKONOMI SYARIAH 3(3-0)
Mata kuliah ini bertujuan memberikan pengenalan atas konsep-konsep ekonomi syariah beserta
model ekonominya. Memaparkan alternatif pemikiran terhadap teori dan model ekonomi
konvensional yang berlandaskan kepada pemikiran dan perilaku ekonomi yang dituntun oleh
falsafah Islam. Mata kuliah ini membahas dan mencakup Islamic microeconomic modelling,
berisi dasar-dasar pembentukan model (matematis) dari teori perilaku konsumen yang Islami dan
produsen yang Islami, hingga ke masalah Islamic Welfare Economics. Dalam mata kuliah ini
juga dibahas mengenai transfer berupa zakat, infaq, dan shadaqah. Dari sisi makroekonomi,
dibahas terutama pada operasi dan peranan lembaga keuangan syariah di Indonesia.  Materi tidak
hanya menyangkut pemikiran dan model ekonomi, tetapi juga menyangkut pelaksanaan di
lapangan dan institusi yang diperlukan. Setelah mengikuti mata kuliah ini diharapkan mahasiswa
mampu menjelaskan dan membedakan sistem ekonomi syariah dengan sistem ekonomi
konvensional ditinjau dari berbagai sistem dan atributnya serta mampu membuat suatu kebijakan
yang bisa mengatasi permasalahan ekonomi yang ada.
Prasyarat:
Telah mengikuti dan lulus mata kuliah Mikro Ekonomi I (B1B213), Bank dan Lembaga
Keuangan Lainnya (B1B221)

B1B.423 TOPIK KHUSUS EKONOMI MONETER 3(3-0)
Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan perluasan materi ekonomi moneter yang telah
didapatkan di mata kuliah bank dan lembaga keuangan serta ekonomi moneter terutama tentang
otoritas moneter. Mata kuliah ini membahas peranan Bank Sentral selaku otoritas moneter dalam
kebijaksanaan moneter dan sistem keuangan, implikasi kebijakan Bank Sentral, fungsi-fungsi
spesifik Bank Sentral serta praktek kegiatan Bank Sentral di Indonesia. Setelah mengikuti mata
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kuliah ini mahasiswa diharapkan mampu membuat dan menganalisis berbagai kebijakan moneter
berkaitan dengan peranan bank sentral sebagai otoritas moneter ke dalam suatu tulisan ilmiah
atau paper.
Prasyarat:
Telah mengikuti dan lulus mata kuliah Ekonomi Moneter (B1B.322)

B1B.443 TOPIK KHUSUS EKONOMI PEMBANGUNAN 3(3-0)
Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan perluasan materi dan topik khusus  materi ekonomi
pembangunan yang sebelumnya telah didapatkan di mata kuliah ekonomi pembangunan. Mata
kuliah ini membahas topik-topik khusus permasalahan pembangunan terutama di negara
berkembang melalui kajian jurnal-jurnal nasional dan internasional yang relevan. Mata kuliah ini
juga membahas permasalahan aktual pembangunan dengan menggunakan data historis dan
aktual. Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa diharapkan mampu menganalisis faktor-
faktor yang mempengaruhi pembangunan di negara berkembang khususnya di Indonesia dengan
menggunakan data historis dan aktual
Prasyarat:
Telah mengikuti dan lulus mata kuliah Ekonomi Pembangunan (B1B.241)

B1B.433 TOPIK KHUSUS EKONOMI KEUANGAN 3(3-0)
Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan perluasan materi ekonomi keuangan yang telah
didapatkan sebelumnya pada mata kuliah ekonomi keuangan. Mata kuliah ini membahas berbagai
topik-topik khusus ekonomi keuangan dengan menggunakan jurnal-jurnal nasional dan
internasional yang topiknya relevan dengan Indonesia. Materi yang akan dibahas meliputi topik-
topik khusus keuangan terkini dan sebelumnya yang telah dipelajari pada mata kuliah ekonomi
keuangan. Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa diharapkan mampu menganalisis faktor-
faktor yang mempengaruhi kondisi dan resiko keuangan perusahaan secara empiris
Prasyarat:
Telah mengikuti dan lulus mata kuliah Ekonomi Keuangan (B1B.311)

B1B.434 KEBIJAKAN EKONOMI INTERNASIONAL 3(3-0)
Mata kuliah ini bertujuan memberikan perluasan mengenai bahasan ekonomi internasional
disertasi pemahaman mengenai kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam hal
kebijakan ekonomi internasional. Mata kuliah ini membahas kebijakan-kebijakan ekonomi
internasional serta kecenderungan perkembangan perekonomian dunia (regionalisasi dan
globalisasi) serta dampak dan pengaruhnya terhadap perdagangan internasional dan
perekonomian nasional. Topik-topik yang menjadi kajian utama meliputi: kebijakan proteksi
(hambatan tarif dan non-tarif); persaingan tidak sempurna; increasing returns dan kebijakan
perdagangan strategis (strategic trade policy); preferential trade areas; ekonomi politik dari
kebijakan perdagangan dan administrated protection (GATT/WTO, contingent protection;
perdagangan dan lingkungan). Pendekatan yang digunakan adalah metode kuantitatif, grafis, dan
empiris. Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa diharapkan mampu memahami dan
menganalisis dengan berbagai metode mengenai berbagai kebijakan ekonomi internasional yang
diambil pemerintah.
Prasyarat:
Telah mengikuti dan lulus mata kuliah perdagangan Internasional  (B1B.231)

B1B. ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK DAN REGULASI
Mata kuliah ini bertujuan untuk membahas peraturan pemerintah dan kaitannya dengan
perekonomian. Dalam mata kuliah ini juga dibahas mengenai aspek politik yang terkait dengan
kebijakan pemerintah, khususnya kebijakan di bidang perekonomian.
Prasyarat:
Telah mengikuti dan lulus mata kuliah Ekonomi Publik, Ekonomi Kebijakan Publik,
Makroekonomi I dan II.

B1B. EKONOMI KOMPETISI
Mata kuliah ini mendorong agar mahasiswa mampu menganalisis berbagai kebijakan terkait
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dengan masalah organisasi industri dan masalah tingkat persaingan di berbagai sektor industri.
Pembahasan meliputi kajian terhadap berbagai permasalahan organisasi industri dan kebijakan
industri yang dapat dilakukan terkait dengan permasalahan organisasi industri tersebut.
Prasyarat:
Telah mengikuti dan lulus mata kuliah Mikroekonomi I

B1B.365 TOPIK KHUSUS EKONOMI SUMBERDAYA ALAM & LINGK.
Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan perluasan materi ekonomi sumberdaya alam dan
lingkungan  yang telah didapatkan sebelumnya pada mata kuliah sumberdaya alam dan
lingkungan. Topik perkuliahan dikhususnya pada perkembangan kasus-kasus yang terkait dengan
permasalahan sumberdaya alam dan lingkungan yang berkembang saat ini.
Telah mengikuti dan lulus mata kuliah Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan

B1B.345 EKONOMI PERENCANAAN 3 (3-0)
Mata kuliah bertujuan mengaplikasikan teori-teori dan model-model ekonomi yang telah
diajarkan sebelumnya yang ditujukan untuk kepentingan perencanaan ekonomi dan
pembangunan – baik dalam lingkup perencanaan di tingkat nasional maupun perencanaan daerah.
Mata kuliah ini membahas pengertian perencanaan pembangunan dan tujuan perencanaan
pembangunan secara umum, perbedaan antara perencanaan nasional dan perencanaan regional.
Model-model perencanaan akan dibahas baik secara aggregate ataupun sektoral/multisektoral,
seperti pertumbuhan dan perencanaan pembangunan aggregate – model Harrod-Domar, Two
gap and Three gap approach, model Solow dan Swan, serta model Endogenous. Selain itu model
disaggregate seperti main sector model, input-output model, dan Social Accounting Matrix akan
dibahas juga. Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa diharapkan mampu membuat analisis
dan perencanaan ekonomi nasional dengan menggunakan berbagai model dan   metode
perencanaan.
Prasyarat:
Telah mengikuti dan lulus mata kuliah Makro Ekonomi I (B1B.213) dan Mikro Ekonomi I
(B1B.214)

B1B.371 EKONOMI REGIONAL 3 (3-0)
Mata kuliah ini bertujuan untuk melihat aplikasi ekonomi makro pada tingkat sub-nasional.
Pendekatan banyak dipinjam dari pendekatan dan model ekonomi makro dengan penyesuaian
pada karakter daerah itu sendiri yang tidak mengenal batas administratif dengan negara lain.
Mata kuliah ini membahas berbagai konsep yang dimulai dengan pengenalan model pertumbuhan
daerah kemudian analisis bagaimana suatu daerah melakukan spesialisasi dan diakhiri dengan
model-model perekonomian yang cocok untuk analisis perekonomian daerah dengan
menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Mata kuliah ini akan memberikan mahasiswa
pengertian-pengertian dasar tentang teori harga spasial, lokasi industri, transportasi dan sewa
lahan (sebagai studi-studi ekonomi yang bersifat mikro), berikut pengertian-pengertian dasar
tentang pendapatan daerah beserta efek mutipliernya, tabungan daerah, pajak daerah, belanja
pemerintah, dan ekspor-impor daerah (sebagai studi-studi ekonomi yang bersifat makro). Mata
kuliah ini juga akan memberikan pengertian-pengertian dasar tentang pembangunan daerah
dalam kaitannya dengan pembangunan nasional menyangkut: distribusi kegiatan ekonomi secara
spasial, struktur ekonomi perkotaan, struktur ekonomi pedesaan, analisis pasar tenaga kerja
daerah dan antar daerah, perencanaan ekonomi daerah, pertumbuhan ekonomi daerah, dan
kebijakan ekonomi daerah. Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa diharapkan mampu
membuat perencanaan ekonomi daerah yang berkesinambungan yang disesuaikan dengan UU
serta peraturan yang ada.
Prasyarat:
Telah mengikuti dan lulus mata kuliah Mikro Ekonomi I (B1B.214) dan Makro Ekonomi I
(B1B213)

B1B.384 EKONOMI KESEHATAN 3(3-0)
Mata kuliah ini bertujuan mengaplikasikan teori ekonomi ke dalam sektor kesehatan. Mata kuliah
ini memberikan penekanan  pembahasan terutama tentang masalah permintaan terhadap jasa
pelayanan kesehatan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Industri pelayanan kesehatan
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ditandai oleh adanya asymmetric information antara supplier dan demander. Karakteristik
tersebut memberikan implikasi terhadap analisis permintaan dan penawaran pelayanan kesehatan
yang berbeda dibandingkan analisis standar. Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa
diharapkan bisa mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi  jasa pelayanan kesehatan serta
dapat membuat keputusan yang tepat berkaitan dengan sektor kesehatan.
Prasyarat:
Telah mengikuti dan lulus mata kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro (B1B. 112)

B1B. 435 EKONOMI PUBLIK DAN REGULASI 3(3-0)
Mata ajaran ini bertujuan memberikan pandangan dari sisi kebijakan Publik yang berhubungan
dengan pembuatan regulasi bagi barang publik. Pembahasan dititikberatkan pada pembuatan
regulasi bagi “public utilities” dan kaitannya dengan proses pembangunan ekonomi di Indonesia.
Mata kuliah ini akan lebih banyak membahas contoh kasus empiris sebagai bahan analisis bagi
pembuatan regulasi. Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa diharapkan bisa membuat
suatu regulasi yang tepat bagi keberadaan “public utilities” yang efisien.
Prasyarat:
Telah mengikuti dan lulus mata kuliah Ekonomi Publik (B1B.351)

B1B. VALUASI ASET KEUANGAN 3(3-0)
Mata kuliah ini bertujuan untuk mempelajari prinsip-prinsip valuasi asset keuangan perusahaan.
Materi yang dipelajari diantaranya mencakup valuasi arus kas, obligasi, saham serta asset
derivative (misalnya opsi dan futures) dengan metode-metode yang tepat. Setelah mengikuti mata
kuliah ini mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan arti dan peranan valuasi
dalam aspek keuangan, memahami dan menjelaskan pentingnya melakukan valuasi asset dalam
aspek keuangan, memahami dan menjelaskan peranan informasi dalam fluktuasi harga sekuritas,
memahami dan menjelaskan bagaimana menilai suatu kontrak dan harga dari sekuritas yang
menjanjikan pemberian arus kas dengan pasti, memahami bagaimana harga obligasi dan yield
berubah dari waktu ke waktu, menjelaskan teori serta aplikasi bagaimana metode valuasi
discounted cash flow diterapkan dalam valuasi equity perusahaan, menjelaskan bagaimana
kebijakan dividen perusahaan mempengaruhi kesejahteraan shareholder, memahami dan
mengaplikasikan cara penentuan premi di opsi dan futures, dan mengetahui strategi investasi
asset-asset keuangan
Prasyarat:
Telah mengikuti dan lulus untuk mata kuliah Manajemen Keuangan (B1C.221) dan Ekonomi
Keuangan (B1B.311)

B1B. EKONOMI PERKOTAAN
Mata kuliah ini mendorong agar mahasiswa mampu menganalisis berbagai permasalahan
ekonomi yang ada dalam perkembangan perekonomian suatu kota. Fokus materi diarahkan untuk
menjelaskan permasalahan permasalahan seperti urbanisasi, perumahan, transportasi dan
kemacetan, segregasi sosial, aglomerasi aktivitas perekonomian, masalah sekto informal
perkotaan serta kebijakan-kebijakan yang terkait dengan perkembanan kota.
Prasyarat:
Telah mengikuti dan lulus mata kuliah Mikroekonomi I

B1B. ANALISIS MULTIVARIAT
Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali keterampilan tambahan/lanjutan yang terkait dengan
pengolahan data (data processing) dan statistika terapan, seperti Factor Analysis, Path Analysis,
dan multivariat statistika yang lain.

e) Pilihan Peminatan
Program Studi menawarkan peminatan bagi mahasiswa yang berminat untuk fokus pada bidang tertentu.
Adapun peminatan ini tidak bersifat wajib dan tidak mengikat, tetapi ditawarkan sebagai panduan agar
mahasiswa lebih mudah dalam memilih mata kuliah yang dapat diambil apabila mempunyai minat untuk
fokus pada bidang tertentu. Adapun peminatan yang ditawarkan adalah:
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No Peminatan Mata Kuliah yang Disarankan
1 Perencanaan dan Analisis Ekonomi Pembangunan

Ekonomi Perencanaan
Evaluasi Proyek
Ekonomi Regional
Topik Khusus Ekonomi Pembangunan

2 Ekonomi Regional Ekonomi Pembangunan
Evaluasi Proyek
Ekonomi Regional
Ekonomi Perencanaan
Ekonomi Perkotaan

3 Ekonomi Sektor Publik Ekonomi Publik
Ekonomi Kebijakan Publik
Analisis Kebijakan Publik dan Regulasi
Evaluasi Proyek
Ekonomi Kesehatan
Perencanaan Penganggaran Sektor Publik

4 Ekonomi Internasional Perdagangan Internasional
Keuangan Internasional
Kebijakan Ekonomi Internasional
Ekonomi Moneter
Ekonomi E-Commerce

5 Ekonomi Moneter Bank dan Lembaga Keuangan
Ekonomi Moneter
Ekonomi Keuangan
Topik Khusus Ekonomi Moneter
Keuangan Internasional
Analisis Kebijakan Publik dan Regulasi

6 Ekonomi Keuangan Ekonomi Keuangan
Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya
Ekonomi Moneter
Topik Khusus Ekonomi Keuangan
Keuangan Internasional
Analisis Kebijakan Publik dan Regulasi
Analisis Multivariat

7 Ekonomi Sumber Daya
Alam dan Lingkungan

Ekonomi Sumber Daya Alam
Topik Khusus Ekonomi Sumber Daya Alam dan
Lingkungan
Analisis Kebijakan Publik dan Regulasi
Evaluasi Proyek
Ekonomi Perencanaan

8 Ekonomi Industri Ekonomi Industri
Ekonomi Kompetisi
Ekonomi Strategi
Teori Pengambilan Keputusan
Ekonomi Manajerial
Analisis Kebijakan Publik dan Regulasi

9 Ekonomi Syariah Ekonomi Syariah
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Ekonomi Moneter
Bank dan Lembaga Keuangan
Manajemen Syariah
Akuntansi Syariah

B. Program Studi Manajemen

a. Struktur Mata Kuliah
Rekapitulasi Beban Pendidikan Berdasarkan Kompetensi Mata Kuliah

No Jenis Mata Kuliah Bobot (SKS)
1. Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) 6
2. Mata Kuliah Keilmuan & Keterampilan (MKK) 56
3. Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB) 42
4. Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB) 28-42
5. Mata Kuliah  Berkehidupan Bermasyarakat (MBB) 12
Jumlah Beban Studi 144-160

b. Daftar Mata Kuliah

Semester Ganjil
No Sandi Mata Kuliah SKS Prasyarat

Semester Ganjil
1 G1F101 Pendidikan Agama Islam (*) 2 -

G1F103 Pendidikan Agama Protestan (*) 2 -

G1F104 Pendidikan Agama Kristen Katolik
(*) 2 -

G1F105 Pendidikan Agama Hindu (*) 2 -
G1F106 Pendidikan Agama Budha (*) 2 -

2 G1F102 Pendidikan Pancasila 2 -
3 H1D101 Bahasa Inggris 3 -
4 H1A 101 Bahasa Indonesia 2 -
5 B1B101 Matematika Bisnis 3 -
6 B1B112 Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro* 3 -
7 B1C111 Pengantar Bisnis 3 -

8 B1C283 Pengantar Aplikasi Komputer
Bisnis* 2 -

9 B1C477 Peraihan Prestasi 0 -
10 B1C316 Ekonomi Manajerial 3 Mikroekonomi I
11 B1A351 Akuntansi Biaya 3 Pengantar Akuntansi
12 B1B204 Statistika Bisnis II* 3 Statistika Bisnis I
13 B1B 231 Perdagangan Internasional (PB) 3 Mikro Ekonomi
14 B1C335 Manajemen Koperasi 3 Pengantar Manajemen
15 B1C453 Perilaku Keorganisasian 3 Pengantar Manajemen
16 H1I101 Bahasa Arab (PB++) 3 -

H1F101 Bahasa Jepang (PB+) 3 -
H1H101 Bahasa Jerman (PB+) 3 -
H1F102 Bahasa Mandarin (PB+) 3 -
H1E 101 Bahasa Perancis (PB+) 3 -

Bahasa Korea (PB+)

17 B1C282 Pengantar Hukum & Jurisprudensi
Islam (PB++) 3 Agama Islam
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No Sandi Mata Kuliah SKS Prasyarat

18 B1C 318 Manajemen Kuantitatif/Riset
Operasi# 3 Statistika Bisnis I

19 B1B362 Ekonomi Syariah (PB, KMSy) 3 Ekonomi Pembangunan, PHJI
20 B1A328 Akuntansi Syariah (PB, KMSy) 3 Pengantar Akuntansi, PHJI

21 B1C362 Etika Bisnis 3 M.keuangan,M.Pemasaran,MSD
M,M.Operasi

22 B1C311 Manajemen Keuangan Lanjutan* 3 Manajemen Keuangan

23 B1C313 Manajemen Sumberdaya Manusia
Lanjutan* 3 Manajemen SDM

24 B1C315 Manajemen Mutu & Produktivitas@ 3 Manajemen SDM, Manajemen
Operasi

25 B1C332 Manajemen Pemasaran Lanjutan* 3 Manajemen Pemasaran
26 B1C352 Manajemen Operasi Lanjutan* 3 Manajemen Operasi

27 B1C423 Kewirausahaan 3 M.keuangan,M.Pemasaran,MSD
M,M.Operasi

28 B1C342 Manajemen Potensi Sumber Daya
Manusia (PK MSDMO) 3 Manajemen SDM

29 B1C464 Manajemen Risiko (PK MK) 3 Statistika Bisnis II & Manajemen
Keuangan

30 Manajemen Asuransi (PB) * 3

31 Manajemen Bisnis Manufaktur dan
Jasa (PB) * 3

32 B1C 434 Komunikasi Bisnis (PB) 3 MK, MP, MSDM, MO
33 B1C406 Manajemen Perbankan (PB) 3 Manajemen Keuangan

34 B1B429 Metodologi Penelitian 3
M.keuangan,M.pemasaran,MSD
M,M.operasi,
Kewirausahaan,Statistika Bisnis II

35 B1C336 Pemasaran Relasional Pelanggan
(PK MP)** 3 Manajemen Pemasaran Lanjutan

36 B1C337 Pemasaran Internet (PK MP)** 3 Manajemen Pemasaran Lanjutan

37 B1C460 Seminar Manajemen Keuangan
(WK MK) 3 Man.Keu.Lanjutan, Man.Keu

internasional

38 B1C466 Seminar Manajemen Operasi (WK
MO) 3 Manajemen Operasi Lanjutan

39 B1C469 Seminar Manajemen SMD &
organisasi (WK MSDMO) 3 Met.Penelit(sedangmenempuh),M

an.SDM.Lan

40 B1C474 Seminar Manajemen Pemasaran
(WK MP) 3 Manajemen Pemasaran Lanjutan

41 B1C473 Seminar Manajemen Bisnis &
Kewirausahaan (WK MBKw) 3 Kewirausahaan

42 B1C402 Seminar Manajemen Stratejik 3 Manajemen Stratejik

43 B1C407

Manajemen Keuangan &
Perbankan Syariah (PK MK & PK
MSy)
(sebelumnya namanya
Manajemen Keuangan Syariah)

3 Manajemen Keuangan Lanjutan

44 B1C344 Manajemen Pemasaran Syariah
(Idaratul Attarwij)** (PK Msy) 3 MSDML,MOL,MKL,MPL,PHJI,ES

atauAS,B.Arab

45 B1C343 Manajemen SDM Syariah (Idaratul
Mawarid AlBashariyah)**(PK Msy) 3 MSDML,MOL,MKL,MPL,PHJI,ES

atauAS,B.Arab

46 B1C345 Manajemen Operasi Syariah
(Idaratul Amaliyah)** (PK Msy) 3 MSDML,MOL,MKL,MPL,PHJI,ES

atauAS,B.Arab

47 B1C475 Seminar Manajemen Syariah (WK
MSy)** (PK MSy) 3 MSDML,MOL,MKL,MPL,PHJI,ES

atauAS,B.Arab

48 B1C476 Magang 3 MSDML,MOL,MKL,MPL,
Metodologi Penelitian

49 UNX400 Kuliah Kerja Nyata 3 Lulus 85 SKS
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No Sandi Mata Kuliah SKS Prasyarat

50 B1C500 Skripsi 6 Lulus 132 SKS atau Sisa 2 Mata
Kuliah

Semester Genap
No Sandi Mata Kuliah SKS Prasyarat

Semester Genap
1 B1A 121 Pengantar Akuntansi* 3 ---
2 B1B 101 Statistika  Bisnis I* 3 Matematika Ekonomi
3 B1B 111 Pengantar Ilmu Ekonomi Makro* 3 ---
4 B1B 214 Mikroekonomi 3 Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro
5 B1C 212 Pengantar Manajemen 3 Pengantar Bisnis
6 G1F 203 Pendidikan Kewarganegaraan 2 ---
7 H1I101 Bahasa Arab (PB++)# 3 -

H1F101 Bahasa Jepang (PB+)# 3 -
H1H101 Bahasa Jerman (PB+)# 3 -
H1F102 Bahasa Mandarin (PB+)# 3 -
H1E 101 Bahasa Perancis (PB+)# 3 -

Bahasa Korea (PB+)
8 B1C 281 Hukum Bisnis 2 ---
9 B1C 214 Manajemen Pemasaran 3 Pengantar Manajemen

10 B1C 221 Manajemen Keuangan 3 Pengantar Manajemen

11 B1C 341 Manajemen Sumber Daya
Manusia 3 Pengantar Manajemen

12 B1C 351 Manajemen Operasi 3 Pengantar Manajemen
13 B1C 312 Manajemen Lintas Budaya (PB) 3 Perilaku Keorganisasian
14 B1B310 Pengantar Ekonometrika (PB)* 3 Statistik Bisnis II
15 B1C 318 Manajemen Kuantitatif * 3 Statistika Bisnis II
16 B1C 447 Penganggaran Perusahaan 3 Akuntansi Biaya
17 B1C 462 Teknik Pengambilan Keputusan 3 Statistika Bisnis II
18 B1C215 Manajemen Lingkungan (PB) 3 Pengantar Bisnis dan Pengantar Manajemen

19 B1C 465 Sistem Informasi Manajemen* 3 Pengantar Manajemen, Pengantar Aplikasi
Komputer

20 Manajemen Teknologi dan
Inovasi (PKMO)* MO dan MOL

21 B1A362 Analisa Laporan Keuangan
(PKMK)* 3 MK dan MKL

22 B1C 334 Perencanaan SDM & MSDM
Internasional (WK MSDM) 3 MSDM Lanjutan

23 B1C 338 Manajemen Merk (PK MP) 3 Manajemen Pemasaran Lanjutan
26 B1C 339 Pemasaran Jasa (PK MP) 3 Manajemen Pemasaran Lanjutan

27 B1C 354 Perencanaan Karir dan
Pengembangan Diri (PK MSDM) 3 MSDM Lanjutan

28 B1C 361 Manajemen Stratejik 3 MO, MP, MK, MSDM

29 B1C 363 Perencanaan & Pengendalian
Kualitas (PK MO) 3 MOL, Manajemen Mutu & Produktivitas

30 B1C 383 Studi Kelayakan Bisnis 3 MKL, MOL, MSDML, MPL

31 B1C 384 Perencanaan  & Simulasi Bisnis
(WK MKW) 3 MSDML; MOL; MKL; MPL

32 B1C 401 Sistem Informasi Pemasaran
(WK MP)* 3 SIM; MPL

33 B1C 407 Manajemen Keuangan & 3 Manajemen Keuangan Lanjutan
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No Sandi Mata Kuliah SKS Prasyarat
Perbankan Syariah (PK MK)

34 B1C 424 Manajemen Investasi &
Portofolio (WK MK)* 3 Manajemen Keuangan Lanjutan

35 B1C 425 Manajemen Inovasi & Kreativitas
(WK MKW) 3 MK, MO, MP, MSDM, Kewirausahaan

36 B1C 428 Sistem Informasi MSDM (WK
MSDM)* 3 SIM ;  MSDM Lanjutan

37 B1C 430 Manajemen Logistik (WK MO) 3 Manajemen Operasi  Lanjutan

39 B1C 438
Manajemen Usaha Kecil &
Menengah (PK MBKw) & (PB
untuk non MBKw)

3 MK, MP, MSDM, MO, Kewirausahaan

40 B1C 439 Manajemen Pemasaran
Global/Internasional (WK MP) 3 Manajemen Pemasaran Lanjutan

41 B1C 442 Manajemen Keuangan
Internasional (WK MK) 3 Manajemen Keuangan Lanjutan

42 B1C 444 Perilaku Konsumen & Strategi
Pemasaran (PK MP) 3 Manajemen Pemasaran Lanjutan

43 B1C 448 Manajemen Dalam Perspektif
Syariah (WK MSy) 3 MSDML; MOL; MKL; MPL; PHJI, ES, AS

44 B1C 449 Fiqih Muamalah (WK MSy) 3 MSDML; MOL; MKL; MPL; PHJI, ES, AS
45 B1C 451 Manajemen Proyek (WK MO) 3 Manajemen Operasi Lanjutan
46 B1C 461 Akuntansi Manajemen 3 Penganggaran Perusahaan
47 UNX 400 Kuliah Kerja Nyata 3 Lulus 110 sks
48 B1C 500 Skripsi 6 Sisa 2 MK atau lulus 132 SKS

Keterangan:

* : Mata kuliah yang mewajibkan mahasiswa praktikum

(PB) * : Mata Kuliah Pilihan Bebas yang ditawarkan mulai semester Ganjil 2012/2013

(PB+) : Mata kuliah Pilihan Bebas (Mahasiswa memilih salah satu dari mata kuliah ini)

(PB++) : Mata kuliah Pilihan Konsentrasi Syariah dan Mata kuliah Pilihan Bebas bagi

konsentrasi lainnya
# : Matakuliah Bridging untuk mahasiswa angkatan 2012/2013
@ : Mata Kuliah Pilihan Bebas untuk mahasiswa angkatan 2012/2013 dan mata kuliah

wajib bagi angkatan sebelumnya

(PKMK)* : Mata Kuliah Pilihan Konsentrasi Manajemen Keuangan yang ditawarkan mulai
Semester Ganjil 2012/2013

(PKMO)* : Mata Kuliah Pilihan Konsentrasi Manajemen Operasi  yang ditawarkan mulai Semester
Ganjil 2012/2013

Program Studi S1 Manajemenmenawarkan 6 (enam) konsentrasi, yaitu:
1. Manajemen Pemasaran (MPem),
2. Manajemen SDM dan Organisasi (MSDMO),
3. Manajemen Operasi (MO),
4. Manajemen Keuangan (MK) dan
5. Manajemen Bisnis dan Kewirausahaan (MBKw).
6. Manajemen Syariah (MSy)

Klasifikasi Mata Kuliah
No. Mata Kuliah SKS
1 Mata Kuliah Wajib 114
2 Mata Kuliah Wajib Konsentrasi 9
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3 Mata Kuliah Pilihan Konsentrasi / Bebas 15
5 Skripsi 6

Total Beban Studi Program Studi S1 Manajemen 144

c. Daftar Mata Kuliah Wajib Konsentrasi

Konsentrasi Mata Kuliah Wajib Konsentrasi
Menurut Kurikulum 2006

Semester

Manajemen
Pemasaran

Sistem Informasi Pemasaran Genap
Manajemen Pemasaran Global /
Internasional

Genap

Seminar Manajemen Pemasaran Ganjil

Manajemen
Sumber Daya
Manusia dan
Organisasi

Sistem Informasi Manajemen Sumber
Daya Manusia

Genap

Perencanaan SDM dan MSDM
Internasional

Genap

Seminar Manajemen SDM dan
Organisasi

Ganjil

Manajemen
Operasi

Manajemen Proyek Genap
Manajemen Logistik Genap
Seminar Manajemen Operasi Ganjil

Manajemen
Keuangan

Manajemen Keuangan Internasional Genap
Manajemen Investasi dan Portfolio Genap
Seminar Manajemen Keuangan Ganjil

Manajemen
Bisnis &
Kewirausahaan

Manajemen Inovasi dan Kreativitas Genap
Perencanaan dan Simulasi Bisnis Genap
Seminar Manajemen Kewirausahaan Ganjil

Manajemen
Syariah

Fiqih Muamalah Genap
Manajemen Dalam Perspektif Syariah Genap
Seminar Manajemen Syariah Ganjil

d. Daftar Mata Kuliah Pilihan Konsentrasi
Konsentrasi Mata Kuliah Pilihan Konsentrasi Semester
Manajemen Pemasaran Pemasaran Relasional  Pelanggan Ganjil

Pemasaran Internet Ganjil
Perilaku Konsumen & Strategi Pemasaran Genap
Manajemen Merk Genap
Pemasaran Jasa Genap

Manajemen Sumber
Daya Manusia dan
Organisasi

Manajemen Potensi Sumber Daya Manusia Ganjil
Perencanaan Karir & Pengembangan Diri Genap

Manajemen Operasi Perencanaan & Pengendalian Kualitas Genap
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Konsentrasi Mata Kuliah Pilihan Konsentrasi Semester
Manajemen Teknologi dan Inovasi Genap

Manajemen Keuangan Manajemen Risiko Ganjil
Manajemen Perbankan & Keuangan
Syariah
Analisis Laporan Keuangan

Genap
Genap

Manajemen Bisnis &
Kewirausahaan

Manajemen Usaha Kecil & Menengah Genap

Manajemen Syariah Manajemen Perbankan & Keuangan
Syariah
(Sebelumnya namanya Manajemen
Keuangan Syariah)

Genap

Manajemen Pemasaran Syariah Ganjil
Manajemen SDM Syariah Ganjil
Manajemen Operasi Syariah Ganjil

e. Daftar Mata Kuliah Pilihan Bebas
No Nama Mata Kuliah Pilihan Bebas Semester

1 Ekonometrika Ganjil
2
3

Manajemen Asuransi
Manajemen Bisnis Manufaktur dan Jasa

Ganjil
Ganjil

4 Manajemen Lingkungan Ganjil
5 Manajemen Perbankan Ganjil
6 Perdagangan Internasional Ganjil
7 Manajemen Mutu dan Produktivitas Ganjil
8 Manajemen Lintas Budaya Genap
9 Komunikasi Bisnis Genap

10 Bahasa Jerman Ganjil
11 Bahasa Jepang Ganjil
12 Bahasa Mandarin Ganjil
13
14
15

Bahasa Arab
Bahasa Perancis
Bahasa Korea

Ganjil
Ganjil
Genap

16 Pengantar Hukum & Jurisprudensi Islam Ganjil
17 Ekonomi Syariah Ganjil
18 Akuntansi Syariah Ganjil

Keterangan :
1. Bagi mahasiswa yang mengambil Konsentrasi Manajemen Syariah, ditetapkan 3 (tiga) mata kuliah

Pilihan Bebas wajib diambil, yaitu:
a. Bahasa Arab
b. Pengantar Hukum & Jurisprudensi Islam,
c. Ekonomi Syariah atau Akuntansi Syariah (pilih salah satu)..

2. Prasyarat untuk mengambil skripsi adalah:
a. Minimal tersisa dua matakuliah dan magang mahasiswa telah menyelesaikan 132 SKS) dan

wajib diselesaikan bersamaan dengan skripsi. Mahasiswa wajib berusaha memperoleh nilai
minimal C untuk matakuliah konsentrasi dan minimal D untuk matakuliah lainnya.

b. Dari 132 SKS yang telah diselesaikan mahasiswa, minimal 2 (dua) nilai D untuk semua
matakuliah, kecuali matakuliah konsentrasi minimal C; serta tidak ada nilai E untuk semua
matakuliah.
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f. Deskripsi Mata Kuliah

MATA KULIAH WAJIB
B1C111 PENGANTAR BISNIS
3(3-0)

Mata kuliah ini memberikan dasar pemahaman untuk mata kuliah-mata kuliah utama dalam
pengajaran studi manajemen. Pembahasan dimulai dengan memberikan gambaran umum
tentang kegiatan bisnis kemudian melihat klasifikasi, peran, sistem ,berbagai faktor
lingkungan yang berpengaruh terhadap kegiatan bisnis dan  pembahasan mengenai konsep -
konsep dasar dari fungsi - fungsi utama bisnis yaitu pemasaran, keuangan, operasi dan
sumber daya manusia.

B1C212  PENGANTAR MANAJEMEN 3(3-0)
Mata kuliah ini membahas fungsi-fungsi manajemen dalam suatu organisasi. Topik-topik
pembahasan mengenai teori-teori manajemen serta aplikasi berbagai ketrampilan manajerial
dan pelaksanaan berbagai konsep, prinsip, pendekatan  dan proses manajemen dalam
organisasi. meliputi fungsi perencanaan, pengorganisasian, staffing leading, pelaksanaan
dan pengendalian dalam suatu organisasi.
Prasyarat :
Telah mengambil & lulus dengan minimal D untuk mata kuliah Pengantar Bisnis
(B1C111).

B1C335 MANAJEMEN KOPERASI 3(3-0)
Mata kuliah ini membahas konsep dasar mengenai aspek manajemen dalam koperasi,
meliputi organisasi koperasi, perbandingan dengan BUMN, BUMS, Perkembangan
Koperasi di Indonesia, fungsi - fungsi Manajemen Koperasi, Manajemen Pemasaran
Koperasi, Manajemen Keuangan Koperasi, Manajemen Pengadaan, Manajemen Sumber
Daya Manusia Koperasi, Kepemimpinan dalam Koperasi, Manajemen Komunikasi
Koperasi.
Prasyarat :
Telah mengikuti dan lulus dengan nilai minimal D untuk mata kuliah Pengantar
Manajemen (B1C.212)

B1C281 HUKUM BISNIS/KOMERSIL 2(2-0)
Mata kuliah ini menjelaskan tentang peraturan-peraturan dan perangkat hukum yang
berlaku dalam dunia bisnis.

B1C283 PENGANTAR APLIKASI KOMPUTER UNTUK BISNIS 3(2-
1)

Mata kuliah ini memberikan pengetahuan tentang perangkat keras komputer (PC, micro,
sekilas tentang mini komputer dan mainframe) serta perangkat lunak komputer yang
dipergunakan dalam kegiatan perusahaan (pengolah kata dan spread sheet). Dalam
kuliah ini juga diberikan dasar-dasar sistem informasi, aspek manusia dalam komputer,
masalah yang berkaitan dengan bisnis dan komputer (misalnya kejahatan komputer serta
upaya untuk memperbaiki mutu kerja dengan komputer, dan sebagainya) serta masa
depan dari komputer dan sistem informasi. Pada mata kuliah ini diberikan praktikum.
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B1C453 PERILAKU KEORGANISASIAN 3(3-0)
Mata kuliah ini memberikan pemahaman konseptual dan empiris tentang struktur,
proses dan perilaku dalam organisasi. Topik-topik yang diberikan   adalah pengaruh
perilaku terhadap kinerja dan produktivitas pada tingkat individual, kelompok kerja dan
organisasi, efektifitas organisasi, motivasi, kepemimpinan, pengambilan keputusan,
kekuasaan dan budaya organisasi, dinamika kelompok, dan pengembangan organisasi,
dengan acuan untuk peningkatan kinerja dan produktivitas organisasi. Aplikasi
dilakukan melalui analisis kasus.
Prasyarat :
Telah mengikuti & lulus dengan nilai minimal D untuk mata kuliah Pengantar
Manajemen (B1C.212)

B1C341 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA 3(3-
0)

Mata kuliah ini memberikan pemahaman tentang berbagai konsep, metode dan teknik
perencanaan, penarikan, pelatihan dan pengembangan, aspek dan teknik-teknik
kompensasi, masalah lingkungan pemerintah dan serikat buruh, keselamatan kerja dan
teknik-teknik pendayagunaan sumber daya manusia dalam organisasi. Untuk aplikasi,
dilakukan dengan pembahasan kasus.
Prasyarat :
Telah mengikuti dan lulus dengan nilai minimal D mata kuliah Pengatar Manajemen
(B1C.212)

B1C351 MANAJEMEN OPERASI 3(3-0)
Perkembangan dunia pada dewasi ini semakin menuntut pelaku bisnis untuk selalu
berada pada tingkat produktivitas yang tinggi. Berbagai topik yang dibahas dalam mata
kuliah ini adalah managing operations, designing the conversion system, organizing the
conversion system, utilyzing the conversion system, controlling the conversion system
serta dynamics of operations management. Adapun tujuan mata kuliah ini adalah
memberi pemahaman kepada mahasiswa tentang konsep manajemen operasi serta
mampu melakukan analisis sistem konversi untuk meningkatkan produktivitas
perusahaan.
Prasyarat :
Telah mengikuti dan lulus dengan nilai minimal D mata kuliah Pengantar Manajemen
(B1C.212)

B1C214 MANAJEMEN PEMASARAN 3(3-0)
Mata kuliah ini mengungkapkan peranan dan pentingnya pemasaran dalam dunis bisnis
melalui topik-topik analisis peluang pasar, analisis lingkungan pemasaran, analisis
konsumen, pengukuran dan peramalan pasar, segmentasi targeting dan positioning,
penyusunan strategi pengembangan produk dan daur hidup dan strategi dalam persaingan
Prasyarat :
Telah mengambil dan lulus dengan minimal D untuk mata kuliah Pengantar Manajemen
(B1C.212)

B1C221 MANAJEMEN KEUANGAN 3(3-0)
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Mata kuliah ini menjelaskan tentang ruang lingkup dan tujuan  keputusan-keputusan
keuangan dan penerapannya dalam perusahaan. Pembahasan dimulai dari penggunaan
informasi akuntansi untuk membahas kondisi dan kinerja keuangan, diikuti dengan
pembahasan keputusan-keputusan keuangan jangka pendek (modal kerja),  keputusan
investasi,  kebijakan deviden, kebijakan pandanaan (termasuk berbagai jenis pendanaan
dan pasar modal) dan interaksinya dengan keputusan investasi, perencanaan keuangan,
baik untuk jangka panjang maupun untuk jangka pendek. Selain itu, mata kuliah ini
membahas konsep dasar struktur modal dan biaya modal serta komponen-
komponennya..
Prasyarat :
Telah mengambil dan lulus dengan nilai minimal D untuk mata kuliah Pengantar
Manajemen (B1C.212).

B1C465 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 3(2-1)
Mata kuliah ini dirancang untuk memberi pengetahuan mendasar kepada mahasiswa
tentang falsafah dan keahlian yang diperlukan bagi pengembangan dan pemanfaatan
sistem informasi yang berbasis komputer. Titik berat pembahasan akan ditekankan pada
kecocokan sistem informasi pada kegiatan organisasi. Topik-topik yang akan dibahas
dalam mata kuliah antara lain mencakup penguasaan konsep dasar basis data, sistem
pendukung keputusan (decision support systems), dan expert systems. Mata kuliah ini
disertai praktikum.
Prasyarat :
Telah mengikuti dan lulus dengan nilai minimal D untuk mata kuliah Pengantar
Manajemen (B1C212) dan Pengantar Aplikasi Komputer (B1C283).

B1C362 ETIKA BISNIS 3(3-0)
Mata kuliah ini membahas konsep etika dan penerapan etika bisnis melalui pendekatan
stakeholder yaitu hubungan bisnis dengan masyarakat, karyawan, pemegang saham,
konsumen, pemerintah, media, serta hubungan bisnis dengan kelestarian lingkungan
hidup dan perkembangan teknologi dengan latar belakang dunia bisnis yang global,
dinamis, dan kompleks Pembahasan meliputi : Etika, teori-teori etika dan konsep etika
bisnis; kasus-kasus dilema etis; konsep stakeholder bisnis; Corporate social
Responsibility dan kepekaan sosial; etika korporasi, anti-trust dan gerakan merger; good
corporate governance dan hubungan dengan stockholder; Perlindungan konsumen;
Hubungan perusahaan dengan karyawan; hubungan perusahaan dengan komunitas;
hubungan bisnis dengan pemerintah; hubungan bisnis dengan media; Bisnis dan
kelestarian lingkungan hidup; Bisnis dan perkembangan teknologi; etika bisnis global
Prasyarat :
Telah mengikuti dan lulus dengan nilai minimal D untuk mata kuliah Manajemen SDM
(B1C341), Manajemen Pemasaran (B1C214) , Manajemen Operasi (B1C351) dan
Manajemen Keuangan (B1C221)

B1C315 MANAJEMEN MUTU  & PRODUKTIVITAS 3(3-
0)

Mata kuliah ini membahas mengenai pentingnya produktivitas dalam manajemen,
pengukuran produktivitas dan peran praktik-praktik manajemen SDM dan Manajemen
Operasi dalam meningkatkan produktivitas serta membahas konsep Manajemen Mutu
Terpadu meliputi: Total Quality Management, Cost Quality,  Continuous Improvement,



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS|56

Statistical Quality Control,  Customer Satisfaction, Reengineering, Benchmarking,
Tools of TQM, Productivity Performance Indicator.
Prasyarat :
Telah mengikuti dan lulus dengan nilai minimal D untuk mata kuliah Manajemen
Sumber Daya Manusia (B1C.341) dan Manajemen Operasi. (B1C.351)

B1C332 MANAJEMEN PEMASARAN LANJUTAN 3(3-
0)

Mata kuliah ini merupakan kelanjutan dari mata kuliah manajemen pemasaran.
Mahasiswa dituntut untuk lebih memahami mengenai falsafah peranan, sistem, tugas,
strategi dan manajemen pemasaran, serta proses pemasaran,  dan  lingkungan
pemasaran. Keputusan - keputusan tentang produk, keputusan harga, manajemen
pembelian, saluran distribusi, komunikasi pemasaran, reklame pengukuran dan
peramalan pasar, promosi dan publisitas, tenaga penjualan, organisasi kontrol, riset
marketing dan sistem informasi, pemasaran internasional pemasaran non bisnis.
Prasyarat :
Telah mengambil dan lulus dengan nilai minimal D untuk mata kuliah Manajemen
Pemasaran (B1C.214).

B1C311 MANAJEMEN KEUANGAN LANJUTAN 3(3-
0)

Mata kuliah ini membahas tentang pengertian dan teori-teori struktur modal, dan
perhitungan biaya komponen : pinjaman, saham preferen, saham dan pendapatan
ditahan, pengaruh struktur pinjaman terhadap biaya modal keseluruhan (model MM),
pengaruh modal pinjaman terhadap biaya pinjaman dan ekuitas, dan perhitungan biaya
modal marjinal. Seperti : model Modigliani miller, balancing theory dan pecking order
theory. Pengenalan teori portofolio untuk keputusan keuangan dalam kondisi
ketidakpastian. Pengertian dan pentingnya penganggaran modal, macam-macam usul
investasi, menghitung cash-flow, meranking usulan investasi menggunakan metoda
payback, NPV, IRR dan PI; konflik ranking dan pemecahannya, usulan investasi
penggantian dan prosedur penganggaran modal pada keadaan inflasi.  Jenis-jenis
leasing, akuntansi leasing dan prosedur perhitungan leasing. Mata kuliah ini disertai
Praktikum.
Prasyarat :
Telah mengikuti dan lulus dengan nilai minimal D mata kuliah Manajemen Keuangan
(B1C.221)

B1C352 MANAJEMEN OPERASI LANJUTAN 3(3-0)
Mata kuliah ini mempelajari bagaimana mendisain, menerapkan dan
menginterpretasikan alat-alat pengambilan keputusan yang digunakan dalam
perencanaan jangka pendek pada sebuah sistem operasi, guna mengoptimalkan
penggunaan sumber daya baik di perusahaan manufaktur dan perusahaan jasa. Mata
Kuliah ini disertai Praktikum.
Prasyarat :
Telah Mengikuti Dan Lulus Dengan Nilai Minimal D Untuk Mata Kuliah Manajemen
Operasi (B1C.351)

B1C313 MANAJEMEN SUMBERDAYA MANUSIA LANJUTAN 3(3-0)
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Mata kuliah ini membahas secara lebih mendalam beberapa materi yang telah diberikan
pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia ditambah beberapa konsep terbaru
yang masih berkaitan dengan materi yang telah diberikan di mata kuliah Manajemen
SDM. Setelah mempelajari mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu menguasai
keterampilan teknis dari fungsi-fungsi MSDM serta memahami konsep Manajemen
SDM berbasis kompetensi dan menganalisis contoh penerapan konsep manajemen
SDM. Mahasiswa juga diharapkan memahami teori dan konsep baru untuk mengelola
SDM dalam sebuah organisasi melalui Human Resources Scorecard. Mata kuliah ini
disertai Praktikum.
Prasyarat :
Telah mengikuti dan lulus dengan nilai minimal D untuk mata kuliah Manajemen
Sumber Daya Manusia. (B1C.341)

B1C316 EKONOMI MANAJERIAL 3(3-0)
Mata kuliah ini mengaplikasikan teori ekonomi, matematika dan statistika dalam proses
pengambilan keputusan manajemen berdasarkan keterbatasan sumber daya yang
dimiliki perusahaan sehingga mencapai hasil yang optimal.
Prasyarat :
Telah mengambil dan lulus dengan nilai minimal D mata kuliah Mikroekonomi I
(B1B.214)

B1C318 MANAJEMEN KUANTITATIF 3(3-0)
Mata kuliah ini mempelajari pendekatan, metode, dan alat analisis pengambilan
keputusan khususnya yang terkait dengan masalah alokasi sumber daya bagi beraneka
ragam kegiatan perusahaan secara lebih efektif. Topik-topik yang disampaikan adalah
programa linier dengan menggunakan metode grafik dan simpleks baik untuk program
maksimisasi dan minimisasi, analisa sensitivitas, primal-dual, metoda transportasi,
metoda penugasan, metoda antrian dan program dinamis. Mata kuliah ini disertai
Praktikum
Prasyarat :
Telah mengikuti dan lulus dengan nilai minimal D mata kuliah Statistika II (B1B.204)

B1C423 KEWIRAUSAHAAN 3(3-0)
Mata kuliah ini membahas mengenai sifat-sifat yang terkandung dalam sosok
wirausahawan, bagaimana memulai suatu bisnis serta wawasan mengenai bisnis-bisnis
yang dirintis oleh seorang wirausahawan.
Prasyarat:
Telah mengikuti dan lulus dengan nilai minimal D untuk mata kuliah manajemen
pemasaran (B1C214), manejemen keuangan (B1C221), manajemen operasi (B1C351)
dan manajemen  sumber daya manusia (B1C341).

B1C383 STUDI KELAYAKAN BISNIS 3(3-0)
Studi kelayakan perusahaan merupakan pengetahuan tentang teknik-teknik serta faktor-
faktor yang perlu diperhatikan dan dikuasai dalam menilai keberhasilan suatu proyek.
Teknik-teknik dan faktor-faktor tersebut berkenaan dengan aspek-aspek teknis, pasar
dan pemasaran, finansial, manajemen, yuridis, manfaat proyek bagi ekonomi nasional
dan lingkungan. Studi kelayakan perusahaan menilai keberhasilan suatu proyek dalam
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satu keseluruhan, oleh karenanya semua faktor harus dipertimbangkan dalam suatu
analisis terpadu.
Prasyarat :
Telah mengikuti dan lulus dengan nilai minimal D untuk mata kuliah Manajemen
Pemasaran Lanjutan (B1C332), Manajemen SDM Lanjutan (B1C313), Manajemen
Operasi Lanjutan (B1C352), dan Manajemen Keuangan Lanjutan (B1C311).

B1C447 PENGANGGARAN PERUSAHAAN 3(3-0)
Mata kuliah ini membahas dan melatih mahasiswa dalam menerapkan konsep
penganggaran sebagai alat perencanaan sekaligus pengawasan dalam organisasi
perusahaan. Secara khusus mata kuliah ini mengajarkan kepada mahasiswa cara
bagaimana menyusun anggaran perusahaan yang menyeluruh, sederhana, realistis,
kuantitatif dan kualitatif, serta bagaimana mengawasi pelaksanaannya. Pembahasaan
dilakukan baik untuk perusahaan dengan satu ataupun banyak divisi.
Prasyarat :
Telah mengikuti dan lulus dengan nilai minimal D untuk mata kuliah Akuntansi Biaya
(B1A.351)

B1C461 AKUNTANSI MANAJEMEN 3 (3-0)
Mata kuliah ini memberikan pengetahuan dan pengertian mengenai peranan akuntansi
dalam perencanaan dan pengendalian biaya serta membantu memberikan informasi
yang berkaitan dengan biaya pada pihak manajemen yang mungkin mereka membuat
keputusan. Materi yang tercakup meliputi akuntansi pertanggungjawaban, analisa biaya,
volume dan laba, biaya relevan untuk mengambil keputusan, pengambilan keputusan
investasi, dan pengambilan keputusan dalam kondisi ketidakpastian.
Prasyarat :
Telah mengikuti dan lulus dengan nilai minimal D untuk mata kuliah Penganggaran
Perusahaan (B1C447)

B1C361 MANAJEMEN STRATEGIS 3(3-0)
Dalam mata kuliah ini dibahas faktor-faktor ekstern dan intern yang mempengaruhi
perumusan dan implementasi strategi pada perusahaan atau organisasi. Selanjutnya
dibahas monitoring dan evaluasi strategi. Pada mata kuliah ini mahasiswa diminta untuk
menulis dan membahas kasus-kasus strategi perusahaan., baik secara perseorangan
maupun kelompok.
Prasyarat :
Telah mengikuti dan lulus dengan nilai minimal D untuk mata kuliah Manajemen
Pemasaran (B1C214), Manajemen Keuangan (B1C221), Manajemen Operasi (B1C351)
dan Manajemen  Sumber Daya Manusia (B1C341).

B1C402  SEMINAR MANAJEMEN STRATEGIS 3(3-0)
manajemen strategis yang disajikan dalam bentuk seminar. Seminar meliputi
pembahasan kasus - kasus yang berhubungan dengan Aplikasi Manajemen Strategis
meliputi pengembangan Visi, Misi Perusahaan, alternatif strategi, implementasi dan
evaluasi strategi.
Prasyarat :
Telah mengikuti dan lulus dengan nilai minimal D untuk mata kuliah manajemen
strategis (B1C.361)
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MATA KULIAH WAJIB KONSENTRASI
B1C401 SISTEM INFORMASI PEMASARAN 3(3-0)

Mata Kuliah ini  merupakan pendalaman dalam konsentrasi Studi Manajemen
Pemasaran yang membahas mengenai Sistem Informasi yang diaplikasikan kedalam
bidang pemasaran. Mata kuliah ini meliputi Sistem dan berbagai Subsistemnya dalam
bidang pemasaran, keterkaitan antar sistem/subsistem dalam pemasaran, proses
pengambilan keputusan pemasaran dengan menggunakan berbagai sumber informasi
dalam sistem/subsistem pemasaran. Mata kuliah ini disertai Praktikum.
Prasyarat :
Telah mengikuti dan lulus dengan nilai minimal D untuk mata kuliah Manajemen
Pemasaran Lanjutan (B1C.332)

B1C439 PEMASARAN GLOBAL/INTERNASIONAL
3(3-0)

Mata kuliah ini merupakan pendalaman dalam konsentrasi Studi Manajemen Pemasaran
yang membahas secara konseptual dan praktis Manajemen Pemasaran yang bersifat
Global/ Internasional melalui pembahasan dan presentasi kelas. Mata kuliah ini meliputi
: Konsep Pemasaran Global, Analisis Lingkungan Pemasaran Global, Formulasi
Strategi Pemasaran Multinasional, dan Program Multinasional Pemasaran.
Prasyarat :
Telah Mengikuti Dan Lulus Dengan Nilai Minimal D Untuk Mata Kuliah Manajemen
Pemasaran Lanjutan (B1C.323)

B1C334 PERENCANAAN SDM & SDM INTERNASIONAL 3(3-
0)

Mata kuliah ini membahas bagaimana menyusun keseimbangan antara man power
supply dengan man power demand, metode-metode peramalan SDM, unsur-unsur yang
ada dalam perencanaan SDM sebagai dasar dalam menyusun program-program SDM
secara keseluruhan baik dari sisi nasional maupun internasional.
Prasyarat :
Telah mengikuti dan lulus dengan nilai minimal D untuk mata kuliah Manajemen SDM
Lanjutan (B1C.313)

B1C428 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
3(3-0)

Mata kuliah ini membahas tentang berbagai komponen yang ada dalam suatu sistem
sumber daya manusia yang akan dijadikan alat dalam analisis manajemen sumber daya
manusia, seperti sistem perencanaan SDM, sistem pengadaan SDM, sistem penilaian
prestasi kerja SDM, sistem pengembangan SDM dan sistem kompensasi SDM. Mata
Kuliah ini disertai Praktikum
Prasyarat :
Telah mengikuti dan lulus dengan nilai minimal D untuk mata kuliah Manajemen SDM
Lanjutan (B1C.313)

B1C451 MANAJEMEN PROYEK 3(3-0)
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Mata kuliah ini mempelajari bagaimana mendisain, menerapkan, menginterpretasikan
system operasi beserta alat-alat perencanaan, pemantauan dan pengendalian terhadap
pemanfaatan sumberdaya-sumberdaya atau faktor-faktor produksi, guna mencapai
tujuan perusahaan dalam kurun waktu yang relatif pendek dan sifat pekerjaannya
nonrutin atau projek. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, maka mahasiswa akan
dapat mengidentifikasikan dan merumuskan sistem operasi yang sesuai dengan
karakteristik pekerjaan yang dihadapi, khususnya pekerjaan yang bersifat nonrutin
(projek) serta menghitung, memilih, dan menginterpretasikan hasil perencanaan,
pemantauan, dan pengendalian yang telah dibuat sebelumnya secara efektif dan efisien.
Prasyarat :
Telah mengikuti dan lulus dengan nilai minimal D untuk mata kuliah Manajemen
Operasi Lanjutan (B1C.352)

B1C430 MANAJEMEN LOGISTIK 3(3-0)
Mata kuliah ini membahas bagaimana merancang, mengelola, dan mengendalikan
sistem logistik, sejak mulai dari sumber bahan baku, transfer persediaan di dalam
perusahaan sampai dengan manajemen distribusi fisik . Setelah mempelajari mata
kuliah ini, maka mahasiswa/i  akan dapat mengetahui, memahami dan menghayati
tentang peranan serta pentingnya manajemen persediaan dan logistik, baik bagi
perusahaan manufaktur maupun nonmanufaktur, elemen-elemen sistem persediaan dan
logistik yang terdiri atas manajemen material, tranfer persediaan di dalam perusahaan
dan distribusi fisik, membentuk suatu sistem perencanaan dan pengendalian yang
sifatnya menyeluruh serta terpadu sehingga akan dapat melaksanakan manajemen
persediaan dan logistik secara efektif dan efisien.
Prasyarat :
Telah mengikuti dan lulus dengan nilai minimal D untuk mata kuliah Manajemen
Operasi Lanjutan (B1C.352)

B1C424 MANAJEMEN INVESTASI DAN PORTOFOLIO 3(3-
0)

Mata kuliah ini memberikan dasar pengetahuan mengenai manajemen investasi.
Pengetahuan dasar tentang pasar modal, mekanisme dan sistem pasar modal.
Penghitungan risiko dan return sekuritas dan pembentukan portofolio serta analisis
model-model penghasil return serta pengukuran kinerja portofolio di pasar modal. Mata
kuliah ini disertai Praktikum
Prasyarat :
Telah mengikuti dan lulus dengan nilai minimal D untuk mata kuliah Manajemen
Keuangan Lanjutan (B1C311)

B1C442 MANAJEMEN KEUANGAN INTERNASIONAL 3(3-0)
Mata Kuliah ini memberikan pengetahuan tentang Manajemen Keuangan suatu
perusahaan bisnis Internasional. Mekanisme operasionalisasi suatu Multi National
Company (MNC), Struktur dan Mekanisme Pasar Keuangan Internasional, Forex
Market, Spot dan Forward Market, Analisa Resiko Valas untuk Hedging dan Spekulasi
dan Pengenalan beberapa instrumen Pasar Keuangan Internasional, Option dan Futures.
Selain itu akan juga akan dibahas eksposur Valas, yaitu dampak fluktuasi nilai tukar
terhadap nilai perusahaan.
Prasyarat :
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Telah mengikuti dan lulus dengan nilai minimal D untuk mata kuliah Manajemen
Keuangan Lanjutan (B1C.311)

B1C425   MANAJEMEN INOVASI DAN KREATIVITAS 3(3-0)
Mata kuliah ini mengembangkan potensi kreatif dan merangsang inovasi melalui ”suara
hati” yang merupakan bisikan rahasia untuk mencapai keberhasilan sebagai perwujudan
individu yang memiliki kemampuan berfikir strategik dan jiwa wirausaha. Dengan
demikian perlu diberikan pengetahuan serta pemahaman tentang pentingnya kreativitas
dan inovasi dalam bertindak strategis serta berwirausaha. Kreativitas, lebih dari yang
disadari oleh sebagian besar orang, meskipun tidak saling percaya satu sama lain, para
penyadur (adaptor) dan inovator adalah orang kreatif. Kemudian, mengetahui dan
memahami pula tentang bagaimana cara manajemen dapat mengembangkan dan
mendukung lingkungan yang kreatif, agar karyawan memperlihatkan kreativitas,
prakarsa, kaya sumber, dan mengerjakan segala sesuatu di luar wewenang tanggung
jawab serta diluar struktur perintah, tapi tetap berada dalam pengendalian manajemen.
Prasyarat :
Telah mengikuti dan lulus dengan nilai minimal D untuk mata kuliah Kewirausahaan
(B1C.423)

B1C384   MANAJEMEN PERENCANAAN DAN SIMULASI BISNIS 3(3-0)
Mata kuliah ini memberikan pengetahuan serta kemampuan dalam menyusun
Perencanaan Bisnis yang merupakan studi dari suatu organisasi sebagai pedoman dalam
melaksanakan aktivitasnya, kemudian dituangkan dalam bentuk program pelaksanaan
dengan melakukan penggabungan dari berbagai faktor pada kondisi dan situasi saat ini
dan masa yang akan datang dalam rangka mencapai suatu hasil tertentu. Dengan
memahami lima poin model perencanaan bisnis (The Five-star Model Business
Planning) yang meliputi Feasibility, Direction, Operation, System dan Growth &
Contingency. Kemudian pemahaman tentang tiga komponen utama dalam Perencanan
Bisnis, yang terdiri dari: Aims, Analysis dan Action. Dengan demikian, diharapkan
dapat terbentuk perencanaan bisnis yang siap untuk diaplikasikan, sebagai realisasi dari
gagasannya yang menjadi tujuan  seorang yang berfikir strategik maupun sebagai
wirausaha.
Prasyarat :
Telah mengikuti dan lulus dengan nilai minimal D untuk mata kuliah Manajemen
Pemasaran Lanjutan (B1C332), Manajemen SDM Lanjutan (B1C313), Manajemen
Operasi Lanjutan (B1C352), dan Manajemen Keuangan Lanjutan (B1C311).

B1C460 SEMINAR MANAJEMEN KEUANGAN 3(3-0)
Mata kuliah ini membahas dan menganalisa teori-teori keuangan terhadap aplikasi di
perusahaan. Teori-teori yang dibahasa terdiri dari kinerja keuangan; struktur modal,
modal kerja, biaya modal;capital budgeting; risk and return, portofolio, leasing, merger,
akuisisi, pasar modal, pasar uang, manajemen keuangan internasional, valuation,
kebijakan deviden, option, dan restrukturisasi keuangan  .
Prasyarat :
Telah mengikuti dan lulus dengan nilai minimal D untuk mata kuliah Manajemen
Keuangan Lanjutan(B1C.311) dan Manajemen Keuangan Internasional (B1C.442)

B1C466 SEMINAR MANAJEMEN OPERASI 3(3-0)
Mata Kuliah ini merupakan aplikasi  dan pembahasan kasus-kasus dalam bentuk
seminar dari materi yang telah dibahas pada manajemen operasi dan manajemen operasi
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lanjutan dan dapat digunakan sebagai bahan penulisan skripsi.
Prasyarat :
Telah mengikuti dan lulus dengan nilai minimal D untuk mata kuliah Manajemen
Operasi  Lanjutan (B1C313)

B1C469 SEMINAR MANAJEMEN SDM 3(3-0)
Mata Kuliah ini merupakan aplikasi  dan pembahasan kasus-kasus dalam bentuk
seminar dari materi yang telah dibahas pada manajemen SDM dan manajemen SDM
lanjutan dan dapat digunakan sebagai bahan penulisan skripsi.
Prasyarat :
Telah mengikuti dan lulus dengan nilai minimal D untuk mata kuliah Manajemen
Sumberdaya Lanjutan (B1C313)

B1C474  SEMINAR MANAJEMEN PEMASARAN 3(3-0)
Mata Kuliah ini merupakan aplikasi  dan pembahasan kasus-kasus dalam bentuk
seminar dari materi yang telah dibahas pada manajemen pemasaran  dan manajemen
pemasaran  lanjutan dan dapat digunakan sebagai bahan penulisan skripsi.
Prasyarat :
Telah mengikuti dan lulus dengan nilai minimal D untuk mata kuliah Manajemen
Pemasaran Lanjutan (B1C332)

B1C473 SEMINAR MANAJEMEN KEWIRAUSAHAAN 3(3-0)
Mata kuliah ini merupakan aplikasi  dan pembahasan rencana usaha dalam bentuk
seminar. Setelah mengikuti mata kuliah ini diharapkan mahasiswa memiliki
kemampuan untuk memformulasikan gagasan dalam bentuk rencana usaha yang
kemudian dipresentasikan dalam bentuk seminar. Dengan seminar ini maka diharapkan
dapat memanfaatkan sumber daya maupun waktu secara efisien dan efektif; prestasi
lebih baik; dan output dapat meningkat.
Prasyarat :
Telah mengikuti dan lulus dengan nilai minimal D untuk mata kuliah Kewirausahaan
(B1C332)

MATA KULIAH PILIHAN BEBAS
H1I101 BAHASA ARAB* 3(3 - 0)

Prasyarat :
Telah mengikuti dan lulus dengan nilai minimal D untuk mata kuliah Bahasa Indonesia
dan Bahasa Inggris

H1F102 BAHASA MANDARIN 3 (3 - 0)
Prasyarat :
Telah mengikuti dan lulus dengan nilai minimal D untuk mata kuliah Bahasa Indonesia
dan Bahasa Inggris

H1F101 BAHASA JEPANG 3 (3 - 0)
Prasyarat :
Telah mengikuti dan lulus dengan nilai minimal D untuk mata kuliah Bahasa Indonesia
dan Bahasa Inggris
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H1H101 BAHASA JERMAN 3 (3 - 0)
Prasyarat :
Telah mengikuti dan lulus dengan nilai minimal D untuk mata kuliah Bahasa Indonesia
dan Bahasa Inggris

B1B 362 EKONOMI SYARIAH** 3 (3 - 0)
Prasyarat :
Telah mengikuti dan lulus dengan nilai minimal D untuk mata kuliah Ekonomi
Pembangunan

B1A382 AKUNTANSI SYARIAH** 3 (3 - 0)
Prasyarat :
Telah mengikuti dan lulus dengan nilai minimal D untuk mata kuliah Pengantar
Akuntansi

B1C383 PENGANTAR HUKUM & JURISPRUDENSI ISLAM* 3 (3 -
0)

Mata kuliah ini bertujuan untuk memahami tingkat dasar konsep dan sumber hukum
Islam selain itu peserta diharapkan mendapatkan pemahaman yang cukup untuk
membedakan variasi produk hukum Islam untuk memberikan pemahaman dan saling
menghargai setiap pendapat hukum yang ada. Mata kuliah ini akan memperkenalkan
konsep dan prinsip hukum Islam yang relevan terhadap konsep ekonomi dan bisnis.
Diantara topik yang diajarkan adalah Ushul Fiqh, sumber hukum Islam, prinsip dan
tujuan Syariah (Maqosid as Syariah)
Prasyarat :
Telah mengikuti dan lulus dengan nilai minimal D untuk mata kuliah Pendidikan
Agama Islam
Keterangan:
* Wajib ambil untuk konsentrasn Manajemen Syariah
** Pilih salah satu matakuliah tersebut & wajib ambil untuk konsentrasi Manajemen
Syariah

MATA KULIAH PILIHAN KONSENTRASI
(dan diperlakukan sebagai Mata Kuliah PILIHAN BEBAS bagi konsentrasi lainnya)

B1C444 PERILAKU KONSUMEN & STRATEGI PEMASARAN 3(3-0)
Mata Kuliah ini  merupakan pendalaman dalam konsentrasi studi manajemen pemasaran
yang membahas mengenai pembahasan mata kuliah ini meliputi aspek – aspek perilaku
konsumen, konsumen sebagai individu, pengaruh lingkungan   terhadap perilaku
konsumen, pengaruh lingkungan terhadap perilaku konsumen, proses pengambilan
keputusan konsumen, strategi pemasaran, pengaruh lingkungan terhadap strategi
pemasaran, implikasi perilaku konsumen terhadap strategi produk, implikasi perilaku
konsumen terhadap strategi harga dan distribusi, implikasi perilaku konsumen terhadap
kebijakan promosi.prasyarat :.
Prasyarat :
Telah mengikuti dan lulus dengan nilai minimal D untuk mata kuliah Manajemen
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Pemasaran Lanjutan (B1C.332)

B1C336   PEMASARAN RELASIONAL PELANGGAN 3(3-0)
Mata Kuliah ini  merupakan pendalaman dalam konsentrasi Studi Manajemen
Pemasaran yang membahas mengenai peran pemasaran di dalam hubungan dengan
pelanggan, sehingga nantinya akan menghasilkan loyalitas diantara pelanggan dan
perusahaan.
Prasyarat :
Telah mengikuti dan lulus dengan nilai minimal D untuk mata kuliah Manajemen
Pemasaran Lanjutan (B1C.332)

B1C339  PEMASARAN JASA 3(3-0)
Mata Kuliah ini  merupakan pendalaman dalam konsentrasi Studi Manajemen
Pemasaran yang membahas mengenai Pemasaran dalam bidang jasa dan ruang lingkup
yang terdiri dari Pengantar Pemasaran Jasa, Perilaku Konsumen dalam Jasa,
Membangun Kerelasian dengan Konsumen
Prasyarat :
Telah mengikuti dan lulus dengan nilai minimal D untuk mata kuliah Manajemen
Pemasaran Lanjutan (B1C.332)

B1C338  MANAJEMEN MERK 3(3-0)
Mata Kuliah ini  merupakan pendalaman dalam konsentrasi Studi Manajemen
Pemasaran yang membahas mengenai manajemen merk yang terdiri dari penguasaan
konsep merk, ekuitas merk dan penetapan strategi manajemen merk.
Prasyarat :
Telah mengikuti dan lulus dengan nilai minimal D untuk mata kuliah Manajemen
Pemasaran Lanjutan (B1C.332)

B1C337  PEMASARAN  INTERNET 3(3-0)
Mata Kuliah ini  merupakan pendalaman dalam konsentrasi Studi Manajemen
Pemasaran yang membahas mengenai Mata kuliah ini membahas tentang pemasaran
dalam dunia maya dan penggunaan internet sebagai media dalam pemasaran barang dan
jasa. Di samping itu, mata kuliah ini juga akan dibantu dengan contoh-contoh yang
bersifat praktikal sehingga dapat  mudah dipahami.
Prasyarat:
Telah Mengikuti Dan Lulus Dengan Nilai Minimal D Untuk Mata Kuliah Manajemen
Pemasaran Lanjutan (B1C.332)

B1C363 PERENCANAAN & PENGENDALIAN KUALITAS 3(3-0)
Mata kuliah ini  mempelajari bagaimana mendeteksi dan menginspeksi terjadinya
penyimpangan-penyimpangan pada mutu produk (barang dan atau jasa). Kemudian
mencari solusi dengan mengaplikasikan alat-alat kendali mutu,   menginterpretasikan
serta menganalisisnya, guna menentukan kebijakan perencanaan dan pengendalian
mutu, yang bersifat  preventif dan atau korektif, baik pada perusahaan manufaktur
maupun nonmanufaktur. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, maka mahasiswa akan
dapat mengidentifikasikan, merumuskan, menghitung, memilih, dan
menginterpretasikan hasil pemecahan masalah yang optimal serta memilih keputusan
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yang tepat dalam pengendalian mutu produk, baik pada perusahaan manufaktur maupun
nonmanufaktur.
Prasyarat :
Telah mengikuti dan lulus dengan nilai minimal D untuk mata kuliah Manajemen
Operasi Lanjutan (B1C.352) dan Manajemen Mutu & Produktivitas (B1C315)

B1C342 MANAJEMEN POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA 3(3-0)
Mata kuliah ini membahas konsep-konsep terbaru tentang pengelolaan SDM secara
lebih mendalam dengan menggunakan pendekatan diskusi dan pemecahan masalah
kasus Manajemen SDM terkini. Konsep-konsep tersebut antara lain Human Capital
Management, Talent Management, Knowledge Management, Brainware Management,
Mind Mapping dan  IESPQ (Intellectual, Emotional, Spiritual, Physical Quotient).
Prasyarat :
Telah mengikuti dan lulus dengan nilai minimal D untuk mata kuliah Manajemen
Sumber Daya Manusia (B1C 341)

B1C354 PERENCANAAN KARIR & PENGEMBANGAN DIRI 3(3-0)
Mata kuliah ini membahas konsep karir, menjelaskan dan mempraktekkan bagaimana
membuat perencanaan karir, mengeksplorasi pilihan karir, melakukan self-assesment,
merumuskan merek diri, dan mempelajari teknik-teknik mencari pekerjaan. Mata kuliah
ini juga membahas kompetensi apa saja yang dibutuhkan di dunia kerja dan bagaimana
mengembangkan beberapa soft-skill seperti komunikasi, kepemimpinan, pemikiran
analitis, berpikir kreatif, dll.
Prasyarat :
Telah mengikuti dan lulus dengan nilai minimal D untuk mata kuliah Manajemen
Sumber Daya Manusia Lanjutan (B1C 313)

B1C464 MANAJEMEN RISIKO 3(3-0)
Mata Kuliah ini memberikan pengetahuan dasar mengenai manajemen risiko, baik yang
menyangkut usaha perusahaan maupun pada operasionalisasi perbankan mulai dari
proses identifikasi, perhitungan serta interpretasi besarnya risiko untuk mengantisipasi
ketidakpastian di masa yang akan datang.
Prasyarat :
Telah mengikuti dan lulus dengan nilai minimal D untuk mata kuliah Statistik II
(B1B204) dan Manajemen Keuangan (B1C221)

B1C407 MANAJEMEN KEUANGAN & PERBANKAN SYARIAH 3(3-0)
Mata kuliah ini membahas pemahaman secara umum mengenai teori dan praktek
manajemen keuangan syariah, meliputi: Dasar-dasar Ekonomi Islam; Konsep Dasar
Hukum dalam Ilmu Ekonomi; Konsep Fiqh; Dasar-dasar Keuangan Islam I; Dasar-dasar
Keuangan Islam II; Konsep Dasar Perbankan Syariah; Akad-akad Syariah untuk Islamic
Finance Islamic; Finance Product I Islamic; Finance Product II; Working Capital dalam
Perspektif Islamic Finance; Manajemen Resiko dalam perspektif Islamic Finance; Cost
of Capital dan Struktur Modal dalam Perspective Islamic Finance; Produk Keuangan
Derivative dalam perspective Islamic Finance; serta  Inovasi pada Produk-produk
Keuangan Islam.
Prasyarat :
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Telah mengikuti dan lulus dengan nilai minimal D untuk mata kuliah Manajemen
Keuangan (B1C221)

B1C438 MANAJEMEN USAHA KECIL DAN MENENGAH 3(3-0)
Mata kuliah ini membahas aspek-aspek pengelolaan usaha kecil menengah, dimulai dari
aspek pendirian, manajemen, serta pengendaliannya. Mata kuliah ini juga membahas
karakteristik-karakteristik Manajemen UKM yang berbeda dengan karakteristik
Manajemen Korporasi.
Prasyarat :
Telah mengikuti dan lulus dengan nilai minimal d untuk mata kuliah Manajemen
Pemasaran (B1C214), Manajemen Keuangan (B1C221), Manajemen Operasi (B1C351)
dan Manajemen  Sumber Daya Manusia (B1C341).

B1C462 TEORI PENGAMBILAN KEPUTUSAN 3(3-0)
Mata kuliah ini mempelajari teori yang berkaitan dengan pengambilan keputusan. Topik
yang diberikan meliputi ruang lingkup keputusan, dasar-dasar teori kemungkinan, siklus
keputusan, struktur keputusan, penentuan pilihan, model dan nilai kemungkinan,
preferensi, fungsi utility, nilai informasi serta studi kasus.
Prasyarat :
Telah mengikuti dan lulus dengan nilai minimal D untuk mata kuliah Statistik II
(B1B204)

B1C406 MANAJEMEN PERBANKAN 3(3-0)
Mata ini memberikan pengenalan dasar-dasar perbankan dan hubungan system
perekonomian dengan lembaga keuangan seperti sejarah serta ber;lakunya UU Bank
Indonesia dan UU Perbankan.  Untuk memudahkan penyerapan ilmua, maka aktivitas
perkuliahan akan dilengkapi dengan alur (flow chart) dari operasional seluruh produk
pendanaan seperti giro, deposition, tabungan dan sumber peghasilan bank mencakup
kredit dan fee based income. Selain itu mahasiswa akan diberikan pengetahuan tentang
konsep penentuan tingkat suku bunga melalui gap manajemen.  Seluruh pokok bahasan
akan disesuaikan degan topic-topik perkembangan terakhir sehingga mata kuliah yang
diajarkan selalu up to date baik itu berasal dari praktek maupun artikel serta jurnal hasil
penelitian.
Prasyarat :
Telah mengikuti dan lulus dengan nilai minimal D untuk mata kuliah Manajemen
Keuangan (B1C 221)

BIC312 MANAJEMEN LINTAS BUDAYA 3 (3-0)
Mata kuliah ini menjelaskan tentang konsep dan pengalaman   untuk membantu
bagaimana suatu budaya mempengaruhi perilaku dan mengapa budaya penting bagi
manajer untuk mengetahui relativitas hubungan antarbudaya terhadap operasionalisasi
manajemen. Topik-topik yang disampaikan understanding culture, framework and
mapping the culture, cross cultural comparison, implication for management theory and
practice.
Prasyarat :
Telah mengikuti dan lulus dengan nilai minimal D untuk mata kuliah Perilaku
Keorganisasian (B1C453)
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B1C434 KOMUNIKASI BISNIS 3(3-0)
Mata kuliah ini meliputi aspek-aspek komunikasi di dalam dunia bisnis baik secara
konseptual maupun ketrampilan dasar baik secara lisan maupun tulisan yang meliputi;
teknik presentasi, teknik negosiasi, berbagai bahasa bisnis, penulisan dokumen bisnis
dan  komunikasi tertulis rutin.
Prasyarat :
Telah mengikuti dan lulus dengan nilai minimal D untuk mata kuliah Manajemen
Pemasaran (B1C214), Manajemen Keuangan (B1C221), Manajemen Operasi (B1C351)
dan Manajemen  Sumber Daya Manusia (B1C341).

B1C215 MANAJEMEN LINGKUNGAN 3(3-0)
Mata kuliah ini membahas aspek-aspek pengelolaan lingkungan hidup dan segala upaya
yang dapat dilakukan untuk menjamin keselarasan antara bisnis dan lingkungan hidup.
Prasyarat :
Telah Mengikuti Dan Lulus Dengan Nilai Minimal D Untuk Mata Kuliah Manajemen
Pemasaran (B1C214), Manajemen Keuangan (B1C221), Manajemen Operasi (B1C351)
Dan Manajemen  Sumber Daya Manusia (B1C341).

B1C449 FIQIH MUAMALAH 3(3-0)
Mata kuliah ini akan memperkenalkan konsep dan prinsip hukum Islam yang relevan
terhadap konsep ekonomi dan bisnis. Diantara topik yang diajarkan adalah Ushul Fiqh,
prinsip dan tujuan Syariah (Maqosid as Syariah), sumber hukum Islam dan aplikasinya
dalam bidang ekonomi dan bisnis.
Prasyarat:
Telah Mengikuti Dan Lulus Dengan Nilai Minimal D Untuk Mata Kuliah Akuntansi
Syariah atau Ekonomi Syariah, Pengantar Hukum& Jurisprudensi Islam.

B1C448  MANAJEMEN DALAM PERSPEKTIF SYARIAH 3(3-0)
Mata Kuliah ini  merupakan matakuliah wajib pada konsentrasi Manajemen Syariah.
Mata kuliah ini mendiskusikan fungsi-fungsi umum manajemen seperti perencanaan,
pengorganisasian, pemimpinan, pengendalian dan isu-isu manajemen kontemporer
lainnya dari perspektif syariah. Mata kuliah ini juga mendiskusikan fungsi-fungsi dalam
menjalankan suatu bisnis seperti pemasaran , sumberdaya manusia, keuangan dan
operasi dalam perspektif konvensional dengan dalam perspektif syariah. Perbandingan
dilakukan mulai dari tataran filosofi hingga tataran praktik.
Prasyarat:
Telah Mengikuti Dan Lulus Dengan Nilai Minimal D Untuk Mata Kuliah Akuntansi
Syariah atau Ekonomi Syariah, Pengantar Hukum& Jurisprudensi Islam.

B1C475 SEMINAR MANAJEMEN SYARIAH 3(3-0)
Mata kuliah ini merupakan wahana pemantapan kualitas pemahaman dan penguasaan
mahasiswa konsentrasi ini terhadap Ilmu Manajemen, dalam konteks teori dan praktik
yang diamanatkan sesuai syariah (hukum dan norma Islam). Dalam mata kuliah ini,
kualitas tersebut dibangun melalui pengkajian kasus-kasus manajerial bisnis yang
dipotret dari praktik bisnis riil. Pengkajian dilakukan dengan pendekatan mini-research
yang bersandar pada teori-teori ilmu Manajemen Dalam Persepektif Syariah. Oleh
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karenanya, analisis terhadap kasus yang dipilih harus mencakup aspek pilar-pilar
manajemen dan fungsi-fungsi manajemen.

Para mahasiswa akan dikelompokkan dan diberi bekal metode riset bisnis ringkas,
sebelum ditugaskan untuk mengkaji praktik manajemen suatu bisnis/perusahaan dalam
perspektif syariah. Pengkajian meliputi pemaparan kondisi bisnis/perusahaan yang
bersangkutan hingga usulan rekonstruksi bisnis yang bersangkutan untuk memenuhi
kaidah-kaidah manajerial syariah. Dengan demikian, mahasiswa yang mengambil mata
kuliah ini akan menunjukkan kemampuan untuk melakukan sintesis bisnis yang sesuai
dengan norma syariah.
Prasyarat:
Telah Mengikuti Dan Lulus Dengan Nilai Minimal D Untuk Mata Kuliah Fiqh
Muammalah, dan Manajemen Dalam Persepektif Syariah.

B1C407  MANAJEMEN KEUANGAN & PERBANKAN SYARIAH 3(3-0)
Mata Kuliah ini secara umum akan menguraikan mengenai bagaimana prinsip-prinsip
syariah dipergunakan dalam manajemen keuangan, dan aplikasinya di perusahaan dan
perbankan yang berbasis syariah. Materi akan dimulai dari peran manajer keuangan
berdasarkan prinsip syariah, kemudian perannya dalam perusahaan atau unit usaha yang
berbasis syariah, hingga bagaimana prinsip-prinsip syariah dipergunakan dikaitkan
dengan pengambilan keputusan yang menyangkut kegiatan pendanaan (financing
activities),  kegiatan investasi (investing activities), manajemen modal kerja (working
capital management) hingga manajemen risiko (Risk management) bagi perusahaan
berbasis syariah. Secara khusus, mata kuliah ini juga akan memperkenalkan bagaimana
perspektif syariah dipergunakan dalam aktivitas perbankan syariah.
Prasyarat:
Telah Mengikuti Dan Lulus Dengan Nilai Minimal D Untuk Mata Kuliah Manajemen
Keuangan Lanjutan

B1C344  MANAJEMEN PEMASARAN SYARIAH 3(3-0)
(IDARATUL ATTARWIJ)
Manajemen Pemasaran Syariah adalah Ilmu yyang mempelajari konsep pemasaran
syariah dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan berbasis pada syariat agama
islam dengan memadukan prinsip pemasaran yang telah berlaku secara konvensional
dengan prinsip hukum islam dalam bermuamalah. Dalam hal ini pemasaran syariah
lebih menekankan bagaimana pemasaran menjadi bagian dari proses edukasi produk
halal,  price halal (non ribawi), halal promotion dan distribusi yang sesuai dengan ajaran
agama islam. Semua ini diharapkan dapat menjadi acuan bagaimana menjalankan
prinsip agama islam kedalam bisnis secara umum.
Prasyarat:
Telah Mengikuti Dan Lulus Dengan Nilai Minimal D Untuk Mata Kuliah Fiqh
Muammalah, dan Manajemen Dalam Persepektif Syariah

B1C343  MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SYARIAH 3(3-0)
(IDARATUL MAWARID AL BASHARIYAH)
Mata kuliah ini selain mempelajari konsep dan fungsi-fungsi manajemen sumber daya
manusia dalamperspektif syariah juga mendiskusikan paradigma baru manajemen
sumberdaya manusia dalam pandangan konvensional dan perbandingannya dengan yang
berbasis syariah.
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Prasyarat:
Telah Mengikuti Dan Lulus Dengan Nilai Minimal D Untuk Mata Kuliah Fiqh
Muammalah, dan Manajemen Dalam Persepektif Syariah

B1C345  MANAJEMEN OPERASI SYARIAH 3(3-0)
(IDAARATUL AMALIYAAT)
Manajemen Operasi Syariah merupakan matakuliah pilihan pada konsentrasi syariah.
Matakuliah ini membahas kelanjutan mata kuliah Manajemen dalam Perspektif Syariah.
Matakuliah ini menekankan pada bagaimana menerapkan prinsip-prinsip syariah dan
perilaku Islam pada setiap aspek manajemen operasi. Diharapkan setelah menyelesaikan
matakuliah ini, mahasiswa mencapai kemampuan untuk mengidentifikasi dan
menganalisis setiap tahapan keputusan dalam manajemen operasi (mulai dari desain
produk dan proses, kualitas, persediaan hingga pemeliharaan) sehingga kualitas produk
dan jasanya memenuhi prinsip-prinsip syariah dan etika Islam.
Prasyarat:
Telah Mengikuti Dan Lulus Dengan Nilai Minimal D Untuk Mata Kuliah Fiqh
Muammalah, dan Manajemen Dalam Persepektif Syariah

2. Proses Pembelajaran

A. Metode Pembelajaran
1. Kuliah

a. Pada semester 1, mahasiswa mengambil mata kuliah secara paket yang telah
ditentukan oleh program studi.

b. Pada semester 2, mahasiswa dapat mengambil mata kuliah dengan jumlah SKS
yang sesuai dengan IPK yang telah diperolehnya di semester 1.

2. Praktikum
Kegiatan Praktikum dapat dilaksanakan dengan menggunakan metode sebagai
berikut:

Metode Kompetensi yang dikembangkan
Studi Kasus Analytical Thinking (Berpikir Secara Analitis)

Mahasiswa diharapkan dapat memiliki kemampuan analitis masalah
yang baik dan memikirkan solusinya secara mendalam sesuai ilmu
yang telah dipelajarinya. Mahasiswa diharapkan mampu menemukan
masalah yang dimaksud dan menemukan berbagai gejalanya dan
memiliki kemampuan untuk mengerjakan berbagai kasus dalam
praktek bisnis, seperti akuntansi, manajemen pemasaran,
administrasi perpajakan dan kewirausahaan

Pencarian di Internet Information Seeking (Pencarian Informasi)
Mahasiswa diharapkan memiliki hasrat pencarian informasi yang
besar, seperti: pengetahuan dan sejarah suatu produk dan peraturan-
peraturan perpajakan dengan pengertian pantang menyerah dalam
pencarian informasi. Mahasiswa mencoba menemukan berbagai
informasi yang dibutuhkan dari berbagai sumber website yang
memungkinkan dengan berbagai cara kreatif seperti mengganti kata
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Metode Kompetensi yang dikembangkan
kunci, menggunakan fitur-fitur software pencarian di internet,
mencari referensi internet dari buku, dan sebagainya.
Initiative (Inisitatif)
Mahasiwa diharapkan memiliki inisiatif untuk memulai pencarian di
internet tanpa diperintahkan oleh dosen atau karena kebutuhan tugas.
Mahasiswa senantiasa meng-update pengetahuannya dengan
mencari informasi manajemen di internet.
Mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan kemampuan dan
teknik-teknik berkomunikasinya. Mahasiswa juga belajar mengenal
berbagai karakater yang berbeda dan bagaimana cara berkomunikasi
yang tepat untuk setiap karakter.
Interpersonal (Kemampuan Bersosialisasi)
Mahasiswa diharapkan dapat berinteraksi antarsesama anggota
kelompok dengan efektif.
Mahasiswa belajar mengembangkan kemampuan berinteraksi
sosialnya dengan sesama mahasiswa.

Simulasi / Games Teamwork (Kerja Tim)
Mahasiswa diharapkan mengembangkan kemampuan untuk bekerja
sama dalam tim. Mahasiswa melakukan pembagian tugas dengan
adil dan melakukan pekerjaannya dengan baik.
Leadership (Kepemimpinan)
Mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan kemampuannya
sebagai pemimpin dalam kelompok. Mahasiswa belajar merasakan
posisi sebagai pemimpin dan memahami, serta mengembangkan
teknik-teknik memimpin yang tepat untuk kelompoknya.
Communication (Komunikasi)
Mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan kemampuan dan
teknik-teknik berkomunikasinya. Mahasiswa juga belajar mengenal
berbagai karakter yang berbeda dan bagaimana cara berkomunikasi
yang tepat untuk setiap karakter .
Interpersonal (Kemampuan Bersosialisasi)
Mahasiswa diharapkan dapat berinteraksi antarsesama anggota
kelompok dengan efektif.
Mahasiswa belajar mengembangkan kemampuan berinteraksi
sosialnya dengan sesama mahasiswa.

Multimedia Focus (Fokus)
Mahasiswa diharapkan dapat meningkatkan fokus dan konsentrasi
terhadap materi yang disampaikan melalui multimedia yang
dipergunakan untuk menyampaikan ilmu.
Analytical Thinking (Berpikir Secara Analitis)
Mahasiswa diharapkan dapat memiliki kemampuan analitis masalah
yang baik dan memikirkan solusinya secara mendalam sesuai ilmu
yang telah dipelajarinya. Mahasiswa mampu menemukan masalah
yang dimaksud dan menemukan berbagai gejalanya sehingga ia
mampu memberikan jawaban terhadap masalah tersebut.
Creativity (Kreatifitas)
Mahasiswa diharapkan dapat mengembangkan kreatifitasnya dalam
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Metode Kompetensi yang dikembangkan
merancang media yang dipergunakan untuk menyampaikan materi
maupun isi materi itu sendiri. Mahasiswa juga dapat
mengembangkan kreatifitas dalam mempergunakan berbagai teknik
penyampaian materi.

3. Praktik Kerja Lapangan
Praktik Kerja Lapangan meliputi kegiatan antara lain sebagai berikut:

Metode Kompetensi yang dikembangkan
Studi Kasus Analytical Thinking (Berpikir Secara Analitis)

Mahasiswa diharapkan dapat memiliki kemampuan analitis masalah
yang baik dan memikirkan solusinya secara mendalam sesuai ilmu
yang telah dipelajarinya. Mahasiswa mampu menemukan masalah
yang dimaksud dan menemukan berbagai gejalanya sehingga ia
mampu memberikan jawaban terhadap masalah tersebut.

Simulasi / Games Teamwork (Kerja Tim)
Mahasiswa diharapkan mengembangkan kemampuan untuk bekerja
sama dalam tim. Mahasiswa melakukan pembagian tugas dengan
adil dan melakukan pekerjaannya dengan baik.
Leadership (Kepemimpinan)
Mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan kemampuannya
sebagai pemimpin dalam kelompok. Mahasiswa belajar merasakan
posisi sebagai pemimpin dan memahami, serta mengembangkan
teknik-teknik memimpin yang tepat untuk kelompoknya.
Communication (Komunikasi)
Mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan kemampuan dan
teknik-teknik berkomunikasinya. Mahasiswa juga belajar mengenal
berbagai karakter yang berbeda dan bagaimana cara berkomunikasi
yang tepat untuk setiap karakter .
Interpersonal (Kemampuan Bersosialisasi)
Mahasiswa diharapkan dapat berinteraksi antarsesama anggota
kelompok dengan efektif.
Mahasiswa belajar mengembangkan kemampuan berinteraksi
sosialnya dengan sesama mahasiswa.

Membuat Makalah Conceptual Thinking (Berpikir Secara Konseptual)
Mahasiswa diharapkan dapat memecahkan masalah yang ditemukan/
sebagai dasar dalam pembuatan makalah. Mahasiswa melatih dan
mengembangkan kemampuan untuk menganalisis dan mencoba
menemukan/mengembangkan solusi sebagai jawaban dari masalah
yang dipaparkan dalam makalahnya.
Self-Effectiveness (Efektivitas Diri)
Mahasiswa diharapkan dapat mendayagunakan potensi dalam
dirinya seefektif mungkin. Mahasiswa dapat mengeksplorasi
kemampuan dan pengetahuan dalam dirinya. Mahasiswa juga
mampu mengorganisasikan dirinya dalam mengerjakan setiap
pekerjaan seefektif dan seefisien mungkin.
Information Seeking (Pencarian Informasi)
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Metode Kompetensi yang dikembangkan
Mahasiswa diharapkan dapat memiliki hasrat pencarian informasi
yang besar. Dalam pengerjaan makalah, mahasiswa mencoba
menemukan berbagai informasi yang dibutuhkan dan berbagai
sumber yang memungkinan.

PKL/Magang Profesionalitas
Mahasiswa diharapkan dapat memiliki kemampuan untuk
mengerjakan berbagai kasus dalam praktek bisnis, seperti akuntansi,
manajemen pemasaran, administrasi perpajakan dan kewirausahaan.

4. Penyusunan Tugas Akhir
Pada akhir studi program sarjana Fakultas Ekonomi. mahasiswa diwajibkan melakukan
penyusunan dan penulisan skripsi.
1) Skripsi adalah karya ilmiah akhir mahasiswa Program Studi S1, dibuat berdasarkan

hasil penelitian dengan menggunakan metode dan kaidah keilmuan yang berlaku.
2) Skripsi harus mempunyai nilai manfaat praktis yang seimbang dengan sumbangan

ilmiahnya.
3) Skripsi adalah karya ilmiah asli mahasiswa yang ditunjukkan dengan pernyataan

bermaterai tentang keasliannya.
4) Persyaratan penyusunan dan penulisan skripsi:

a. Mahasiswa boleh secara resmi mulai menempuh mata kuliah skripsi (menyusun
skripsi) apabila sekurang-kurangnya telah menyelesaikan 132 SKS untuk Program
Studi S1 Akuntansi, sedangkan untuk Program Studi S1 IESP Mahasiswa boleh
secara resmi mulai menempuh mata kuliah skripsi (menyusun skripsi) apabila
sekurang-kurangnya telah menyelesaikan (lulus) 121 SKS.

b. Untuk mahasiswa Program Studi Manajemen minimal tersisa dua matakuliah
yang belum diambil (atau mahasiswa telah menyelesaikan 132 SKS) dan wajib
diselesaikan bersamaan dengan skripsi. Mahasiswa wajib berusaha memperoleh
nilai minimal C untuk matakuliah konsentrasi dan minimal D untuk matakuliah
lainnya. Dari 132 SKS yang telah diselesaikan mahasiswa, minimal 2 (dua) nilai
D untuk semua matakuliah, kecuali matakuliah konsentrasi minimal C; serta tidak
ada nilai E untuk semua matakuliah.

c. Telah menyelesaikan semua mata kuliah persyaratan skripsi
d. Memiliki kartu mahasiswa yang berlaku untuk semester bersangkutan
e. Memiliki KRS yang mencantumkan skripsi sebagai salah satu mata kuliah.
f. Masa bimbingan dan penulisan skripsi ditetapkan 1 semester. Apabila melewati

masa tersebut, mahasiswa dapat mengajukan perpanjangan kepada program studi.
g. Mahasiswa Program Studi Akuntansi, IESP dan Manajemen harus mengikuti

ujian usulan penelitian (kolokium) sebelum sidang skripsi dengan persyaratan
masing-masing sebagai berikut:

Persyaratan Umum Kolokium Program Studi Akuntansi, IESP dan Manajemen
 UsulanPenelitian (UP) merupakan kerangka skripsiyang terdiri dari Bab 1

sampai dengan Bab 3 (serta instrumen penelitian/kuesioner) yang akan
dipresentasikan pada saat Kolokium (Ujian Proposal Penelitian).

 Ujian Usulan Penelitian (kolokium) adalah menguji kelayakan usulan
penelitian mahasiswa.
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 Kolokium dilakukan oleh mahasiswa setelah memenuhi semua persyaratan
mengambil skripsi dan dilaksanakan pada jadwal yang telah ditetapkan.

Persyaratan Tambahan untuk Kolokium Program Studi Manajemen
 UsulanPenelitian (UP) merupakan kerangka skripsiyang terdiri dari Bab1

sampai dengan Bab 3 (serta instrumen penelitian/kuesioner) yang akan
dipresentasikan pada saat Kolokium (Ujian Proposal Penelitian).

 Ujian Usulan Penelitian adalah menguji kelayakan usulan penelitian
mahasiswa.

 Usulan Penelitian mahasiswa dibimbing oleh satu Dosen Pembimbing yang
memiliki kompetensi sesuai dengan konsentrasi peminatan mahasiswa.
Kecuali topik usulan penelitian mahasiswa bersifat cross concentration,
mahasiswa dibimbing dua Dosen Pembimbing yang memiliki kompetensi
sesuai dengan topik penelitian.

 Ujian Usulan Penelitian (Kolokium) dilaksanakan setiap minggu kedua dan
keempat setiap bulannya sepanjang Semester Genap dan Ganjil (kecuali ada
hari libur nasional dilaksanakan satu bulan sekali).

 Kolokium dapat dilaksanakan dengan dihadiri oleh Dosen Penguji ( Penelaah)
dan Dosen Pembimbing skripsinya.

 Dosen Penelaah Skripsi adalah dosen yang memiliki kompetensi sesuai
dengan konsentrasi pilihan mahasiswa. Dosen Penelaah komprehensif adalah
dosen yang memiliki kompetensi yang berbeda dengan konsentrasi pilihan
mahasiswa.

 Kolokium pada dasarnya dilaksanakan satu kali; apabila mahasiswa tidak
lulus diulang paling banyak dua kali. Batas waktu pengulangan di Sesuaikan
dengan Jadual yang telah di tetapkan

 Dosen Penelaah akan Mengisi Berita Acara Koreksi Kolokium (BAK) dan
Mahasiswa
Memperbaiki Koreksi yang di berikan oleh Dosen Penelaah Kolokium dengan
Mengisi Berita Acara Pengesahan Koreksi Kolokium.

Persyaratan Tambahan untuk Kolokium Program Studi IESP
 Bentuk ujian disamakan dengan ujian sidang akhir skripsi.
 Mahasiswa diuji secara lisan oleh dosen penguji, dari sisi ejaan dan tata

bahasa, latar belakang, studi literatur, tujuan penelitian dan hipotesis,
metodologi penelitian, kreativitas dan orisinalitas, presentasi.

 Dosen Penguji pada ujian sidang akhir skripsi sama dengan dosen penguji
pada ujian usulan penelitian

h. Persyaratan penyusunan dan penulisan skripsi :
 Untuk semua Program Studi, mahasiswa telah  memenuhi semua persyaratan

adminstratif untuk mengikuti ujian sidang skripsi dan naskah skripsi dinilai
dan disetujui untuk diujikan oleh Dosen Pembimbing.

 Pembimbing skripsi dan atau Dosen Penguji (Dosen Penelaah) bila diperlukan
dapat melakukan supervisi ke lokasi penelitian untuk melihat keabsahan
penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa yang bersangkutan.

 Ujian skripsi dilaksanakan untuk mempertahankan hasil penelitian mahasiswa
serta menguji kemampuan mahasiswa.
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 Mahasiswa diuji lisan komprehensif penguasaan bidang keilmuannya,
penelitiannya dan unsur lainnya yang terkait  oleh Dosen Penguji yang
memiliki kompetensi di bidang konsentrasi selain konsentrasi pilihan
mahasiswa yang diuji.

 Mahasiswa Program Studi Akuntansi, Manajemen dan IESP, persyaratan di
atas diatambah dengan persyaratan sebagai berikut:
Ujian sidang skripsi dapat dilaksanakan apabila mahasiswa telah lulus
Kolokium, telah dilakukan perbaikan Usulan Penelitiaannya yang disetujui
oleh Dosen Penguji (Dosen Penelaahnya) dan Dosen Pembimbingnya,  serta
dapat dipertanggungjawabkan sebagai usulan penelitian untuk skripsi.

Ketentuan persyaratan tambahan untuk penulisan skripsi khusus bagi mahasiswa
Program Studi IESP di mana mahasiswa wajib melalui rangkaian proses sebagai
berikut:
a) Ujian Komprehensif

Sebelum melakukan penyusunan skripsi, mahasiswa diwajibkan untuk
mengikuti ujian komprehensif.
 Program Studi menyelenggarakan ujian komprehensif gelombang pertama

di awal semester. Semua mahasiswa yang menulis skripsi dan belum lulus
ujian komprehensif diwajibkan untuk mengikuti ujian komprehensif
gelombang pertama.

 Progam Studi akan menyelenggarakan ujian komperehensif setiap 2
minggu sekali.

 Ujian terdiri dari 90 soal pilihan berganda
 Nilai kelulusan ialah 44 dari 100 (atau setara dengan nilai D)
 Topik yang diujikan mencakup mikroekonomi, makroekonomi,

ekonometrik, dan statistik
 Kerangka ujian dan jadwal pelaksanaan dapat dilihat di website Program

Studi.

b) Penentuan Dosen Pembimbing
Setelah lulus ujian komprehensif, mahasiswa diharuskan membuat usulan
penelitian dengan mengisi form usulan penelitian yang dapat diunduh di
website Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan FEB UNPAD. Melalui
konsultasi dengan program studi untuk menentukan calon dosen pembimbing,
mahasiswa menghadap dosen tersebut untuk mendapat persetujuan
pembimbingan. Setelah mendapatkan persetujuan, mahasiswa dapat
mengembalikan form tersebut ke SBA dan memulai penulisan skripsi.

Ketentuan Khusus Ujian Sidang Sarjana Pogram Studi IESP
Sebelum mahasiswa dapat melakukan ujian sidang akhir skripsi, maka mahasiswa
wajib melalui ujian usulan penelitian dan memenuhi syarat-syarat sebagaimana
dijelaskan berikut ini:
 Mahasiswa telah  memenuhi semua persyaratan adminstratif untuk mengikuti

ujian sidang skripsi dan naskah skripsi dinilai dan disetujui untuk diujikan oleh
Dosen Pembimbing.

 Pembimbing skripsi dan atau Dosen Penguji  bila diperlukan dapat melakukan
supervisi ke lokasi penelitian untuk melihat keabsahan penelitian yang
dilakukan oleh mahasiswa yang bersangkutan.
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 Ujian sidang skripsi dapat dilaksanakan apabila mahasiswa telah lulus ujian
Usulan Penelitian.

 Ujian skripsi dilaksanakan untuk mempertahankan hasil penelitian mahasiswa
serta menguji kemampuan mahasiswa.

 Mahasiswa diuji secara lisan oleh dosen penguji, dari sisi ejaan dan tata
bahasa, latar belakang, studi literatur, tujuan penelitian dan hipotesis,
metodologi penelitian, analisis dan simpulan, kreativitas dan orisinalitas,
presentasi.

Ketentuan Khsusus Ujian Sidang Sarjana Pogram Studi Manajemen
 Pembimbing, penelaah dan penguji komprehensif wajib hadir bersama-sama

dengan  waktu sesuai surat kesediaan hadir yang telah disepakati.
 Bila salah satu baik pembimbing atau penelaah atau penguji komprehensif

tidak hadir, maka sidang dibatalkan.
 Sidang akhir dilaksanakan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan.
 Pembimbing, penelaah dan penguji komprehensif wajib mengisi dan

menandatangani    berita acara kolokium.
 Pembimbing, penelaah dan penguji komprehensif wajib memberikan nilai

sidang akhir.

B. Masa Studi dan Penghentian Studi Sementara
1. Masa Studi

Program Sarjana dijadwalkan untuk 8 semester dan dapat ditempuh secepat-cepatnya
6 semester serta selama-lamanya 14 semester, termasuk cuti akademik selama 2
semester.

2. Penghentian Studi Sementara
Penghentian studi sementara di program Sarjana relevan dengan aturan penghentian
studi sementara pada program Diploma (D3) pada Bab II Point BII.2 halaman 51.
Ketentuan lebih lengkap mengenai penghentian studi sementara dapat dilihat pada
Buku Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Padjadjaran

C. Evaluasi Hasil Belajar

Secara umum, pedoman penilaian pada program Sarjana adalah sebagai berikut:

a. Pedoman Penilaian
Huruf Mutu Akhir yang Sah
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1. Nilai akhir (huruf mutu) mata kuliah atau hasil evaluasi akhir sesuatu mata kuliah
hanya dianggap sah apabila :
a. Matakuliah yang bersangkutan terdaftar dalam KRS Mahasiswa.
b. Nilai terdaftar dalam Daftar Peserta Nilai Akhir (DPNA) ditanda tangani oleh

Dosen Pengampu Mata Kuliah.
c. Mahasiswa berstatus aktif/terregistrasi pada semester yang sesuai dengan

semester KRS dan DPNA.
2. Semua nilai akhir (huruf mutu) mata kuliah atau hasil evaluasi akhir sesuatu mata

kuliah yang tidak memenuhi persyaratan butir (1) di atas dinyatakan tidak berlaku
(gugur).

Huruf  Mutu T  (Tidak Lengkap)
Seorang mahasiswa dinyatakan memperoleh huruf mutu T jika memenuhi ketentuan
sebagai berikut :

1. Diberikan kepada mahasiswa yang belum memenuhi evaluasi  akhir semester;
2. Setelah evaluasi pada butir (1) dipenuhi mahasiswa dalam waktu 2 minggu terhitung

sejak ujian akhir semester mata kuliah bersangkutan  huruf T harus diganti menjadi
A sampai E;

3. Apabila evaluasi pada butir (1) tidak dipenuhi dalam batas waktu 2 minggu, maka
huruf mutunya menjadi E; atau Dosen Pengasuh mata kuliah dapat mengolah sesuai
dengan bobot masing-masing bagian evaluasi yang ditetapkan, sehingga
menghasilkan huruf mutu lain;

4. Huruf T tidak dapat diubah menjadi K, kecuali apabila mahasiswa tidak dapat
menempuh ujian akhir semester susulan atas dasar alasan yang dapat dibenarkan
(sakit, mengalami kecelakaan, atau musibah yang memerlukan perawatan lama).

Huruf  Mutu K  (Kosong)
Huruf mutu suatu mata kuliah dapat dinyatakan sebagai huruf K jika memenuhi
ketentuaan sebagai berikut :

1. Mahasiswa mengundurkan diri dari kegiatan perkuliahan setelah lewat batas waktu
perubahan KRS (2 minggu setelah kegiatan akademik berjalan) dengan alasan yang
dapat dibenarkan dan dibuktikan dengan Surat Keterangan Dekan;

2. Dikenakan pada satu atau beberapa mata kuliah pada semester bersangkutan dalam
hal mahasiswa tidak dapat mengikuti ujian akhir semester atas dasar alasan yang
dapat dibenarkan sehingga tidak dapat mengikuti ujian akhir semester susulan;

3. Diberikan pada matakuliah tugas akhir dan skripsi yang tidak selesai dalam satu
semester.

4. Alasan yang dapat dibenarkan untuk memberikan huruf K adalah :
a. sakit atau kecelakaan yang memerlukan perawatan atau proses penyembuhan

lama, yang dinyatakan dengan surat keterangan dari dokter spesialis atau rumah
sakit yang merawatnya;

b. musibah keluarga yang mengharuskan mahasiswa meninggalkan kegiatan
belajarnya dalam waktu lama, dengan dikuatkan surat keterangan yang
diperlukan;

5. Alasan lain yang dapat dibenarkan untuk memberi huruf  K adalah kondisi
melahirkan yang tidak normal atau alasan lain yang dapat dibenarkan oleh Dekan
atau Direktur  Program di luar kedua alasan pada butir (3) di atas, tetapi mahasiswa
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dianggap menghentikan studinya untuk sementara selama satu semester atas izin
Dekan;

6. Mata kuliah yang memiliki huruf mutu K, tidak digunakan untuk penghitungan IP
atau IPK;

7. Bagi mahasiswa yang memperoleh huruf K bagi seluruh beban studi dalam
semester yang bersangkutan, diperhitungkan dalam batas waktu studi dan tidak
dianggap sebagai penghentian  studi untuk sementara;

8. Apabila butir (5) di atas terjadi untuk kedua kalinya, maka semester bersangkutan
dianggap sebagai penghentian studi untuk sementara atas izin Dekan, sehingga akan
mengurangi jatah mahasiswa  yang bersangkutan untuk mengajukan permohonan
menghentikan studi untuk sementara;

9. Apabila butir (5) di atas terjadi untuk ketiga kalinya (berturut-turut maupun secara
terpisah-pisah), maka semester bersangkutan dianggap sebagai penghentian studi
untuk sementara atas izin Dekan yang kedua kalinya.  Hal ini tidak diperhitungkan
dalam batas waktu studinya, namun menggugurkan hak mahasiswa untuk
memperoleh kesempatan penghentian studi atas izin Dekan;

10. Penghentian studi untuk sementara setelah melewati periode pada butir (7) di atas
dengan alasan seperti pada butir (3), diperkenankan, namun diperhitungkan dalam
batas waktu studinya.

11. Kalau mata kuliah yang memperoleh huruf K itu telah ditempuh kembali pada
kesempatan lain, maka huruf mutunya dapat berubah menjadi A sampai E.

Evaluasi Hasil Belajar
1. Evaluasi hasil belajar mahasiswa dalam suatu mata kuliah sekurang-kurangnya

merupakan gabungan dari 3 (tiga) macam penilaian :
a. Ujian Tengah Semester (UTS)
b. Ujian Akhir Semester (UAS)
c. Nilai lainnya, antara lain: tugas (pekerjaan rumah, pembuatan makalah, referat,

dan terjemahan); kuis (baik yang terjadwal maupun yang tidak terjadwal),
laporan hasil praktikum, stage, partisipasi, kerja lapangan, laboratorik, atau
ujian praktikum/praktik.
Bobot tiap macam penilaian yang digunakan dapat ditetapkan sama atau

berbeda, tergantung   pada bobot soal/tugas yang diberikan Dosen Pengasuh
Mata Kuliah.

2. Dalam sistem SKS, Dosen tidak dibenarkanuntuk mengadakan evaluasi/ujian ulangan
untuk mengubah nilai akhir mahasiswa pada semester bersangkutan, karena dengan
menggunakan sekurang-kurangnya tiga jenis evaluasi seperti contoh-contoh di atas
di anggap telah memadai.

3. Nilai akhir yang diberikan oleh Dosen Pengasuh mata kuliah harus merupakan huruf
mutu yang pasti, yaitu : A sampai E

4. Nilai akhir (huruf mutu) ditulis pada DPNA
5. DPNA diserahkan kepada SBP (kecuali lembar yang merupakan arsip Dosen

Pengasuh mata kuliah).
6. Dosen Pengasuh mata kuliah bertanggung jawab atas kebenaran nilai akhir (huruf

mutu) yang ditulis pada DPNA, karena nilai akhir (huruf mutu) yang telah
diumumkan tidak dapat diganti lagi dengan alasan apapun, kecuali jika terdapat
kesalahan dalam penghitungan dan/atau penentuan huruf mutu.
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7. Perubahan nilai akhir (huruf mutu) hanya dapat dilakukan dengan menempuh
kembali mata kuliah itu pada semester berikutnya/ pada kesempatan pertama atau
pada semester alih tahun.

Perbaikan Huruf Mutu
Perbaikan huruf mutu dilaksanakan pada semester  reguler (Semester Gasal dan

Semester Genap) atau pada Semester Pendek (Juli-Agustus). Perbaikan huruf  mutu
tidak dapat dilakukan melalui ujian perbaikan.

1. Perbaikan huruf mutu pada  Semester Reguler
Huruf mutu E harus diperbaiki dengan menempuh kembali mata kuliah
bersangkutan pada semester berikutnya atau pada kesempatan pertama.

2. Huruf mutu yang digunakan untuk penghitungan IP dan IPK
adalah huruf mutu yang ditetapkan oleh masing-masing fakultas menggunakan
nilai yang terbaik atau nilai terakhir.

3. Perbaikan Huruf Mutu pada Semester Non Reguler (Semester Alih
Tahun)
a. Huruf Mutu E harus diperbaiki, huruf mutu D, C dan B dapat diperbaiki

kembali dengan menempuh kembali mata kuliah yang bersangkutan
dengan mencantumkan dalam KRS dan mengikuti seluruh kegiatan pada
Semester Alih Tahun;

b. Jika huruf mutu yang diperoleh dari Semester Alih Tahun lebih rendah dari
huruf mutu yang telah ada, maka yang digunakan untuk menghitung IPK
adalah huruf mutu yang terakhir;

c. Nilai pada semester Alih Tahun dapat berupa huruf mutu A, A-, B+, B, B-,
C+, C, D atau E.

Jumlah Huruf Mutu D
Untuk dapat dinyatakan berhak mengikuti ujian akhir program (Ujian Komprehensif
atau Ujian Sidang), disyaratkan agar jumlah huruf mutu D maksimum 20% dari total
beban studi kumulatif  (seluruh beban studi yang dipersyaratkan untuk
menyelesaikan studinya)

Contoh:

Apabila beban studi kumulatif suatu program studi adalah 110 SKS, maka jumlah
huruf mutu D yang diperkenankan maksimum 20% x 110 SKS = 22 SKS

Jika huruf mutu D melebihi 20% dari beban studi kumulatif, maka mahasiswa
diharuskan memperbaikinya dengan mengulang mata kuliah yang memperoleh huruf
mutu D itu (menempuh kembali mata kuliah itu dan mencantumkannya pada KRS)
dengan memperhatikan batasan. Jumlah huruf mutu D hendaknya menjadi perhatian
Dosen Wali.

Ketentuan Umum Pemberian Nilai
(1) Ketentuan umum dalam Pemberian Nilai Akhir : hanya kepada mahasiswa yang

mengikuti UAS dan memenuhi komponen penilaian dengan syarat kehadiran
minimal 80% dari total tatap muka perkuliahan. Prosentase setiap komponen
penilaian; tugas & quiz (antara 10 – 30%), UTS (antara 30 – 40%), UAS (antara
30 – 40%)

Nilai Huruf Mutu Angka Mutu
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80 – 100% A 4
76 – 79% A- 3.7
72 – 75% B+ 3.3
68 – 71% B 3
64 – 67% B- 2.7
60 – 63% C+ 2.3
56 – 59% C 2
45 – 55% D 1

< 44% E 0

(2) Khusus untuk angkatan 2007 dan sebelumnya, nilai masih menggunakan A, B,
C, D, E

b. Jumlah Pengambilan Mata Kuliah
Penentuan beban mata kuliah (SKS) maksimum setiap mahasiswa per semester
dilakukan dengan mempertimbangkan IPK mahasiswa sebagai berikut:

Rentang IPK Jumlah SKS
maksimum

3,00 – 4,00 24
2,50 – 2,99 21
2,00 – 2,49 18
1,50 – 1,99 15

< 1,50 < 12

c. Kelulusan
Mahasiswa dinyatakan telah menyelesaikan dan lulus dari Fakultas Ekonomi apabila
memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1) Lulus semua mata kuliah dalam beban studi kumulatif yang ditetapkan.
2) Memiliki IPK sekurang-kurangnya 2,00
3) Memiliki Skor TOEFL Institusional sekurang-kurangnya 500 (untuk mahasiswa

Program Studi S1 Manajemen) dan 450 untuk untuk mahasiswa Program Studi S1
akuntansi dan IESP

4) Tidak terdapat huruf mutu E
5) Huruf mutu D tidak melebihi 10% dari beban studi kumulatif program sarjana.

Nilai D tidak boleh untuk matakuliah konsentrasi.
6) Telah menyelesaikan penyusunan dan penulisan Skripsi, serta dinyatakan layak

uji oleh Pembimbing.
7) Bagi mahasiswa Program Studi IESP,

a. Huruf mutu D tidak melebihi 2 mata kuliah dan disarankan bukan mata kuliah
PIE Mikro, PIE Makro, Mikroekonomi I, Makroekonomi I, Mikroekonomi II,
Makroekonomi II, Pengantar Ekonometrik (Ekonometrik I), serta Time Series
Econometrics dan/atau Ekonometrika Mikro

8) Lulus ujian akhir program sarjana yang terdiri dari ujian mata kuliah skripsi, dan
ujian komprehensif atau sejenisnya, dengan memperoleh huruf mutu sekurang-
kurangnya C.
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9) Predikat Kelulusan Program Sarjana Fakultas Ekonomi sebagai berikut :

IPK YUDISIUM
2,00 – 2,75 Memuaskan
2,76 – 3,50 Sangat Memuaskan
> 3.50 Dengan pujian (Cum Laude)

Catatan :
Penetapan predikat kelulusan dengan pujian (Cum laude) dilakukan dengan
memperhatikan masa studi maksimum, yaitu masa studi normal ditambah 1
Semester (n+0,5) dan n = tahun.

10) Khusus untuk Program Studi S1 Manajemen, nilai pada ujian skripsi mencakup :
(a) Nilai ujian Usulan Penelitian (Kolokium) yang diberikan oleh Dosen

Pembimbing, Dosen Penelaah dan Dosen Penguji Komprehensif. Nilai (skor
mentah) dengan kisaranantara 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus) atau
dengan kisaran nilai  E sampai A. Atas dasar pertangungjawaban mahasiswa
dalam ujian Usulan Penelitian (Kolokium), anggota Tim Penguji dapat
memberikan nilai E.

(b) Apabila naskah Usulan Penelitian dinyatakan `tidak layak uji', maka naskah
tersebut tidak bisa diajukan untuk ujian sidang skripsi. Tim Penguji perlu
sepakat untuk mempertanggungjawabkannya secara ilmiah dan
menjelaskannya kepada mahasiswa.

(c) Mahasiswa diberi kesempatan untuk menempuh ujian skripsi sebanyak dua
kali dalam kurun paling lama tiga bulan atau berdasarkan waktu yang
disepakati. Bila sampai sebanyak-banyaknya mahasiswa menempuh ujian
skripsi sampai tiga kali berturut-turut tidak lulus, maka yang bersangkutan
dianggap putus studi.

(d) Nilai pada ujian skripsiterdiri dari dari tiga komponen yaitu, nilai skripsi dari
Dosen Pembimbing dan Dosen Penelaah Skripsi, serta nilai komprehensif dari
Dosen Penguji Komprehensif. Komposisi nilai akhir ujian skripsi yaitu 60%
berasal dari Dosen Pembimbing dan 40% berasal dari Dosen Penelaah Skripsi
dan Dosen Penguji Komprehensif.

(e) Nilai (skor mentah) dengan kisaran antara 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus)
atau dengan kisaran nilai  E sampai A. Atas dasar pertangungjawaban
mahasiswa dalam ujian skripsi anggota Tim Penguji dapat memberikan nilai
E.Bila Mahasiswa memperoleh nilai D atau E dalam ujian skripsi maka
mahasiswa tersebut harus mengulang.

(f) Skor dari para penguji dijumlahkan setelah diberi pembulatan (Dosen
pembimbing 60%, Dosen  Penelah Skripsi ditambah Dosen Penguji
Komprehensif 40%).
Untuk program studi Manajemen, skor dari para penguji dijumlahkan setelah
diberi pembulatan (Dosen pembimbing 60%, Dosen  Penelah Skripsi 30 %
ditambah Dosen Penguji Komprehensif 10%).

(g) Ujian skripsi diubah menjadi huruf mutu (HM) dengan pembobotan berikut:
3,76 – 4,00 A 2,34 – 2,66 C+
3,51 – 3,75 A- 2,00 – 2,33 C
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3,26 – 3,50 B+
3,00 – 3,25 B
2,67 – 2,99 B-

Sedangkan untuk program studi Manajemen dengan pembobotan sebagai
berikut:

(h) Yu
dis
iu
m
kelulusan didasarkan pada IPK akhir, yaitu rata-rata gabungan angka mutu
(AM) perangkat mata kuliah dengan angka mutu (AM) skripsi.

D. Tata Tertib
1. Tata Tertib Kegiatan Belajar Mengajar

Bagi Dosen

1. Kuliah harus dilaksanakan tepat pada waktunya sesuai dengan jadwal, berlangsung
14 minggu kerja (tidak termasuk ujian-ujian)

2. Pada hari pertama, dosen memberitahukan:
 Satuan Acara Perkuliahan (SAP)
 Buku teks yang digunakan
 Sistem penilaian yang digunakan
 Ada tidaknya ujian-ujian kecil
 Bobot masing-masing tugas dan ujian-ujian

3. Kehadiran dosen minimal 12 kali tatap muka (tidak termasuk UTS dan UAS).
Apabila kurang dari jumlah tersebut, maka dosen wajib menambah tatap muka dan
ujian dilaksanakan sendiri.

4. Jika dosen berhalangan, sehingga kehadirannya tidak sesuai dengan jadual
perkuliahan, maka dosen tersebut berkewajiban:

 Memberitahukan ketidakhadirannya kepada SBA serta kepada mahasiswa.
 Menggantikan kuliahnya pada kesempatan lain.

5. Mahasiswa wajib menunggu kehadiran dosen di kelas dalam waktu maksimal 30
menit. Apabila sesudah 30 menit ternyata dosen belum juga hadir tanpa
memberitahukan maka salah seorang wakil mahasiswa melaporkan kepada
Program Studi/SBA untuk mencari pengganti dosen tersebut. Apabila sudah ada
kepastian bahwa dosen pengganti belum ada, mahasiswa dapat meninggalkan
ruang kuliah.

Bagi mahasiswa
a. Selama mengikuti aktivitas perkuliahan harus berpakaian rapi dan sopan untuk

laki-laki mengenakan kemeja atau kaos berkerah.
b. Menggunakan sepatu (tidak menggunakan sandal).
c. Tidak mengaktifkan telepon genggam.

IPK YUDISIUM HURUF MUTU
2.00 2.75 Memuaskan A
2.76 3.50 Sangat Memuaskan B

> 3.50 Dengan Pujian (Cum Laude) C
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d. Tidak merokok dalam kelas dan dilingkungan bebas rokok di kampus.
e. Keterlambatan maksimal 30 menit, lebih dari 30 menit tidak diperkenankan

mengikuti kuliah, kecuali dengan alasan tertentu diijinkan oleh dosen pengajar.
f. Tidak membawa makanan dan minuman dalam kelas.

Tata Tertib Perkuliahan
1. Mahasiswa yang berhak mengikuti perkuliahan adalah mahasiswa yang telah

melakukan herregistrasi dan juga telah melakukan pengisian Form Rencana Studi
(FRS)/Perubahan Form Rencana Studi (PFRS) dan memiliki KSM (Kartu Studi
Mahasiswa). Mahasiswa yang tidak melakukan herregistrasi tidak berhak untuk
melakukan pengisian FRS sehingga akan dianggap sebagai mahasiswa tidak aktif
dan tidak berhak untuk mendapatkan pelayanan akademik lainnya.

2. Mahasiswa dilarang untuk mencantumkan nama dengan melakukan pengisian
sendiri (menulis) pada daftar hadir (DHMD). Silakan menghubungi Sub Bagian
Akademik di bagian administrasi perkuliahan jika terdapat persoalan dengan data
perkuliahan.

3. Dosen dan Mahasiswa diwajibkan hadir sesuai dengan jadual perkuliahan; dan
tidak memindah-mindahkan jadual tanpa konfirmasi dengan Bagian Akademik
dan Program Studi.

4. Dosen tidak boleh mengganti dengan Dosen lain, tanpa konfirmasi dengan Bagian
Akademik, Kordinator Mata Kuliah, dan Program Studi.

5. Keterlambatan Dosen maupun Mahasiswa lebih dari 30 menit dari jadual yang
seharusnya, akan dianggap TIDAK HADIR oleh administrasi perkuliahan, kecuali
jika ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada bagian administrasi perkuliahan.
Petugas administrasi perkuliahan BERHAK membubarkan kelas jika dosen
terlambat hadir lebih dari 30 menit dari jadual yang semestinya.

6. Mahasiswa wajib untuk mengikuti perkuliahan sekurang-kurangnya 80% dari
total tatap muka perkuliahan. Jika kehadiran kurang dari persyaratan minimum
80%, maka mahasiswa tersebut tidak berhak untuk mengikuti ujian akhir (UAS).

7. Kehadiran mahasiswa antara 60%-79%, maka komponen penilaian mahasiswa
tidak terdapat komponen nilai UAS, namun mahasiswa masih berhak untuk
mendapatkan huruf mutu C,D atau E. Kehadiran mahasiswa kurang dari 60%
tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan (mengundurkan diri dari mata
kuliah), maka mahasiswa akan mendapatkan nilai E .

8. Dosen wajib untuk memberikan perkuliahan sekurang-kurangnya 80% dari total
14  tatap muka perkuliahan yang semestinya, yaitu 12 kali tatap muka. Jika
perkuliahan kurang dari 12 kali, maka status mahasiswa akan dinyatakan HADIR
untuk pertemuan tersisa sampai dengan pertemuan ke-12. Maka, tingkat kehadiran
mahasiswa yang akan diperhitungkan adalah sekurang-kurangnya 80% dari 12
kali tatap muka.

9. Perkuliahan tatap muka TIDAK dapat diganti atau disubstitusi dengan pemberian
tugas/kuiz oleh Dosen kepada mahasiswa. Durasi waktu pelaksanaan kuiz tidak
melebihi 2/3 dari waktu perkuliahan tatap muka.

10. Mahasiswa wajib berpakaian rapi dan beralaskan sepatu selama mengikuti
perkuliahan.

11. Dosen maupun petugas administrasi berhak untuk mengeluarkan mahasiswa yang
tidak memenuhi ketentuan pakaian maupun seragam.
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12. Dosen dan Mahasiswa DILARANG MEROKOK di seluruh areal gedung
perkuliahan, baik pada saat perkuliahan berlangsung maupun di luar jadual
perkuliahan. Pegawai Administrasi BERHAK untuk menegur Dosen maupun
mahasiswa yang melanggar ketentuan merokok.Hal ini sesuai dengan ketentuan
PERDA K3 Pemerintah Kota Bandung tahun 2005.

13. Dosen dan Mahasiswa diwajibkan untuk menonaktifkan atau menset ke “silent”
alat komunikasi selama perkuliahan berlangsung.

2. Tata Tertib Ujian
Ujian Tengah Semester / Ujian Akhir Semester
Ketentuan Ujian Tengah Semester adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa peserta ujian adalah mahasiswa yang terdaftar sebagai mahasiswa aktif
pada semester yang bersangkutan

2. Mahasiswa wajib melakukan pengecekan ruangan ujian serta nama maksimal 30
menit sebelum sesi ujian berlangsung. Panitia tidak dapat memberikan toleransi
keterlambatan yang diakibatkan salah menempati ruangan ujian.

3. Peserta Ujian wajib menunjukkan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) Asli (bukan
Fotocopy). Apabila peserta ujian tidak membawa KTM, dengan alasan hilang atau
tertinggal, peserta dilarang mengikuti ujian. Peserta akan diberikan izin mengikuti
ujian, setelah menyelesaikan prosedur sesuai ketentuan nomor 3 dan 4.

4. Apabila KTM hilang, peserta ujian wajib menyerahkan surat keterangan
kepolisian yang menyatakan kehilangan KTM. Surat keterangan kepolisian hanya
berlaku selama 1 (satu) hari saja. Peserta diwajibkan membuat kembali KTM
baru ke Biro Administrasi Akademik (BAA) UNPAD di Jatinangor

5. Apabila KTM tertinggal, peserta ujian diminta untuk mengambil KTM yang
tertinggal tersebut, ke rumah/tempat tinggal.

6. Surat Izin mengikuti ujian hanya berlaku untuk 1 (satu) sesi ujian.
7. Peserta Ujian wajib menandatangani daftar peserta (rangkap 3), dan bagi mereka

yang tidak melaksanakannya dianggap tidak mengikuti ujian.
8. Peserta Ujian (baik laki-laki ataupun perempuan) wajib menggunakan kemeja dan

sepatu tertutup. Mahasiswa yang tidak berpakaian sesuai dengan ketentuan,
akandiminta keluar dari ruang ujian, dan wajib mengganti pakaian/sepatu
sesuaiketentuan.

9. Peserta ujian TIDAK boleh menggunakan jaket/sweater ketika ujian. Apabila
terpaksa menggunakan jaket/sweater, peserta harus mendapatkan izin dari panitia
ujian terlebih dahulu.

10. Peserta ujian duduk sesuai dengan nomor kursi/DPNA
11. Peserta ujian wajib menyimpan tas, buku, catatan dan segala alat yang dapat

membantu penyelesaian ujian didepan ruang ujian. Apabila sifat ujian
tidakdisebutkan dalam soal ujian, maka sifat ujian adalah close book.

12. Selama ujian, peserta dilarang makan atau merokok, minum diizinkan.
13. Pada meja peserta, peserta hanya diperbolehkan menyimpan alat tulis (tanpa

kotak pensil dalam bentuk apapun) dan kalkulator (bukan alat yang dapat
berfungsi sebagai kalkulator, misalnya HP, PDA, computer tablet, dsb).

14. Kamus (cetak maupun elektronik) tidak diperkenankan untuk digunakan
dalam ujian.

15. Peserta Ujian dilarang melakukan kecurangan dan tindakan yang mengindikasikan
kecurangan dalam bentuk apapun. Pelanggaran terhadap ketentuan ini peserta
ujian akan dicatat dalam berita acara ujian dan mahasiswa yang bersangkutan
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dinyatakan tidak lulus (nilai E) terhadap semua mata kuliah yang diambil pada
semester yang berjalan.

16. Peserta Ujian tidak boleh meninggalkan ruangan selama ujian berlangsung.
Apabila peserta meninggalkan ruangan selama ujian berlangsung, maka
peserta ujian dianggap telah selesai mengikuti ujian, dan tidak diizinkan
masuk kembali ruangan ujian.

17. Peserta Ujian yang datang terlambat :
a. Kurang dari 15 menit, diijinkan untuk mengikuti ujian setelah ada surat

ijin dari panitia.
b. Lebih dari 15 menit, tidak diperkenankan untuk mengikuti ujian atau

ujian susulan dengan ALASAN APAPUN.
18. Paserta ujian yang tidak dapat mengikuti ujian karena alasan sakit, mahasiswa

yang bersangkutan dan /atau oleh yang mewakili agar menghubungi coordinator
pengawas dengan melampirkan “bukti rawat inap (opname)” paling lambat 3 hari
kerja setelah waktu ujian yang bersangkutan.

19. Selama ujian berlangsung, peserta ujian tidak boleh membawa alat-alat komunikasi
(HP, PDA, Computer Tablet, dan sejenisnya) dan tidak melakukan pinjam
meminjam perlengkapan ujian.

20. Pada mata kuliah yang sifat ujiannya Buka buku, peserta tidak diperbolehkankan
21. menggunakan alat-alat yang dapat menyimpan file elektronik (laptop, BlackBerry,

Tablet).
22. Peserta ujian yang melakukan perjokian akan dikenakan sanksi pemutusan studi.
23. Pengawas memiliki kewenangan penuh untuk menjalankan dan mengambil

tindakan yang dianggap perlu sesuai dengan tata tertib ujian.
24. Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ujian ini, akan diatur dan ditetapkan

kemudian.

E. Sanksi

a. Sanksi Akademik
1. Peringatan akademik
Peringatan akademik berbentuk Surat Pembantu Dekan Bidang Akademik yang
ditujukan kepada orang tua/wali untuk memberitahukan adanya kekurangan prestasi
akademik mahasiswa atau pelanggaran ketentuan lainnya. Hal ini dilakukan untuk
memperingatkan mahasiswa agar tidak mengalami pemutusan studi.
Peringatan akademik dikenakan terhadap mahasiswa yang pada tiap akhir semester
mengalami salah satu kondisi dibawah ini :
 Indeks Prestasi (IP) dibawah 2.00 dan/atau
 Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dibawah 2.00
Peringatan akademik berupa ‘anjuran untuk tidak melanjutkan studi dikenakan
terhadap mahasiswa yang menunjukkan prestasi akademik berikut :
i. Pada Akhir semester II :

 Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dibawah 1.90, dan/atau
 Tabungan kredit (huruf mutu D ke atas) dibawah 24 SKS
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ii. Pada Akhir semester III
 Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dibawah 1.90, dan/atau
 Tabungan kredit (huruf mutu D ke atas) dibawah 36 SKS

2. Pemutusan Studi
Dengan dikeluarkannya pemutusan studi berarti mahasiswa dikeluarkan dari
Fakultas/Departemen atau program studi karena prestasinya sangat rendah, kelalaian
administratif, dan/atau kelalaian mengikuti kegiatan belajar mengajar.
Pemutusan studi dikenakan kepada mahasiswa program sarjana yang mengalami
salah satu kondisi dibawah ini  :
(a)Pada akhir semester keempat memiliki :

 Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dibawah 2.00, dan/atau
 Tabungan kredit (huruf mutu D ke atas) tidak mencapai 48 SKS

(b)Pada Akhir semester ke enam memiliki
 Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dibawah 2.00, dan/atau
 Tabungan kredit (huruf mutu D ke atas) tidak mencapai 72 SKS

(c)Melebihi batas waktu studi kumulatif yang ditetapkan

b. Sanksi Administratif
Sanksi administratif dikenakan kepada mahasiswa yang telah melakukan pendaftaran
atau pendaftaran kembali secara administratif, tetapi tidak mengikuti kegiatan
belajar-mengajar pada semester yang bersangkutan tanpa alasan yang dapat
dibenarkan, baik yang tidak mengisi KRS maupun yang mengisi KRS tetapi
mengundurkan diri setelah lewat waktu perubahan KRS.

1. Tidak mengisi KRS dan tidak mengikuti kegiatan belajar-mengajar pada
semester I dan/   atau semester II
Mahasiswa yang telah mendaftarkan secara administratif pada semester I
dan/atau semester II, baik mengisi KRS tetapi tidak mengikuti kegiatan belajar
mengajar maupun sama sekali tidak mengisi KRS, tanpa alasan yang dapat
dibenarkan, dianggap mengundurkan diri dan dikenai sanksi pemutusan studi.

2. Tidak Mengisi KRS
Mahasiswa yang telah mendaftarkan atau mendaftarkan kembali secara
administratif, tetapi tidak mengisi KRS (tidak mengikuti kegiatan belajar
mengajar) tanpa alasan yang dapat dibenarkan dikenai sanksi berikut :

 Diberi peringatan keras secara tertulis oleh Pembantu Dekan Bidang
Akademik agar tidak mengulangi lagi.

 Semester yang ditinggalkan diperhitungkan dalam batas waktu maksimal
penyelesaian studinya

 Apabila perbuatan ini diulangi lagi, baik pada semester berikutnya maupun
pada semester lain, mahasiswa tersebut dikenai sanksi pemutusan studi.

3. Mengundurkan diri sesudah Masa Perubahan KRS
Mahasiswa yang mengundurkan diri dari satu atau beberapa mata kuliah setelah
lewat batas waktu perubahan KRS tanpa alasan yang dapat dibenarkan
(misalnya, sakit, kecelakaan, atau musibah) dikenakan sanksi akademik sebagai
berikut :

 Mata kuliah yang ditinggalkan dinyatakan tidak lulus (diberi huruf mutu E)
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 Huruf mutu E tersebut digunakan dalam penghitungan Indeks Prestasi
Kumulatif (IPK)

 Diberi peringatan tertulis oleh Pembantu Dekan Bidang Akademik agar tidak
mengulangi kembali

 Semester yang ditinggalkan diperhitungkan dalam batas waktu maksimal
penyelesaian studinya.

 Apabila perbuatan ini diulangi lagi, baik pada semester berikutnya maupun
pada semester lain, mahasiswa tersebut dikenai sanksi pemutusan studi.

4. Pemutusan studi dikarenakan mahasiswa yang menghentikan studi dua
semester berturut-turut atau dalam waktu berlainan tanpa seizin Rektor.

c. Sanksi Pelanggaran Normatif
Apabila mahasiswa melakukan pelanggaran normatif, setelah dibicarakan dengan
Senat Fakultas, akan dikenai sanksi khusus sedangkan penanganan masalah
pidananya akan diserahkan kepada yang berwajib.  Jenis pelanggaran normatif
tersebut adalah seperti dibawah ini:

1. Pelanggaran Hukum
Mahasiswa yang melakukan pelanggaran hukum, baik yang berupa tindak
pidana maupun penyalahgunaan obat, narkotika dan sejenisnya, serta
penggunaan minuman keras dan sejenisnya, dan telah ditetapkan bersalah secara
hukum oleh pengadilan, akan dikenakan sanksi berupa skorsing sampai dengan
pemutusan studi oleh Rektor, penanganan masalah pidananya akan diserahkan
kepada yang berwajib.

2. Pelanggaran Etika Moral dan Etika Profesi
Mahasiswa yang melakukan pelanggaran etika moral profesi, memalsukan tanda
tangan dan sejenisnya, akan dikenakan sanksi berupa skorsing oleh Dekan
sampai dengan pemutusan studi oleh Rektor.

3. Pelanggatan Etika Akademik
Mahasiswa yang melakukan pelanggaran etika akademik, seperti menyontek,
menjiplak (makalah, laporan, tugas akhir, skripsi dsb) membocorkan soal atau
sejenisnya akan dikenai sanksi berupa skorsing sampai dengan pemutusan studi.

d. Sanksi Pelanggaran Tata Tertib Kampus
1) Tidak diperkenankan masuk ruang kuliah/kelas dan tidak akan dilayani diloket-

loket administrasi/perpustakaan.
2) Diberikan peringatan tertulis disertai dengan pemanggilan mahasiswa dan orang

tua atau wali mahasiswa yang bersangkutan.
3) Diberikan skorsing berupa larangan mengikuti kegiatan kurikuler dan non

kurikuler dalam jangka waktu tertentu, bagi mahasiswa yang telah mendapatkan
peringatan dalam butir 1, tetapi masih melakukan tindakan tersebut.

4) Dinyatakan putus studi sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas
Padjadjaran apabila melakukan pelanggaran yang merusak nama baik Fakultas
Ekonomi Universitas Padjadjaran, tidak mengindahkan skorsing dan atau
melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum yang pasti.

e. Sanksi pemalsuan surat keterangan opname
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Mahasiswa yang ketahuan melakukan pemalsuan surat keterangan opname pada saat
UTS dan UAS langsung diberikan sanksi E untuk mata kuliah ybs. Ditekankan,
sosialisasi kepada seluruh dosen bahwa dengan adanya surat ijin ujian dari dosen,
maka ujian susulan harus diberikan, adapun untuk penilaiannya diserahkan kepada
dosen ybs.
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BAB III. SARANA DAN PRASARANA

Fakultas Ekonomi dan Bisnis mempunyai sarana dan prasarana yang memadai dalam menunjang
kegiatan belajar mengajar, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sarana yang dimiliki
terdiri dari ruang kuliah, ruang administrasi kuliah, ruang praktika dan laboratorium penelitian
jurusan.

1. Ruang Kuliah
Kegiatan belajar mengajar untuk Program Diploma (D3) dan Program Sarjana(S1) Fakultas
Ekonomi dan Bisnis tersebar di kampus Jalan Dipati Ukur No. 35.

Gedung kuliah yang ada di Jalan Dipati Ukur No.35 terdiri dari Gedung A yang memiliki 17
ruangan dan terbagi atas tujuh ruang kuliah, ruang dosen, ruang rapat, ruang asisten, empat ruang
laboratorium komputer, dua ruangan praktika manual  dan ruang teknisi komputer. Total luas
bangunan gedung A adalah 1.750m2.

Gedung kuliah lain adalah Gedung B yang memiliki luas bangunan total 800m2. Di gedung B
terdapat ruang multimedia yang disebut dengan ruang B1. Ruangan ini berguna untuk berbagai
kegiatan akademis yang memerlukan kapasitas peserta besar dan sarana multi media. Gedung B
ini terdiri dari tiga lantai dimana terdapat masing-masing empat ruang kuliah di lantai dua dan
tiga.

Gedung C merupakan kombinasi gedung bagi ruang kuliah, ruang serba guna, kegiatan
mahasiswa dan laboratorium. Lantai dasar gedung ini digunakan oleh berbagai kegiatan
mahasiswa, sedangkan lantai 2, 3 dan 4 digunakan untuk ruang kuliah, laboratorium dan terdapat
ruang serba guna di lantai 4.
Gedung D digunakan oleh program D3, dimana lantai dasar digunakan sebagai ruang pimpinan
dan administrasi dan kantin. Lantai dua dan tiga digunakan sebagai ruang kuliah mahasiswa
program D3. Di lantai 3 terdapat ruang serba guna yang bisa menampung lebih dari 100
orang.Semua ruang kuliah yang ada di lingkungan ) Fakultas Ekonomi dan Bisnis sudah
memiliki Air Conditioned (AC).

Data mengenai kapasitas dan ruang kuliah dapat dilihat pada Lampiran 2 mengenai Sarana dan
Prasarana.

2. Ruang Administrasi
Ruang administrasi untuk Dekanat terdapat di gedung R di Jalan Dipati Ukur nomor 35. Gedung
ini juga tempat berkantornya para ketua jurusan dan administrasinya. Di lantai dasar ruang R
terdapat ruang dosen dan administrasi mahasiswa dan administrasi keuangan.

Ruang administrasi juga tersebar di masing-masing program yang ada di Jalan Dipati Ukur.
Semua ruang administrasi dekat dengan ruang kuliah untuk setiap program studi.
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3. Laboratorium
Untuk menunjang kegiatan penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan pengkajian di fakultas,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis didukung oleh 3 (tiga) laboratorium yaitu Laboratorium Penelitian,
Pengabdian pada Masyarakat dan Pengkajian Akuntansi (LP3A) - PPA, Laboratorium Penelitian,
Pengabdian pada Masyarakat dan Pengkajian Ekonomi (LP3E), Laboratorium Penelitian,
Pengabdian pada Masyarakat dan Pengkajian (LP3M) - LMFE.
Laboratorium ini memfasilitasi berbagai kegiatan penelitian, yang tidak hanya terkonsentrasi
pada keterlibatan dosen saja, tapi juga melibatkan mahasiswa sebagai sarana pembelajaran, dan
lebih mendekatkan mahasiswa dengan kondisi real di dunia nyata.

4. Sarana Penunjang Pendidikan
Sarana perkuliahan di ) Fakultas Ekonomi dan Bisnis ditunjang oleh berbagai fasilitas seperti
Over Head Projector (OHP), LCD Projector, white board, lap top dan sarana lainnya. Jumlah
fasilitas tersebut sudah bisa digunakan untuk hampir semua ruang kuliah yang ada di ) Fakultas
Ekonomi dan Bisnis. Oleh karena itu mahasiswa dan dosen dapat melakukan kegiatan belajar
mengajar menjadi lebih baik dan nyaman. Sarana penunjang pendidikan dalam bidang teknologi
tinggi adalah adanya beberapa titik hot-spot untuk wireless internet di semua kampus di
lingkungan ) Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Setiap mahasiswa berhak memiliki akses untuk
internet dengan kecepatan tinggi yang disediakan oleh kampus.

5. Perpustakaan dan Pusat Informasi Ilmiah
Perpustakaan dan Pusat Informasi Ilmiah ) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran
(P2I2 FEB-UNPAD)  berdiri pada tanggal 17 Desember 1997, di atas gedung berlantai 3 dengan
luas bangunan 1200 m2 untuk memenuhi perkembangan kebutuhan informasi yang semakin
meningkat terutama dalam bidang ekonomi dan bisnis. P2I2 FE-UNPAD menerapkan teknologi
komputasi dalam kegiatan operasionalnya, sehingga membantu mempercepat pencarian dan
pengolahan informasi yang diperlukan oleh pemakainya.

P2I2 FEB-UNPAD selalu mengembangkan diri melalui penambahan koleksi dengan fokus pada
ekonomi dan bisnis, pengaplikasian Sistem Informasi dan Teknologi, maupun tingkatan kualitas
pelayanan melalui pembinaan SDM pelaksana.

P2I2 FEB-UNPAD telah menggunakan sistem informasi perpustakaan yang memudahkan
pengguna untuk memperoleh informasi yang diperlukan melalui komputer yang tersedia. Sistem
informasi ini juga menjamin kecepatan dan ketepatan layanan anggota dalam hal pendaftaran
peminjaman buku.

Perkembangan P2I2 FEB-UNPAD
P2I2 FEB-UNPAD pada awalnya memiliki koleksi yang dimiliki oleh perpustakaan-
perpustakaan Fakultas Ekonomi Program Regular dan Program Ekstensi, pada perkembangan
selanjutnya koleksi perpustakaan makin bertambah dengan adanya sumbangan dari para alumni )
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran serta dari para donatur yang memiliki
perhatian yang tinggi terhadap dunia pendidikan.

Pada saat ini perpustakaan ) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran telah mampu
menyediakan layanan buku ekonomi dan bisnis, skripsi, makalah seminar, jurnal, koran, majalah,
penyediaan informasi dalam bentuk CD-ROM serta layanan internet. Pemanfaatan teknologi



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS|90

yang telah dilakukan perpustakaan akan memudahkan para pembaca untuk mencari informasi
yang dibutuhkannya.

Kini koleksi yang dimiliki oleh perpustakaan FEB diantaranya :

 Buku berbahasa Indonesia: 6054 eksemplar terdiri dari 3762 judul.

 Buku berbahasa Inggris: 8038 eksemplar terdiri dari 4355 judul

 Jurnal dalam bahasa Indonesia:  892 eksemplar terdiri dari 84 judul

 Jurnal dalam bahasa Inggris sebanyak 1715 eksemplar terdiri dari 126 judul.

 Karya ilmiah (skripsi/tesis/disertasi): 3271 eksemplar.

Pada tanggal 15 Agustus 2007 Digital Library mulai dipekenalkan bersamaan dengan
diresmikannya Sistem Informasi FEB Unpad. Peresmian ini dilakukan oleh Rektor Unpad Prof.
Dr. Ganjar Kurnia, Ir., DEA yang berlangsung di Lt 3 Gedung Perpustakaan FEB-Unpad,
sekaligus menandai penggunaan ruang baca skripsi di lantai 3.

P2I2 FEB-UNPAD  sendiri berkembang dari waktu ke waktu sejalan dengan perkembangan
teknologi informasi (TI). Hal ini ditandai dengan perkembangan komputerisasi basis-data
katalog (metadata) dan media penyimpanan konten-nya (full text). Perkembangan dari
perpustakaan tradisional menjadi semi modern menuju modern, dan kemudian menjadi
perpustakaan digital (hybrid) sampai akhirnya menuju era perpustakaan virtual.

Proses menuju ke arah itu sedang dijalani. Dimulai dengan pembukaan akses jurnal elektronik (e
journal) yang sudah dirasakan manfaatnya baik oleh dosen maupun mahasiswa ) Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Unpad.

Fasilitas P2I2 FEB-UNPAD
Ruang Baca Dosen
Berada di Lantai I terdiri dari ruang baca buku dan juga rak susunan bahan pustaka yang dapat
dibaca dan dipinjam, dilengkapi dengan ruangan ber-AC yang nyaman dan tenang.

Ruang Baca Mahasiswa
Berada di Lantai I terdiri dari ruang baca buku serta ruang baca majalah dan koran yang masing-
masing terpisah dengan koleksi buku yang terus diusahakan bertambah dilengkapi dengan
ruangan ber-AC yang nyaman dan tenang.

Ruang Skripsi
Perpustakaan menyediakan skripsi yang dapat dibaca oleh para anggota dengan sumber skripsi
dari mahasiswa alumni ) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran Bandung, dengan
ruangan yang nyaman di lantai 3 Gedung Perpustakaan.

Ruang Jurnal
Perpustakaan menyediakan jasa pembacaan jurnal dan juga perbanyakan jurnal yang
ditempatkan di lantai II. Adapun sumber jurnal yang ada adalah dari dalam dan dari luar
Universitas Padjadjaran.

Area Website & hotspot
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Terdapat di lantai 1 dan 3 Gedung Perpustakaan yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh Civitas
Akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran.

Fotokopi
Buku perpustakaan dapat di fotokopi maksimum dua bab, sedangkan skripsi satu bab, untuk
setiap judulnya. Terdapat di Lantai 1 Gedung Perpustakaan FEB UNPAD.

Toko Alat Tulis dan Minuman
Fasilitas ini merupakan pengembangan perpustakaan dengan tujuan untuk memfasilitasi para
mahasiswa dengan segala keperluan dan kenyamanannya.

Peraturan Perpustakaan
1. Jumlah buku yang dapat dipinjam maksimal dua eksemplar, dengan masa pinjam untuk buku

wajib adalah 1 hari dan buku penunjang 3 hari. Buku wajib adalah buku utama yang menjadi
referensi perkuliahan, sedangkan buku penunjang adalah buku perkuliahan selain buku wajib.
Klasifikasi tersebut  dilakukan karena masih terbatasnya jumlah koleksi yang dapat dipinjam.

2. Majalah periodikal, jurnal serta buku – buku tertentu  yang diberi tanda REFERENSI, hanya
dapat dimanfaatkan di dalam ruangan perpustakaan  dan tidak dapat dipinjam  ke luar
ruangan.

3. Keterlambatan pengembalian buku akan dikenakan denda sebagai berikut :
 Anggota dengan status mahasiswa Reguler, dan kelas sore Rp.1000 per hari per satu

buku.
4. Kartu anggota harus dibawa setiap kunjungan. Kehilangan Kartu Anggota harus segera

dilaporkan kepada petugas perpustakaan, agar tidak terjadi penyalahgunaan. Penggantian
Kartu Anggota yang hilang dikenakan biaya 50 % dari biaya pendaftaran.

5. Kartu anggota tidak dapat dipinjamkan untuk digunakan oleh orang lain. Kehilangan dan
kerusakan buku menjadi tanggung jawab anggota yang namanya tercantum pada kartu
anggota tersebut. Buku yang hilang atau rusak harus diganti sesuai dengan buku yang hilang
atau rusak tersebut.

6. Anggota wajib turut serta memelihara dan menjaga buku – buku serta ruang perpustakaan.
Tidak diperkenankan merokok ataupun makan dan minum di ruang baca perpustakaan juga
tidak diperkenankan membuat kegaduhan ataupun menggangu ketenangan di dalam ruangan
perpustakaan.

Persyaratan Untuk Menjadi Anggota
1. Mahasiswa ) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad pada Program S1 Reguler, S1 Kelas Sore,

Program D3 PAAP dan Program Pasca Sarjana Unpad, dosen dan pegawai ) Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Unpad  dengan status sebagai anggota peminjam.

2. Mahasiswa selain ) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad dan dari luar Unpad dengan status
sebagai anggota.

3. Anggota perpustakaan diperkenankan menggunakan seluruh fasilitas yang disediakan
perpustakaan.

4. Mengisi Formulir pendaftaran yang tersedia serta menunjukkan KTM/KARPEG dan
KTP/SIM yang masih berlaku.

5. Membayar iuran anggota
6. Menyerahkan dua (2) lembar pasfoto ukuran 3x4 dan ukuran 2x3
7. Bersedia mengikuti aturan Perpustakaan.
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BAB IV. KEMAHASISWAAN

1. Lembaga Kemahasiswaan
1. Program Sarjana

a. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)
Official Website : www.bem-s1.fe.unpad.ac.id
BEM merupakan organisasi mahasiswa tingkat sarjana di FEB UNPAD yang
berwenang dalam menjalankan fungsi eksekutif dalam organisasi Keluarga
Mahasiswa FEB UNPAD. BEM mewakili mahasiswa FEB untuk pihak fakultas,
maupun untuk pihak-pihak lain di luar fakultas. BEM memiliki jalur koordinasi
dengan BEM KEMA UNPAD. BEM KEMA FEB UNPAD juga merupakan
anggota dari Forum Mahasiswa Ekonomi Indonesia (FMEI). BEM
menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kekeluargaan
antar mahasiswa, daya kritis, pengembangan minat dan bakat, serta kesejahteraan
mahasiswa.  Organisasi-organisasi program sarjana tingkat fakultas, yang disebut
dengan Badan Semi Otonom (BSO) ada di bawah koordinasi BEM. Beberapa
kegiatan yang diselenggarakan BEM antara lain Dialog Dekanat, Seminar
Ekonomi, Kajian Ekonomi, Syukuran Wisuda dll.

b. Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM)
Official Website: bpm-s1.fe.unpad.ac.id
BPM merupakan badan legislatif dalam organisasi Keluarga Mahasiswa FEB
UNPAD. BPM berfungsi mewakili mahasiswa dalam menyalurkan aspirasi dan
suaranya. Sebagai legislatif, BPM mengawasi kebijakan dan program-program
yang dilaksanakan oleh BEM. BPM menyelenggarakan musyawarah-musyawarah
untuk mengatur penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan. Beberapa kegiatan
yang dilaksanakan oleh BPM ialah Musyawarah Besar, Pemilu, Pelatihan
Konstitusi dll.

c. Himpunan Mahasiswa Akuntansi (Hima Akuntansi)
Official Website: himaakt-s1.fe.unpad.ac.id
Hima Akuntansi adalah organisasi mahasiswa Program Studi Sarjana Akuntansi.
Hima Akuntansi berfungsi sebagai wadah untuk meningkatkan kemampuan
mahasiswa dalam bidang akuntansi serta memfasilitasi anggotanya baik dalam
bidang akademik maupun non-akademik. Beberapa kegiatan yang
diselenggarakan yaitu National Accounting Week (NAW), Mentoring Akuntansi,
Accounting Goes to Company dll.

d. Himpunan Mahasiswa Ekonomi dan Studi Pembangunan (Hima ESP)
Official Website: himaesp-s1.fe.unpad.ac.id
Hima ESP adalah organisasi mahasiswa Program Studi Ilmu Ekonomi dan Studi
Pembangunan. Hima ESP berfungsi sebagai wadah untuk meningkatkan
kemampuan mahasiswa dalam ilmu ekonomi serta memfasilitasi anggotanya baik
dalam bidang akademik maupun non-akademik. Beberapa kegiatan yang
diselenggarakan yaitu Kajian Ekonomi, ESPOSE, National Economics Seminars
dll.
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e. Himpunan Mahasiswa Manajemen (Hima Manajemen)
Official Website: himamgt-s1.fe.unpad.ac.id
Hima Manajemen adalah organisasi mahasiswa Program Studi Manajemen. Hima
Manajemen berfungsi sebagai wadah untuk meningkatkan kemampuan
mahasiswa dalam ilmu manajemen dan bisnis serta memfasilitasi anggotanya baik
dalam bidang akademik maupun non-akademik. Beberapa kegiatan yang
diselenggarakan yaitu Research Grant for Management Studies (RGMS),
Bandung Tourism Competition,  National Business Case Competition (NBCC)
dll.

f. Islamic Studies on Economics Group (ISEG)
Official Website : iseg-s1.fe.unpad.ac.id
ISEG merupakan BSO yang menghimpun mahasiswa-mahasiswa yang berminat
dalam kajian-kajian ekonomi Islam. Beberapa kegiatan yang diselenggarakan oleh
ISEG yaitu Seminar Nasional Ekonomi Syariah, Kajian Rutin, Olimpiade
Ekonomi Islam dll.

g. Komunitas Pers Intern (KOPI)
Official Website: kopi-s1.fe.unpad.ac.id
KOPI merupakan BSO yang menghimpun mahasiswa-mahasiswa yang memiliki
ketertarikan terhadap dunia jurnalistik. Beberapa kegiatan KOPI antara lain
penerbitan majalah/buletin, pelatihan jurnalistik, kajian jurnalistik dll.

h. Persaudaraan Mahasiswa Islam (Permais)
Official Website: permais-s1.fe.unpad.ac.id
Permais merupakan BSO yang menghimpun mahasiswa-mahasiswa muslim FEB
UNPAD. Beberapa kegiatan Permais adalah Gebyar Ramadhan, Islamic Day
Event in Creativity (Identity), Mentoring dll.

i. Peduli Anak Bangsa (Pena Bangsa)
Official Website: penabangsa-s1.fe.unpad.ac.id
Pena Bangsa adalah BSO yang beranggotakan mahasiswa-mahasiswa yang
berminat dalam pengabdian masyarakat yang berfokus pada pembinaan anak-anak
sekolah di lingkungan kampus. Beberapa kegiatan Pena Bangsa adalah Viva La
Pena Bangsa, Grow Old With Pena Bangsa, Laba Kasih dll.

j. Financial Market Community (FMC)
Official website: www.fmc-s1.fe.unpad.ac.id
FMC merupakan wadah bagi mahasiswa FEB yang berminat dalam bidang
perdagangan di pasar modal. FMC menyelenggarakan kegiatan-kegiatan seperti
Simulasi Saham, Mentoring dan Kajian Saham, FMC Goes to Schools dll.

k. Futsal of Economics Unpad (FUSEC)
Official Website: fusec-s1.fe.unpad.ac.id
FUSEC adalah BSO yang bergerak dalam bidang olah raga futsal. FUSEC
mengadakan latihan-latihan rutin dan mengikuti beberapa perlombaan yang
diselenggarakan baik di tingkat kampus, regional maupun nasional. Beberapa
program FUSEC antara lain LK League, FUSEC Cup, Training Camp and
Fiendly Match dll.
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2. Program D3
a. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)

Official Website: bem-d3.fe.unpad.ac.id
BEM di program D3 FEB Unpad menaungi seluruh mahasiswa program D3 FEB
UNPAD yang meliputi Program Studi Akuntansi, Pemasaran, Perpajakan dan
Bisnis Internasional. BEM merupakan lembaga yang menjalankan fungsi
ekeskutif, yang mana fungsi legislatif dilaksanakan oleh BPM. BEM D3 FEB
UNPAD memiliki koordinasi dengan BEM KEMA UNPAD. Beberapa kegiatan
yang diselenggarakan oleh BEM yaitu Charity Day, Green Action, Copa Do El
PAAP dll.

b. Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM)
Official Website: bpm-d3.fe.unpad.ac.id
BPM merupakan lembaga legislatif dalam Keluarga Mahasiswa PAAP FEB
UNPAD. BPM berfungsi mewakili mahasiswa dalam menyalurkan aspirasi dan
suaranya. Sebagai legislatif, BPM mengawasi kebijakan dan program-program
yang dilaksanakan oleh BEM. BPM menyelenggarakan musyawarah-musyawarah
untuk mengatur penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan. Beberapa kegiatan
yang dilaksanakan oleh BPM ialah Musyawarah Besar, Pemilu, Kotak Aspirasi
Mahasiswa dll.

c. Himpunan Mahasiswa Akuntansi (Himaku)
Official Website: http://himaku-d3.fe.unpad.ac.id
Himaku merupakan wadah dan juga fasilitator untuk menampung aspirasi dan
kegiatan mahasiswa khususnya mahasiswa Diploma III Jurusan Akuntansi PAAP
dalam mengembangkan dan meningkatkan kemampuan pribadi dan organisasi,
dengan melakukan berbagai agenda kegiatan dalam bidang intelektual akademik
dan sosial kemasyarakatan serta berorientasi pada pengembangan intektual
akademik dan kompetensi akuntansi. Selain itu melalui Himaku, semua ide
ataupun inspirasi , minat dan bakat yang dimiliki oleh mahasiswa dapat
tersalurkan. Beberapa program Himaku adalah Bhakti Sosial, Forum Himaku,
Kuota dll.

d. Himpunan Mahasiswa Pemasaran/Marketing (Himmark)
Official Website: http://himmark-d3.fe.unpad.ac.id
Himmark merupakan organisasi mahasiswa Program Studi Pemasaran. Himmark
melayani dan menyalurkan aspirasi-aspirasi mahasiswa pemasaran. Beberapa
kegiatan yang diselenggarakan Himmark yaitu Seminar Marketing English Forum
(MEF), Marketing Award, Marketing Goes To Company (MGTS), Study Club
dll.

e. Himpunan Mahasiswa Perpajakan (Himappa)
Official Website: http://himappa-d3.fe.unpad.ac.id
Himappa merupakan  wakil dari para mahasiswa perpajakan untuk
menyampaikan aspirasi-aspirasi. Selain itu juga Himappa menjadi wadah kreasi
para mahasiswa perpajakan karena di Himappa kita bisa belajar berorganisasi dan
belajar bagaimana mencapai tujuan dengan baik.  Beberapa kegiatan yang
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diselenggarakan Himappa yaitu Seminar Perpajakan, Taxture, Tax Futsal
Competition dll.

f. Himpunan Mahasiswa Bisnis Internasional (Himabi)
Official Website: http://himabi-d3.fe.unpad.ac.id
Himabi merupakan organisasi yang beranggotakan mahasiswa Program Studi
Bisnis Internasional FEB UNPAD. Beberapa program yang diselenggarakan oleh
Himabi adalah Studium General, Entrepreunership and Art Talkshow, Introduce
Bisnis Internasional to Senior High School dll.

g. Forum Studi Islam (FOSI)
Official Website: http://fosi-d3.fe.unpad.ac.id
FOSI merupakan BSO yang ada di program D3 FEB UNPAD. FOSI mewadahi
mahasiswa muslim D3 FEB Unpad dalam penggalian nilai-nilai agamis. Beberapa
program FOSI ialah Doa dan Reminder (Doremi), Bimbingan Rutin, Rihlah dll.

3. Program Pascasarjana
Himpunan Mahasiswa Pascasarjana (Himapasca)
Official Website: http://hima-pasca.fe.unpad.ac.id
Himapasca merupakan wadah bagi semua mahasiswa program-program studi tingkat
pascasarjana di FEB UNPAD. Beberapa program himapasca adalah pelatihan
pengelolaan dan publikasi jurnal internasional, Seminar Nasional, pelatihan statistik dll.

2. Komunitas

Selain lembaga kemahasiswaan tersebut, beberapa komunitas dengan kegiatan sesuai dengan
minat dan bakat mahasiswa telah berkembang, yaitu:

 The Champions
Official Website: http://thechampions-s1.fe.unpad.ac.id

Wadah ini memfasilitasi dan dukungan kegiatan prestatif kompetitif baik di tingkat lokal,
nasional maupun internasional, seperti partisipasi dalam perlombaan bisnis plan;
presentasi makalah ilmiah di seminar, konferensi, simposium dan lokakarya;  program
kreativitas mahasiswa; olah raga dan seni, dll. Telah diraih beragam prestasi di tingkat
lokal, nasional dan internasional melalui kiprah Komunitas The Champions.

Selain itu, komunitas lainnya yang berkembang di lingkungan FEB Unpad adalah:
 Effec (English for Economics)
 Fun Bike FE-Unpad
 Basket FEB
 Valevoi Paduan Suara Mahasiswa FEB
 Blues Music FEB
 Protokoler FEB
 Economic Forest FEB

3. Beasiswa
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Official website: http://www.fe.unpad.ac.id/id/
Bidang kemahasiswaan menyampaikan beragam kesempatan peraihan beasiswa yang
dikelola di tingkat universitas seperti:
-Beasiswa Pengembangan Prestasi Akademik (PPA)
-Beasiswa Bantuan Belajar Mahasiswa (BBM)
-Beasiswa Sauyunan
-Beasiswa dari beragam perusahaan dan organisasi

4. Career Development Centre

Official website: http://cdc.fe.unpad.ac.id/

Bidang kemahasiswaan menangani Career Development Centre dengan menyampaikan sejumlah
informasi yang berhubungan dengan lowongan pekerjaan langsung dari sejumlah perusahaan
lokal, nasional dan internasional; rekrutmen di kampus langsung dilakukan perusahaan; pelatihan
persiapan memasuki dunia kerja; dll. Melalui program CDC FEB Unpad, calon lulusan yang
telah menjadi anggota dan menjadi mahasiswa aktif FEB Unpad menerima informasi rutin
perihal kesempatan tsb.
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BAB V. PENELITIAN DAN KERJASAMA

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad secara konsisten dan berkelanjutan menyelenggarakan
berbagai kegiatan baik yang bersifat keilmuan maupun terapan melalui ketiga pusat penelitian
atau laboratorium yaitu LP3E (Laboratorium untuk jurusan Ilmu Ekonomi), LP3M
(Laboratorium Manajemen) dan LP3A (Laboratorium Akuntansi). Selain itu dosen-dosen FE
Unpad juga banyak yang terlibat penelitian dan pengabdian masyarakat di tingkat Universitas: di
Lembaga Penelitian Unpad dan Lembaga Pengabdian Masyarakat Unpad. Selain itu beberapa
Dosen  dan Mahasiswa FEB juga telah berhasil menorehkan prestasi yang membanggakan baik
di tingkat lokal, nasional, atau internasional.

5. Penelitian

Riset yang diselenggarakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad dipusatkan pada ketiga
Laboratorium Jurusan yang umumnya merupakan kerjasama penelitian dengan berbagai pihak
di luar universitas diantaranya Instansi/Lembaga milik Pemerintah, maupun institusi luar negeri.
Kegiatan riset yang terus berkembang juga merupakan salah satu bukti komitmen Fakultas
Ekonomi untuk turut mewujudkan Universitas Padjadjaran sebagai Research Univeristy.

6. Kerjasama

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad secara aktif mengikuti berbagai kegiatan ilmiah,
seperti seminar, simposium dan lokakarya yang diselenggarakan baik di dalam maupun di luar
negeri. Diantara kegiatan ilmiah dimaksud adalah: IRSA International Conference, Simposium
Nasional Cilimate Changes Media Workshop for Journalist of South East Asian Countries,
International Conference of Business and Management, Simposium Nasional Akuntansi,
Seminar Manajemen Perbankan Syariah, dll.

Dalam kerjasama luar negeri, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad telah menjalin kerjasama
dengan 20 universitas dari 13 negara dalam bentuk kerjasama Dual/Double Degree, Exchange
Student, Exchange Staff, Joint Research. Beberapa universitas tersebut antara lain: ESC Troyes
Champagne School of Management, La Rochelle University, Leiden University, Hochschule
Bremen, Munchen Universtiy of Applied Science, Fachohschule Erfurt, Ghent University,
Heriot-Watt University, Qatar University, La Trobe University, Monash University, Dhurakij
Pundit University, San Beda College, Takushoku University, GRIPS (National Graduate Institute
for Policy Studies), IUJ (International University of Japan), Youngsan  University, Ajou
University, Technologico de Monterrey Chihuahua Campus, University of Canterbury.
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BAB VI. PRESTASI FAKULTAS

Prestasi dosen dan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad dalam kurun waktu 4 tahun
terakhir adalah sebagai berikut:

1. Prestasi Dosen
 Erie Ferbrian, SE, MBA, M.Com dan Aldrin Herwany. SE, MM sebagai “The Most

Outstanding Research Award” berdasarkan paper hasil riset yang dipresentasikan di
Global Conference in Business & Finance, yang diselenggarakan The Institute for
Business & Finance Research di USA, tiga tahun berturut-turut, 2009,2010, 2012 (2011
tidak diselenggarakan).

 Dr.Arief Anshory Yusuf Kembali Mengukir Prestasi: Meraih AJARE Best Paper Prize
2011. Sebelumnya, Arief Anshory Yusuf, SE, MSc PhD berhasil meraih predikat karya
ilmiah non-eksakta terbaik di Universitas Padjadjaran tahun 2008 dan merupakan orang
Indonesia pertama peraih The Peter Nijkamp Research Encouragement Award. Award
tersebut diumumkan pada the 58th Annual North American Meetings of the Regional
Science Association International & Second Conference of the Regional Science
Association of the Americas (RSAmericas), November 9-12, 2011, di Miami, Amerika
Serikat.

 Poppy Rufaidah, SE, PhD. dari Jurusan Manajemen terpilih sebagai Dosen Teladan
Universitas Padjadjaran pada Tahun 2008.

 Arief Anshory Yusuf, SE, MSc PhD dari Jurusan ESP berhasil meraih predikat karya
ilmiah non-eksakta terbaik di Universitas Padjadjaran pada tahun 2008.

2. Prestasi Mahasiswa

Tingkat Internasional
 Delegasi Unpad untuk Trus by Danone seri 7 Business International Competition 2010
 Global Model United Nations 2011 Korea
 Juara 1 Binus International Debate Competition 2010
 Juara 1 dan 2 National Entrepreneur Competition 2011 dalam rangkaian acara

Management Event yang diselenggarakan oleh IKAMMA FEB UGM 25-26 November
2011 di UGM

 M. Firlian Syaroni, (Departemen Manajemen)
 1st Winner of 2008 World Grand Finale Global TIC Talentrepreneur Award & Forum

yang dilaksanakan oleh Global TIC Association, Taiwan, Agustus 2008 di Taiwan.
 Candidate of Finalist Teams for TIC Americas Young Entrepreneur Talent &

Innovation Competition, Columbia, Amerika Serikat.
 Meraih medali perunggu kejuaraan Judo dalam SEAN Game di Bangkok, 2009

Tingkat nasional
 Juara 2 dan 3 Lomba Be Young Entrepreneur di Universitas Brawijaya Malang 22-23

Oktober 2011
 Juara 1 Business College Ambassador 2010
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 Juara 1 Edan 2 conomic Championship Business Plan Compeititon yang
diselenggarakan oleh HMJM Universitas Diponegoro tgl 29-30 Oktober 2011

 Jaura 1 7th Trisakti Economics and Business Fair and Competition (TEBFC)
 Juara 1 10th ICMSS yang diselenggarakan oleh MSS FE UI 2011
 Juara 3 National Sharia Economics Business Plan Competition yang diselenggarakan

oleh Sharia Economics Student Club IPB pada tanggal 12-13 November 2011 di IPB
 Best Sales Performance & Best of the Best Regional AXIOO MARKETING AWARDS

2009
 Juara 1 dan Juara harapan 2 National Marketing Plan Universitas Maranatha 2011
 Juara 1 Economics Championship di selenggarakan oleh HIMA Manajemen Undip

2009
 Lomba Business Plan Univation of Padjadjaran yang diselenggarakan oleh FTIP Unpad

2009
 Juara 2dan 3 Lomba Akuntansi di UNS Solo 2010
 Juara 1 dan Presenter Terbaik Invitasi Nasional Mahasiswa, Lomba Inovasi

Pengoptimalan Sinergi Potensi Ekonomi Sosial dan Lingkungan yang Bersandar pada
Kearipan Lokal dan Prinsip Keberlanjutan yang diselenggarakan oleh Kelompok Studi
CSR

 Juara 2 dan 3 9 ICMSS Stock Exchange Competition diselenggarakan oleh MSS FE UI
2010

 Juara 3 Sharea Business Plan Competition diselenggarakan oleh team asisten FTUI UII
Yogya 2010

 Juara 3 Business Plan Competition Creation Unpar 2011
 Juara 3 Moeslem Entrepreneur Award 2011 yang diselenggarakan oleh ROIS FE Unila
 Yusman Kurnia (Departemen Manajemen)
 Best Paper of Total Quality Management 2007, Jamsostek diraih. Prestasi tersebut

membawanya meraih S2 di Rikkyo Daigaku Dept College di Jepang;
 Meraih beasiswa Fullbright untuk mengikuti kuliah setahun 2008/2009 di Montana

State University, Bozemen, Montana Amerika Serikat,
 Juara Karya Tulis Nasional.
 Juara ke-3 Prasetya Mulya 2008 Marketing Plan Competition dilaksanakan Prasetya

Mulya Business School, 2008.
 Juara ke-2 dan ke-3, Perlombaan Simulasi Saham ICMSS Universitas Indonesia, 2010
 Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) / ISEG
 Juara III Olimpiade Ekonomi Islam Temu Ilmiah Nasional FoSSEI VIII, Universitas

Udayana Bali, 2009
 HIMA ESP : Kandank Ilmu “Trusted Online Reference” oleh
 The Best Young Danamon Young Leadership Award, Bandung, 2009
 BEM
 The Best Sales Performance dan The Best of The Best, AX 100 Intel Marketing Awards

2009, Purwokerto 2009
 BEM FE
 Runner up, Hyundai Genuine Idea Competition, Jakarta, 2009
 BEM FE
 Juara Terbaik, Lomba Karya Tulis Ekonomi Islam (LKTEI) dalam Acara Seven Feat

Shelter, 2009
 BEM
 Quarter Finalis, National Debate Competition, 2009
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Prestasi di Tingkat Universitas
 BEM FE (ISEG)
 Juara I, Lomba Public Speaking se-Kota Bandung, 2009
 Chandra Natadipurba (Dept. Manajemen)
 Mahasiswa Berprestasi Peringkat I Tingkat Universitas, 2008
 Tya Arizona (Departemen Manajemen)
 Mahasiswa Berprestasi Peringkat I Tingkat Universitas, 2009
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KATA PENGANTAR

Fakultas Ekonomi dan Bisnis saat ini sedang menuju internasionalisasi yang merupakan visi dalam
menjadi “World Class Faculty” di tahun 2020. Hal ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan
penelitian dan pendidikan yang sesuai perubahan jaman. Selain itu juga guna mendukung
pembangunan perekonomian Indonesia serta perekonomian internasional melalui penawaran konsep-
konsep baru dan juga menciptakan para profesional yang berbakat dan bertanggung jawab.

Penyelenggaraan proses belajar mengajar sebagai kegiatan yang paling dominan di lingkungan
lembaga pendidikan pada umumnya, dan perguruan tinggi pada khususnya sudah sewajarnya bila
mengikuti platform pendidikan dan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Di Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Padjadjaran, hal ini diartikan bahwa pelaksanaan proses belajar mengajar,
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip-prinsip pokok yang
terkandung dalam paradigma baru penataan pendidikan tinggi di Indonesia. Sebagaimana dimaklumi,
paradigma baru tersebut meliputi 5 (lima) hal yaitu: kualitas, otonomi, akuntabilitas/
pertanggungjawaban, akreditasi dan evaluasi. Selain lima prinsip tersebut, aspek efektivitas dan
efisiensi juga harus menjadi karakteristik yang melekat dalam seluruh kegiatan yang mendukung
penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran yang berstandar
internasional.

Menyadari bahwa keberhasilan penyelenggaraan pendidikan terkait dengan berbagai aspek, maka
perlu suatu acuan yang terstandar. Buku Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dimaksudkan sebagai
salah satu sumber acuan yang dapat dipakai didalam kegiatan pendidikan, pengajaran, penelitian, dan
pengabdian kepada masyarakat. Buku ini disusun dengan melibatkan seluruh unsur yang terkait. Oleh
karena itu, melalui pengesahan buku pedoman ini, diharapkan semua pihak yang terkait seperti dosen,
mahasiswa dan tenaga administrasi mempunyai komitmen untuk melaksanakan aturan-aturan yang
terdapat di buku pedoman ini.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan buku pedoman ini, Fakultas menyampaikan
terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya.

Bandung, Mei 2014
Dekan,

Dr. Nury Effendi, SE, MA
NIP. 19560825 198403 1 002



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS PADJADJARAN

Nomor : 10891/UN6.B/ Kep/2014........................................
Tentang

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PADJADJARAN
TAHUN AKADEMIK 2014/2015

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS PADJADJARAN

Memperhatikan : Hasil rapat dan perumusan Tim Penyusun Buku Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan
Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran Tahun Akademik 2014/2015

Menimbang : a. bahwa dalam usaha memantapkan pelaksanaan sistem pendidikan di Fakultas
Ekonomi Universitas Padjadjaran, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap
Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Nomor 9726/UN6.B/Kep/2013
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Padjadjaran Tahun Akademik 2013/2014

b. bahwa sehubungan butir a di atas diperlukan suatu pedoman yang telah disesuaikan
dengan kegiatan proses belajar mengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Padjadjaran pada setiap tahun akademik baru, dan untuk tahun akademik 2014/ 2015 telah
disusun Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan;

c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pendidikan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran
Tahun Akademik 2014/2015;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI No. 66 tahun 2010, tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 37 Tahun 1957, tentang Pendirian Universitas

Padjadjaran;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional. No. 116/MPN.A4/KP/2011 tanggal 14 April

2011 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode 2011 - 2015;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 0436/0/1992 tanggal 18

November 1992, tentang Statuta Universitas Padjadjaran; e

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 tahun 2013 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Universitas Padjadjaran;

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/200 tentang Pedoman
Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 045/U/2002 tanggal 2 April 2002
tentang Kurikulum Pendidikan Tinggi;

9. Surat Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 18a/J06/Kep/KP/2002
tanggal 11 Februari 2002 tentang Statuta Universitas Padjadjaran;

10. Keputusan Rektor Unpad Nomor : 1816 /UN6.RKT/ KP/2012 tangga116 April 2012,
tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran
Periode 2012 -2016;



M E M U T U S K A N

Menetapkan PEDOMAN PENYELENGGARAANPENDIDIKAN FAKULTAS EKONOMI dan BISNIS
UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN AKADEMIK 2014/2015

Pertama : Semua mahasiswa, dosen tetap/tidak tetap dan tenaga penunjang wajib melaksanakan
dan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pedoman
Penyelenggaraan Pendidikan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran Tahun
Akademik 2014/2015;

Kedua : Dengan berlakunya keputusan ini ketentuan-ketentuan sebelumnya yang bertentangan
dan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Pedoman Penyelenggaraan
Pendidikan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran ini dinyatakan tidak
berlaku;

Ketiga : Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini akan diatur secara tersendiri;

Keempat : Keputusan ini berlaku mulai Tahun Akademik 2014/2015, dengan ketentuan apabila di
kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputisan ini, akan diubah dan
diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 13 Juni 2014
Dekan,

Dr. Nury Effendi, SE, MA
NIP. 195608251984031002

Tembusan Yth
1. Para Wakil Dekan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran;
2. Para Ketua dan Sekretaris Departemen di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran;
3. Para Koordinator Program Studi di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran;
4. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran;
5. Para Kepala Subbagian di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran;



Ka.Sub.Bag
Pembelajaran dan
Kemahasiswaan

Ka.Sub.Bag Keuangan &
Sarana Prasarana Ka.Sub.Bag Kepegawaian dan Tata Kelola Ka.sub.Bag. Data dan

Pelaporan

Unit Layanan Keuangan Unit Layanan  Perpustakaan dan
Pusat Informasi Ilmiah

Kepala Bagian Tata UsahaUnit Layanan Tim Pelayanan
Bimbingan dan Konseling

Unit Layanan Penjaminan
Mutu dan Akreditasi

STRUKTUR ORGANISASI BERDASARKAN JABATAN DI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PADJADJARAN

DEKAN
SENAT FAKULTASWakil Dekan I bid Pembelajaran, Kerjasama, dan

Kemahasiswaan
Wakil Dekan II bid Perencanaan, Sumber Daya,

dan Tata Kelola

Pusat Pengembangan
Kegiatan dan Kreativitas

Mahasiswa
Unit Program Diploma 3

Departemen Akuntansi LP3A Prodi D3 Akuntansi

Unit Layanan Komunikasi,
Teknologi Informasi, dan E

Learning

Unit Layanan Hubungan
Internasional

Prodi S1 Akuntansi

Prodi PPAk

Prodi D3 Perpajakan

Departemen Ilmu
Ekonomi

Prodi S2 Ilmu Manajemen

LP3E Prodi S1 Ilmu ESP

Prodi S2 Ilmu
Ekonomi

Prodi S2 Ilmu
Ekonomi Terapan

Prodi S3 Ilmu
Ekonomi

Departemen
Manahjemen dan Bisnis LP3M Prodi D3 Manajemen Pemasaran

Prodi D3 Bisnis Internasional

Prodi S1 Manajemen

DOSEN

Prodi S1 Akuntansi

Prodi PPAk

Prodi S3 Akuntansi

Prodi D3 Perpajakan

Prodi S2 Akuntansi

Prodi S2 Ilmu Manajemen

Prodi S2 Manajemen

Prodi S2 Manajemen Keuangan
Mikro terpadu

Prodi S3 Ilmu Manajemen

Prodi S2 Ilmu
Ekonomi

Prodi S2 Ilmu
Ekonomi Terapan

Prodi S3 Ilmu
Ekonomi

Prodi D3 Bisnis Internasional

Prodi S1 Manajemen



FAKULTAS EKONOMIDAN BISNIS | viii

PIMPINAN
DEKANAT FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Dekan
Dr. Nury Effendi, SE, MA

Wakil Dekan I Wakil Dekan II
Dr. H. Harry Suharman, SE, MA, Ak, CSRS Dian Masyita, SE, MT, Ph.D
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PIMPINAN DAN PEJABAT
FAKULTAS EKONOMI dan  BISNIS UNIVERSITAS  PADJADJARAN

Dekan : Dr. Nury Effendi, SE, MA
Wakil Dekan I : Dr. H. Harry Suharman, SE, MA, Ak.
Wakil Dekan II : Dian Masyita, SE, MT, Ph.D

STAF WAKIL DEKAN

1. Staf Wakil Dekan I : Arie Pratama, SE, M.Ak
: Eksa Pamungkas, SE, M.Si

Deru R. Indika, SE, MBA

2. Staf Wakil Dekan II : Reza M. Zulkarnain, SE, MSi, Ak.
Ahmad Zakie M, SE, M.Acc

PIMPINAN ADMINISTRASI
Kepala Bagian Tata Usaha : Benny R Saerang, S.Sos, M.Si.

Kepala Sub-bagian Keuangan dan
Sarana Prasarana : Ika Komalasari, ST, M.Ak.
Kepala Sub-bagian Pembelajaran dan
Kemahasiwaan : Nunung Kurniati, S.Si.,M.AP
Kepala Sub-bagian Kepegawaian dan
Tata Kelola : Gun Gun Gumilar, SAP.,M.AP
Kepala Sub-bagian Data dan Pelaporan : Suryana, S. Pd.

DEPARTEMEN DAN PROGRAM STUDI
A. Departemen Akuntansi

Ketua : Prof. Dr. Hj. Winwin Yadiati, SE, M.Si, Ak.
Sekretaris : Dr. Srihadi Winarningsih, SE, M.Si, Ak.

1. Program Studi S1 Akuntansi
Koordinator : Dr. Nanny Dewi Tanzil, SE, M.Comm, Ak.
Sekretaris bid Pembelajaran dan Kerjasama : Prima Yusi Sari, SE, MSi., Ak

2. Program Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk)
Koordinator : Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, SE, M.Si, Ak.
Sekretaris bid Pembelajaran dan Kerjasama : Edi Jaenudin, S.E,Ak.,M.Si

3. Program Studi Magister (S2) Ilmu Ekonomi (Konsentrasi Akuntansi)
Koordinator : Dr. Maman Setiawan, SE, MT.
Sekretaris bid Pembelajaran dan Kerjasama : H. Dadang Bunyamin, SE, MBA, Ak.

4. Program Studi Magister (S2)  Akuntansi (Maksi)
Koordinator :  Prof. Dr. Sri Mulyani NS, SE, M.Si, Ak.
Sekretaris bid Pembelajaran dan Kerjasama : Dr. H.C Sukmadilaga, SE, MBA, Ak.
Sekretaris bid Sumberdaya dan Tata Kelola : Devianti Yunita H, SE, MT, Ak.

5. Program Studi Doktor  (S3) Ilmu Akuntansi
Koordinator : Prof. Dr. Azhar Susanto, SE, M.Buss, Ak.
Sekretaris bid Pembelajaran dan Kerjasama : Dr. Hj. Tettet Fitrijanti, SE, M.Si, Ak.
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B. Departemen Ilmu Ekonomi
Ketua : Dr. Kodrat Wibowo, SE
Sekretaris : Dr. Wawan Hermawan, SE, MT.

1. Program Studi S1 Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Koordinator : Mohamad Fahmi, SE, MT., PhD
Sekretaris bid Pembelajaran dan Kerjasama : Adiatma Yudistira Manogar Siregar,

SE.,ME.Con.,St
2. Program Studi Magister (S2)  Ilmu Ekonomi (Konsentrasi Ekonomi dan Studi Pembangunan &

Ekonomi Syariah)
Koordinator : Dr. Maman Setiawan, SE, MT.
Sekretaris bid Pembelajaran dan Kerjasama : H. Dadang Bunyamin, SE, MBA, Ak.

3. Program Studi Magister (S2) Ekonomi Terapan (MET)
Koordinator : Dr. Budiono, SE, MA
Sekretaris bid Pembelajaran dan Kerjasama : Dr. Yayan, SE, M.Si
Sekretaris bid Sumberdaya dan Tata Kelola : Pipit Pitriyan, S.E.,M.Si

4. Program Studi Doktor  (S3) Ilmu Ekonomi
Koordinator : Prof. Dr. Hj. Sutyastie Sumitro Remi, SE, M.Si
Sekretaris bid Pembelajaran dan Kerjasama

Jalur sains :  Dr. Anhar Fauzan, SE, M.Si
Jalur terapan :  Dr. H. Achmad Kemal Hidayat, SE, M.Si.

Staf bid Sumber Daya dan Tata Kelola : Amelia Hayati, S.Si, MT

C. Departemen Manajemen dan Bisnis
Ketua : Prof. Dr. H. Yuyus Suryana Sudarma, SE, MS
Sekretaris : Dr. Sutisna, SE, M.Si.

1. Program Studi S1 Manajemen
Koordinator : Dr. Hj. Diana Sari, SE, M.Mgt.
Sekretaris bid Pembelajaran dan Kemahasiswaan : Dr. Wa Ode Zusnita Muizu, SE.,MSi

2. Program Studi Magister (S2) Ilmu Manajemen
Koordinator : Dr. Hj. Hilmiana, S.E, MBA
Sekretaris bid Pembelajaran dan Kemahasiwaan : Dr. Imas Soemaryani, SE, M.Si.

3. Program Studi Magister (S2) Manajemen Keuangan Mikro Terpadu
Koordinator : Dr. Asep Mulyana, SE, MCE
Sekretaris bid Pembelajaran dan Kemahasiwaan : Alfiah Hasanah, SE, M.Si

4. Program Studi Magister (S2) Manajemen (MM)
Ketua : Dr. Popy Rufaidah, SE, MBA
Sekretaris bid Pembelajaran dan Kerjasama : Yudi Azis, SE, S.Si, S.Sos, MT, Ph.D
Sekretaris bid Sumberdaya dan Tata Kelola : Dr. Drs. H. Sutisna, M.Si.

5. Program Studi Doktor  (S3) Ilmu Manajemen
Koordinator : Prof. Dr. Hj. Ernie Tisnawati Sule, SE, M.Si
Sekretaris bid Pembelajaran dan Kerjasama

Jalur sains : Dr. Hj. Umi Kaltum, SE, M.Si
Jalur terapan :  Erie Febrian, SE, M.Comm, Ph.D
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D. Program Diploma III (D3) Pendidikan Ahli Administrasi Perusahaan (PAAP)

Pengelola Program
Ketua Unit Program : Dr. H. Memed Sueb, SE, MS, Ak.
Wakil Ketua I bid Pembelajaran dan Kerjasama : Dr. Rachmat Sudarsono, SE, M.Si
Wakil Ketua II bid Sumber Daya dan Tata Kelola : Dr. R. Rina Novianti Ariawaty, SE, M.Si.
Koordinator Praktika : Layyinaturrobaniyah, SE.,MSi

Program Studi
1. Akuntansi

Koordinator : Hj. Sri Mulyani, SE.,MS.,Ak
Sekretaris : Indri Yuliafitri, SE, M.Si.

2. Manajemen Pemasaran
Ketua : Dr. R. Arief Helmi, SE.,MSi
Sekretaris : Budi Harsanto, SE.,MM.

3. Perpajakan
Ketua : Hj. Euis Nurhayati, SE.,Ak.,MSi
Sekretaris : Nyi Raden Handiani Suciati, SE.,MM.,Ak

4. Bisnis Internasional
Ketua : Hj. Sri Djatnika S Ariffin, SE, M.Si
Sekretaris : Dika Jatnika, S.Si, MT

PENGELOLA LABORATORIUM PENELITIAN

Laboratorium Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Pengkajian Akuntansi (LP3A)
Ketua Pusat Kajian Akuntansi : Sugiono Poulus, SE, MBA
Sekretaris bid Sumberdaya, Tata Kelola dan Kerjasama : Rilya Aryancana, SE.,M.Sc.,Ak
Sekretaris bid Pendidikan dan Pelatihan : Evita Puspitasari, SE.,MSi.,Ak
Ketua Divisi Internal Audit : Gufron Syarif, SE, MBIT, Ak.
Ketua Divisi Perpajakan : Sony Devano, SE, M.Ak, Ak.
Sekretaris Divisi Perpajakan : Gia Kardina Prima Amrania, SE, M.Acc, Ak.

Laboratorium Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Pengkajian Ekonomi (LP3E)
Ketua Pusat Kajian ESP : Arief Anshory Yusuf, SE., MSc., Ph.D
Sekretaris bid Pendidikan dan Pelatihan : Rd. Muh Purnagunawan, SE, MT, Ph.D
Sekretaris bid Sumberdaya, Tata Kelola dan Kerjasama  : Arief Bustaman, SE., MIB., MComm.

Laboratorium Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Pengkajian Manajemen (LP3M)
Ketua Pusat Kajian Manajemen : Aldrin Herwany, SE, MM, Ph.D.
Sekretaris : Sunu Widianto, SE, M.Sc
Ketua Pusat Studi Kewirausahaan : Erman Sumirat, SE, M.Buss, Ak.
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UNIT LAYANAN

Unit Layanan Komunikasi, Teknologi Informasi, dan E-Learning
Manajer : Zaldy Adrianto, SE, M.ProfAcc

Unit Layanan Hubungan Internasional
Plt Manajer : Dr. Diana Sari, SE, M.Mgt.
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BAB I. PENDAHULUAN

1. Sejarah Fakultas

Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor
37 tanggal 18 September 1957 tentang pendirian Universitas Padjadjaran. Peraturan ini mulai
berlaku tanggal 11 September 1957. Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran berasal dari
Universitas Merdeka dibawah naungan Yayasan Universitas Merdeka Bandung yang didirikan
tahun 1952, yang pada perkembangannya menjadi Universitas Padjadjaran pada tahun 1957.
Dengan ketuanya Prof. Mr. R. Iwa Kusumasumantri dan Mr. Achmad Sanusi sebagai sekretaris.
Fakultas Ekonomi mempunyai dua jurusan, yaitu Ekonomi Umum dan Ekonomi Perusahaan
dengan jumlah mahasiswa 486 orang, terdiri dari 400 mahasiswa baru dan 86 mahasiswa berasal
dari Universitas Merdeka. Staf pengajar berjumlah 40 orang yang merupakan dosen luar biasa,
karena pada awal pendiriannya Universitas Padjadjaran belum memiliki staf dosen tetap.

Pada awal berdirinya Fakultas Ekonomi memiliki dua jurusan yaitu jurusan Ekonomi Umum dan
Jurusan Ekonomi Perusahaan. Dengan dilaksanakannya konferensi antar Universitas Negeri di
Bandung tanggal 6 - 10 Januari 1958 berdampak langsung pada FE Unpad, dengan menetapkan
jangka waktu studi sampai dengan Ujian Doktoral lengkap adalah selama 5 tahun. Dengan sistem
pendidikan ini studi di Fakultas Ekonomi Unpad terbagi dalam lima tingkat yang masing -
masing ditempuh dalam satu tahun, kelima tingkat tersebut adalah :

 Tingkat Persiapan
 Tingkat Sarjana Muda I (Kandidat I)
 Tingkat Sarjana Muda II (Kandidat II)
 Tingkat Bakaloriat (Doktoral I)
 Tingkat Sarjana (Doktoral II)

Berdasarkan Surat Keputusan Senat Guru Besar Universitas Padjadjaran No. 3/Kep/Universitas
Padjadjaran/68, tanggal 18 Januari 1968, Fakultas Ekonomi menerima pemindahan Jurusan
Administrasi Niaga dan Jurusan Akuntansi dari Fakultas Sosial Politik Universitas Padjadjaran,
sehingga sejak tahun akademik 1968 sampai 1979 Fakultas Ekonomi memiliki tiga jurusan, yaitu
Jurusan Ekonomi Umum, Jurusan Ekonomi Perusahaan dan Jurusan Akuntansi. Sistem kelas
matrikulasi ditiadakan mulai tahun 1975, pada tahun 1976 FE Unpad telah menerapkan sistem
semester pada semua tingkat, sampai dengan tingkat Sarjana Muda II. Mulai semester II tahun
1979, telah mulai dijalankan kelas parallel.

Dalam rangka membantu pemerintah untuk pendidikan tenaga terampil tingkat tinggi, Fakultas
Ekonomi Universitas Padjadjaran membentuk program Diploma 3. Program Diploma 3 tersebut
merupakan salah satu unit kerja di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran yang
mengemban tugas menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan keterampilan
dalam penerapan ilmu dan teknologi secara praktis, yang didirikan pada tahun 1975 dan
dikukuhkan oleh Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 042/U/1975 tanggal 18 Maret 1975.

Dalam upaya menempatkan Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran sebagai institusi di
bidang ilmu manajemen dan bisnis di tingkat nasional maupun internasional yang relevan dengan
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upaya Universitas Padjadjaran dalam menuju World Class University, maka pada tanggal 26
Agustus 2011 berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor
4196/UN6.RKT/HK/2011 telah ditetapkan perubahan nama Fakultas Ekonomi Universitas
Padjadjaran menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran.

2. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas

A. Visi Fakultas
Menuju Sekolah Ekonomi dan Bisnis Unggul dalam Penyelenggaraan Pendidikan Tahun
2026

B. Misi Fakultas
a. Menyelenggarakan pendidikan (pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmu

pengetahuan, serta pengabdian kepada masyarakat) pada bidang Ilmu Ekonomi dan
Bisnis, yang mampu memenuhi tuntutan masyarakat pengguna jasa pendidikan tinggi;

b. Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi pada bidang Ilmu Ekonomi dan Bisnis yang
Berdaya Saing Internasional dan Relevan dengan Tuntutan Pengguna Jasa Pendidikan
Dalam Memajukan Perkembangan Intelektual dan Kesejahteraan Masyarakat;

c. Menyelenggarakan Manajemen Pendidikan yang Profesional dan Akuntabel di tingkat
Fakultas Ekonomi untuk Meningkatkan Citra Perguruan Tinggi;

d. Membangun Insan Akademik Fakultas Ekonomi yang Menjunjung Tinggi Keluhuran
Budaya Lokal, dan Budaya Nasional dalam Keragaman Budaya Dunia.

C. Tujuan Fakultas
a. Terselenggaranya kegiatan pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmu, dan

pengabdian masyarakat yang efektif dan efisien;
b. Terpenuhinya tuntutan masyarakat pengguna jasa pendidikan tinggi atas

penyelenggaraan kegiatan pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmu, dan
pengabdian masyarakat.

c. Terselenggaranya kegiatan pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmu, dan
pengabdian masyarakat yang kompetitif dan diakui dalam pergaulan akademik
internasional;

d. Terselenggaranya kegiatan pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmu, dan
pengabdian masyarakat yang berkontribusi langsung terhadap upaya mencerdaskan
dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

e. Terselenggaranya Manajemen Pendidikan yang Profesional berdasarkan meritokrasi
dan birokrasi efisien.

f. Terwujudnya nilai-nilai good governance dalam proses Manajemen Pendidikan;
g. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kampus Fakultas Ekonomi UNPAD

sebagai institusi yang profesional dan akuntabel.
h. Terwujudnya civitas akademika Fakultas Ekonomi yang senantiasa mengintegrasikan

nilai-nilai positif dari budaya lokal dan nasional dalam proses penggalian dan
aktualisasi intelektualnya ;
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3. Tujuan Pendidikan Program Studi

A. Program Studi Akuntansi

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di Program Studi Akuntansi adalah :
 Menghasilkan tenaga ahli madya yang mampu menyusun laporan keuangan perusahaan

sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum;
 Menghasilkan tenaga ahli madya yang mampu membantu dalam perancangan sistem

informasi akuntansi suatu perusahaan;
 Menghasilkan tenaga ahli madya yang mampu membantu senior auditor dalam

melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan.
 Menghasilkan kajian-kajian aplikatif bidang akuntansi
 Tetap mempertahankan penyelenggaraan pendidikan diploma yang baik

B. Program Studi Manajemen Pemasaran

1. Meningkatkan kualitas proses belajar mengajar melalui berbagai tahap pencapaian
proses maupun metode pembelajaran.

2. Menciptakan lulusan Diploma III Manajemen Pemasaran yang unggul dan dapat
bersaing di pasar kerja dengan cara :
 Meningkatkan IPK lulusan lebih dari 3,00.
 Secara bertahap meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris lulusan, dengan nilai

TOEIC minimal 450.
 Meningkatkan softskill lulusan,  agar lebih sesuai dengan tuntutan pasar kerja.

3. Meningkatkan kompetensi Dosen dan karyawan melalui upaya pendidikan dan
pengembangan.

4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas hubungan Program Studi  dengan Alumni untuk
mengoptmalkan sinergi Program Studi dengan Alumni.

5. Meningkatkan keterlibatan civitas akademika dalam Program Pengabdian kepada
Masyarakat.

Adapun tujuan khususnya adalah menghasilkan lulusan Program Studi Manajemen
Pemasaran D-III Fakultas Ekonomi Unpad, yang memiliki kemampuan bekerja dan
beradaptasi di perusahaan (setingkat Suvervisor / Penyelia), yang:
 Mampu dan terampil membantu manajer pemasaran melakukan perencanaan,

pengimplementasian serta pengendalian aktivitas pemasaran.
 Mampu memimpin, visioner, ulet, kreatif dan dapat berinisiatif menciptakan peluang

kerja/berwirausaha, maupun berkarya pada perusahaan orang lain, secara professional
dan mandiri.

C. Program Studi Perpajakan

Tujuan dari penyelenggaraan Program Studi Administrasi Perpajakan Program Diploma III
PAAP FE Unpad adalah menghasilkan lulusan dengan kualifikasi sebagai berikut:
1. Mempunyai pengetahuan yang sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja baik pada masa

sekarang maupun masa depan.
2. Mempunyai kemampuan untuk bersaing dengan lulusan yang sederajat
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3. Mempunyai kemampuan berpikir aktif, kreatif dan terampil
4. Memiliki integritas kepribadian tinggi,bersifat terbuka, peka dan tanggap terhadap

masalah yang dihadapi dalam dunia kerjanya dan lingkungan sekitarnya.

D. Program Studi Bisnis Internasional

Bidang Pengajaran
1. Menghasilkan tenaga ahli madya yang terampil menjalankan fungsi manajerial di

tingkat pertama, memiliki jiwa kewirausahaan serta mampu memanfaatkan teknologi
informasi

2. Tersedianya tenaga pendidik yang memiliki kualifikasi vokasi bertaraf internasional
3. Tersusunnya kurikulum yang mampu menjawab tuntutan dinamika bisnis internasional
4. Terselenggaranya proses belajar mengajar yang kondusif dalam proses transfer ilmu

dan keahlian di bidang bisnis internasional
5. Tersedianya struktur dan infra struktur yang mampu mendukung terselenggaranya

program vokasi bisnis internasional

Bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
1. Terselenggaranya kegiatan penelitian dan pengabdian di bidang bisnis internasional

yang bermanfaat bagi dunia usaha
2. Terwujudnya kerjasama yang saling menguntungkan dengan industri atau institusi

mitra dalam rangka mengembangkan program studi yang sesuai dengan kebutuhan
dunia kerja.

4. Kompetensi Lulusan

A. Program Studi Akuntansi
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
Kualifikasi kompetensi yang diharapkan dimiliki lulusan program Diploma III sesuai
dengan KKNI adalah kompetensi generik level 5, yaitu paragraf :
1. Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas, memilih metode yang sesuai dari

beragam pilihan yang sudah maupun belum baku dengan menganalisis data, serta
mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur.

2. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum, serta mampu
memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.

3. Memiliki kemampuan mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis
secara komprehensif.

4. Bertanggungjawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggungjawab atas
pencapaian hasil kerja kelompok.

Kompetensi Lulusan Program Studi Akuntansi
Berdasarkan kualifikasi kompetensi generik level 5 untuk lulusan program Diploma III,
dijabarkan ke dalam deskripsi spesifik bagi lulusan Program Studi Akuntansi Diploma III
Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran sebagai berikut :
1. Motivasi ( motivation )

a. Pengembangan pribadi sebagai teknisi akuntansi
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b. Bersifat terbuka, peka dan tanggap atas perubahan dan kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi terhadap masalah yang dihadapi dalam bidang
keahliannya untuk kemanfaatan diri dan masyarakat.

2. Kemampuan ( ability )
a. Menyajikan laporan keuangan suatu perusahaan sesuai Standar Akuntansi

Keuangan secara manual
b. Membantu dalam merancang suatu sistem informasi akuntansi yang akan

digunakan oleh suatu perusahaan
c. Membantu senior auditor dalam hal melakukan pemeriksaan laporan keuangan

3. Ketrampilan ( skill )
a. Menyusun laporan keuangan
b. Aplikasi computer dalam bisnis dan perkantoran (Microsoft Windows, MS

Office)
c. Penggunaan Bahasa Inggris dalam kegiatan bisnis
d. Mengoperasikan aplikasi computer untuk akuntansi (Myob, Dac Easy

Accounting)
e. Mengoperasikan aplikasi sistem informasi akuntansi
f. Membaca dan mengevaluasi laporan keuangan

4. Sikap ( attitude )
a. Berjiwa Pancasila dan berkepribadian yang tinggi / mulia
b. Memiliki jiwa yang positif sebagai teknisi akuntansi

5. Pengetahuan ( knowledge )
a. Mengetahui tata cara penyusunan laporan keuangan secara utuh
b. Mengetahui berbagai factor yang terkait dengan sistem informasi akuntansi
c. Mengetahui perkembangan standar akuntansi keuangan dan aplikasinya dalam

kegiatan bisnis perusahaan
d. Mengetahui tata cara  pemeriksaan laporan keuangan secara utuh.

DESKRIPTOR KUALIFIKASI SDM LEVEL 5 PADA KKNI
DIHASILKAN OLEH PROGRAM D-III AKUNTANSI

Deskripsi generik level 5 (paragraf pertama)
Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas, memilih metode yang sesuai dari
beragam pilihan yang sudah maupun belum baku dengan menganalisis data, serta
mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur.

Deskripsi spesifik:

1. Mampu menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standard Akuntansi
Keuangan secara manual;

2. Mampu memilih dan menggunakan metode akuntansi yang sesuai untuk
melakukan pencatatan transaksi keuangan;

3. Mampu mengoperasikan piranti lunak akuntansi dan pengolah angka/ spread
sheet dalam menyajikan, mengendalikan, dan mempertanggungjawabkan
informasi bagi manajemen.

Deskripsi generik level 5 (paragraf kedua)
Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum, serta mampu
memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.
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Deskripsi spesifik:

1. Menguasai pengetahuan dan mampu  memilih teori bidang akuntansi yang dapat
diterapkan di lapangan kerja untuk menyelesaikan masalah  akuntansi;

2. Mengetahui tata cara penyusunan laporan keuangan secara utuh
3. Mengetahui perkembangan standar akuntansi keuangan dan aplikasinya dalam

kegiatan bisnis perusahaan
4. Mengetahui berbagai faktor yang terkait dengan sistem informasi akuntansi
5. Mempunyai konsep teoritis dan keterampilan dalam melakukan pengauditan

terhadap laporan keuangan pada perusahaan kecil dan menengah sesuai dengan
standar pengauditan.

6. Mengetahui tata cara  pemeriksaan laporan keuangan secara utuh

Deskripsi generik level 5 (paragraf ketiga)
Memiliki kemampuan mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis
secara komprehensif.

Deskripsi spesifik:

1. Mampu bertanggungjawab dalam melakukan pekerjaan akuntansi dan dapat
diberi tanggungjawab dalam pencapaian hasil kerja kelompok untuk penyusunan
laporan keuangan, pelaporan dokumen perpajakan dan pengauditan;

2. Mampu menyusun laporan tertulis secara lengkap terkait dengan surat
pemberitahuan (SPT) masa pajak penghasilan, SPT Tahunan pajak penghasilan,
dan SPT masa pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah;

3. Mampu menyusun dan menyajikan Informasi Kinerja Keuangan dan Bisnis;
4. Mampu bekerja sebagai teknisi laboratorium yang berkaitan dengan akuntansi.

Deskripsi generik level 5 (paragraf ke empat)
Bertanggungjawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggungjawab atas
pencapaian hasil kerja kelompok.

Deskripsi spesifik:

1. Mampu melakukan supervisi dan evaluasi terhadap pekerja yang berada di
bawah tanggung jawabnya dalam konteks penyelesaian pekerjaan yang bersifat
terencana maupun tidak terduga.

B. Program Studi Manajemen Pemasaran
Kompetensi Lulusan
1. Motivation (Motivasi)

a. Tanggap terhadap dinamika perkembangan praktik Bisnis secara umum, dan
pengembangan diri sebagai penyelia pemasaran.
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b. Mempunyai kemauan kuat untuk senantiasa bersikap sebagai entrepreneur , yang
peduli dan dapat memberikan manfaat keilmuan serta kesejahteraan bagi
lingkungannya.

2. Ability (Kemampuan)
a. Mempunyai kemampuan praktis melakukan penerapan konsep-konsep, teori dan

metoda-metoda manajemen pemasaran.
b. Mampu  merancang dan melakukan simulasi pemasaran,  menganalisis serta

menginterpretasi, dan mempresentasikannya.
3. Skills (Keterampilan)

a. Terampil dalam mengelola, mengembangkan dan menerapkan praktik manajemen
pemasaran dalam organisasi dan lingkungan kerjanya.

b. Terampil dalam memilih dan menentukan prioritas dengan sumberdaya terbatas,
menjalankan prinsip-prinsip bisnis, manajemen profesional, perkembangan dan
penguasaan iptek Information & Technology (IT)

4. Attitude (Sikap)
a. Dapat diandalkan, bertanggungjawab dan memiliki kepedulian sosial.
b. Mempunyai keterampilan teknis, personal, interpersonal dan komunikasi yang baik.

5. Knowledge (Pengetahuan)
a. Memahami situasi bisnis dan lingkungan pemasaran  dalam membantu  Manajer

mengelola suatu organisasi / perusahaan
b. Memiliki sikap yang positif terhadap perkembangan tuntutan pengguna dalam

menumbuhkan jiwa profesional, kerjasama, dan otoritas dan tanggung jawab
pekerjaan.

C. Program Studi Perpajakan
Kompetensi Lulusan

1. Motivation (Motivasi)
a. Pengembangan pribadi sebagai tenaga perpajakan
b. Bersifat terbuka, peka, dan tanggap atas perubahan dan kemajuan ilmu

pengetahuan dan teknologi terhadap masalah yang dihadapi dalam bidang
keahliannya untuk kemanfaatan diri dan masyarakat.

2. Ability (Kemampuan)
a. Menyusun laporan keuangan komersil dan laporan keuangan fiskal
b. Membantu manajer keuangan untuk penyusunan laporan perpajakan

3. Skills (Keterampilan)
a. Menghitung, memotong, memungut, dan melaporkan pajak penghasilan untuk

Wajib Pajak (WP) Badan dan Pribadi
b. Menghitung, memotong, memungut, dan melaporkan pajak pertambahan nilai dan

PPN barang mewah
c. Menghitung, memotong, memungut, dan melaporkan bea cukai
d. Menghitung, memotong, memungut, dan melaporkan PBB, BPHTB, Bea Materai,

dan Pajak Daerah
e. Aplikasi Komputer dalam Bisnis dan perkantoran (Microsoft Windows, Ms

Office)
f. Penggunaan Bahasa Inggris dalam kegiatan bisnis
g. Mengoperasikan aplikasi komputer untuk perpajakan

4. Attitude (Sikap)
a. Berjiwa pancasila dan berkepribadian yang tinggi/mulia
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b. Memiliki jiwa yang positif sebagai tenaga perpajakan
5. Knowledge (Pengetahuan)

a. Mengetahui konsep dan aplikasi perpajakan dalam kegiatan bisnis
b. Mengetahui berbagai factor yang harus dimiliki dan dihadapi oleh seorang tenaga

perpajakan
c. Mengetahui berbagai perkembangan keilmuan dan aplikasi perpajakan dalam

kegiatan bisnis, baik yang terkait dengan WP Badan maupun pribadi

D. Program Studi Bisnis Internasional
Kompetensi Lulusan

1. Motivation (Motivasi)
a. Pengembangan pribadi sebagai pebisnis dan entrepreneur, baik di skala lokal

maupun internasional
b. Bersifat terbuka, peka, dan tanggap atas perubahan dan kemajuan ilmu

pengetahuan dan teknologi terhadap masalah yang dihadapi dalam bidang
keahliannya untuk kemanfaatan diri dan masyarakat.

2. Ability (Kemampuan)
a. Menjalankan bisnis secara mandiri (wirausaha) yang berorientasi pasar luar negeri
b. Mensupport manajemen tingkat menengah dalam hal fungsi operasional (operasi,

SDM, Keuangan, dan Pemasaran) dari kegiatan bisnis
c. Berinteraksi dengan kultur yang berbeda (cross-culture)
d. Memiliki kemampuan untuk menerapkan pengetahuan serta keterampilan

berbisnis dalam skala lokal maupun internasional.
e. Membantu dalam penyusunan sistem informasi bisnis maupun bisnis online.

3. Skills (Keterampilan)
a. Mengadministrasikan kegiatan Ekspor Impor
b. Penggunaan Bahasa Asing (Inggris & Mandarin/Jepang/Jerman) dalam kegiatan

bisnis
c. Aplikasi Komputer dalam Bisnis dan perkantoran (Microsoft Windows, Ms

Office)
d. Membuat dan menjalankan toko online dengan program os-commerce
e. Memiliki pengalaman bekerja di perusahaan multinasional

4. Attitude (Sikap)
a. Berjiwa pancasila dan berkepribadian yang tinggi/mulia
b. Memiliki jiwa entrepreneur
c. Bersifat terbuka, peka, dan tanggap atas perubahan dan kemajuan ilmu

pengetahuan dan teknologi terhadap masalah yang dihadapi dalam bidang
keahliannya untuk kemanfaatan diri dan masyarakat.

5. Knowledge (Pengetahuan)
a. Mengetahui mekanisme dan pengadministrasian perdagangan internasional

(ekspor dan impor)
b. Mengetahui berbagai faktor yang menyangkut pengelolaan bisnis pada

perusahaan lokal dan multinasional, baik yang dijalankan dengan cara
konvensional maupun dengan penggunaan teknologi informasi

c. Mengetahui aspek legal dalam kegiatan bisnis internasional
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BAB II. PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM STUDI
DIPLOMA III

1. Kurikulum dan Deskripsi Mata Kuliah

A. Program Studi Akuntansi

a. Struktur Mata Kuliah

No. Kelompok Mata Kuliah SKS %
1. Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) 6 5,35
2. Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK) 40 35,72
3. Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB) 38 33,93
4. Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB) 22 19,65
5. Mata Kuliah Berkehidupan Bersama (MBB) 6 5,35

Jumlah 112 100,00

b. Daftar Mata Kuliah
Semester Ganjil

No. Sandi Mata Kuliah SKS Prasyarat
Semester I                                                                             Telah

Menempuh

1. G1F101 Pendidikan Agama 2(2-0)
2. G1F203 Pendidikan Kewarganegaraan 2(2-0)
3. B0A101 Pengantar Akuntansi  I** 3(3-0)
4. B0A102 Praktikum Pengantar Akuntansi I 2(0-2)
5. B0D102 Pengantar Bisnis 3(3-1)
6. H1D101 Bahasa Inggris 2(2-0)

B0D112 Bhs. Indonesia & korespondensi bisnis 2(0-2)
7. B0X101 Pengantar Ekonomi Mikro 3(3-1)
8. B0X104 Pengantar Aplikasi Komputer 2(1-1)

Total 21
** Nilai akhir ( huruf mutu ) minimum untuk mata kuliah ini adalah C
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No. Sandi Mata Kuliah SKS Prasyarat

Semester III Telah
Menempuh

9. B0A205 Akuntansi  Keuangan   I 3(3-0) Pengantar
Akuntansi I
dan II

10. B0A206 Praktikum Akuntansi Keuangan I 2(0-2)
11. B0A207 Akuntansi Biaya 3(3-0) Pengantar

Akuntansi I
12. B0A208 Praktikum Akuntansi Biaya 2(0-2)
13. B0D108 Statistika Bisnis 3(3-0)
14. B0D109 Praktikum Statistika Bisnis 2(0-2)
15. B0D217 Manajemen Keuangan 3(2-1) Pengantar

Akuntansi I
dan II

16. B0C317 Perpajakan 3(3-0) Pengantar
Perpajakan

17. BOC318 Praktikum Perpajakan 2(0-2)
Total 23

Semester V Telah
Menempuh

18. B0A315 Akuntansi Keuangan Lanjutan 3(3-0) Akuntansi
Keuangan I
dan II

19. B0A316 Praktikum Akuntansi Keuangan Lanjutan 2(0-2)
20. B0A317 Auditing I 3(3-0) Akuntansi

Keuangan I
dan II
Sistem
Informasi
Akuntansi

21. B0A323 Praktikum Auditing 2(0-2)
22. B0A214 Akuntansi Pemerintahan 3(2-1) Akuntansi

Keuangan I
dan II

23. B0X206 Teknik Penulisan Laporan 2(2-0)
24. B0A320 Akuntansi Syari’ah 3(3-1) Bank dan

Akuntansi
Perbankan
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No. Sandi Mata Kuliah SKS Prasyarat

25. Mata Kuliah Pilihan 3(3-1)
B0D233 Kewirausahaan
B0A319 Sistem Akuntansi Pemerintahan
B0A321 Manajemen Pemasaran

Total 21

Semester Genap

No. Sandi Mata Kuliah SKS Prasyarat

Semester  II
Telah
menempuh

1. BOC101
B0D155

Pengantar Perpajakan
Manajemen

3(3-0)
3(3-0)

2. B0X102 Hukum Bisnis 2(2-0)

3.
B0A103 Pengantar Akuntansi II** 3(3-0) Pengantar

Akuntansi I
4. B0A104 Praktikum Pengantar Akuntansi II 2(0-2)
5. B0X103 Pengantar  Ekonomi Makro 3(3-0)
6. B0D158 Korespondensi Bisnis Inggris ( Praktikum ) 1(0-1)
7. B0X105 Praktikum Bahasa Inggris 1(0-1)
8. B0D104 Matematika Ekonomi 3(3-0)

Total 21
** Nilai akhir ( huruf mutu ) minimum untuk mata kuliah ini adalah C

Semester IV Telah
menempuh

9. B0A209 Akuntansi Keuangan  II 3(3-0) Akuntansi
Keuangan I

10. B0A210 Praktikum Akuntansi Keuangan II 2(0-2)
11. B0D340 Penganggaran 2(2-1) Akuntansi

Biaya

12. B0A211 Dasar Akuntansi Manajemen 3(3-1) Akuntansi
Biaya

13. B0A213 Sistem Informasi Akuntansi 3(3-0) Pengantar
Aplikasi

Komputer
14. B0A212 Praktikum Komputer Akuntansi 2(0-2)
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No. Sandi Mata Kuliah SKS Prasyarat
15. B0D256 Bank dan Akuntansi Perbankan 3(3-1)
16. B0A214 Praktika Sistem Informasi 2(0-2)

Total 20
Semester VI

17. Praktek Kerja Lapangan 2(0-2)
18. B0X307 L T A 4(0-4)

Total 6
Total seluruhnya 112 SKS

No. Sandi Mata Kuliah SKS Prasyarat
Semester I                                                                                    Telah

Menempuh
24. G1F101 Pendidikan Agama 2(2-0)
25. G1F203 Pendidikan Kewarganegaraan 2(2-0)
26. B0A101 Pengantar Akuntansi  I** 3(3-0)
27. B0A102 Praktikum Pengantar Akuntansi I 2(0-2)
28. B0D102 Pengantar Bisnis 3(3-0)
29. B0X101 Bahasa Inggris 2(2-0)
30. B0B110 Bhs. Indonesia & korespondensi bisnis 2(0-2)
31. B0X103 Pengantar Ekonomi Mikro 3(3-0)
32. B0X104 Pengantar Aplikasi Komputer 2(1-1)

Total 21
** Nilai akhir ( huruf mutu ) minimum untuk mata kuliah ini adalah C

Semester III Telah
Menempuh

33. B0A205 Akuntansi  Keuangan   I 3(3-0) Pengantar
Akuntansi I dan II

34. B0A206 Praktikum Akuntansi Keuangan I 2(0-2)
35. B0A207 Akuntansi Biaya 3(3-0) Pengantar

Akuntansi I
36. B0A208 Praktikum Akuntansi Biaya 2(0-2)
37. B0D205 Statistika Bisnis 3(3-0)
38. B0D206 Praktikum Statistika Bisnis 2(0-2)
39. B0D305 Manajemen Keuangan 3(2-1) Pengantar

Akuntansi I dan II
40. B0C317 Perpajakan 3(3-0) Pengantar

Perpajakan
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No. Sandi Mata Kuliah SKS Prasyarat
41. BOC318 Praktikum Perpajakan 2(0-2)

Total 23

Semester V Telah
Menempuh

42. B0A315 Akuntansi Keuangan Lanjutan 3(3-0) Akuntansi
Keuangan I dan II

43. B0A316 Praktikum Akuntansi Keuangan Lanjutan 2(0-2)
44. B0A317 Auditing I 3(3-0) Akuntansi

Keuangan I dan II
Sistem Informasi
Akuntansi

45. B0A323 Praktikum Auditing 2(0-2)
46. B0A214 Akuntansi Pemerintahan 3(2-1) Akuntansi

Keuangan I dan II
47. B0X206 Teknik Penulisan Laporan 2(2-0)
24. B0A320 Akuntansi Syari’ah 3(3-0) Bank dan

Akuntansi
Perbankan

25. Mata Kuliah Pilihan 3(3-0)
B0D407 Kewirausahaan
B0A319 Sistem Akuntansi Pemerintahan
B0B202 Manajemen Pemasaran

Total 21

Semester Genap

No. Sandi Mata Kuliah SKS Prasyarat

Semester  II
Telah

menempuh

19. BOC107
B0D204

Pengantar Perpajakan
Manajemen

3(3-0)
3(3-0)

20. B0X102 Hukum Bisnis 2(2-0)

21.
B0A103 Pengantar Akuntansi II** 3(3-0) Pengantar

Akuntansi I
22. B0A104 Praktikum Pengantar Akuntansi II 2(0-2)
23. B0X106 Pengantar  Ekonomi Makro 3(3-0)
24. B0B209 Korespondensi Bisnis Inggris ( Praktikum ) 1(0-1)
25. B0X105 Praktikum Bahasa Inggris 1(0-1)
26. B0D104 Matematika Ekonomi 3(3-0)
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No. Sandi Mata Kuliah SKS Prasyarat

Total 21
** Nilai akhir ( huruf mutu ) minimum untuk mata kuliah ini adalah C

Semester IV                                               Telah
menempuh

27. B0A209 Akuntansi Keuangan  II 3(3-0) Akuntansi
Keuangan I

28. B0A210 Praktikum Akuntansi Keuangan II 2(0-2)
29. B0D506 Penganggaran 2(2-0) Akuntansi Biaya

30. B0A211 Dasar Akuntansi Manajemen 3(3-0)
Akuntansi Biaya

31. B0A213 Sistem Informasi Akuntansi 3(3-0) Pengantar Aplikasi
Kmputer

32. B0A212 Praktikum Komputer Akuntansi 2(0-2)
33. B0D256 Bank dan Akuntansi Perbankan 3(3-0)
34. B0A214 Praktika Sistem Informasi 2(0-2)

Total 20
Semester VI

35. B0A604 Praktek Kerja Lapangan 2(0-2)
36. B0A602 L T A 4(4-0)

Total 6

c. Deskripsi Mata Kuliah

G1F101 PENDIDIKAN AGAMA 2 (2-0)
Mengantarkan mahasiswa dalam pengembangan profesi dan kepribadian keagamaan
yang beriman dan bertakwa, berilmu dan berakhlak mulia serta menjadikan ajaran
agama sebagai landasan berfikir dan berprilaku dalam pengembangan profesi.

B0A101 PENGANTAR AKUNTANSI I 3 (3-0)
Mata kuliah ini memberikan pengetahuan tentang dasar akuntansi keuangan,
persamaan akuntansi, teknik pencatatan transaksi–transaksi bisnis sehingga menjadi
laporan keuangan baik untuk perusahaan jasa, dagang dan manufaktur dalam bentuk
jenis perusahaan perorangan dan perseroan terbatas.

B0A102 PRAK. PENGANTAR AKUNTANSI  I 2 (0-2)
Melatih keterampilan mahasiswa dalam membuat dan menyajikan laporan keuangan
melalui simulasi data keuangan/transaksi–transaksi bisnis suatu perusahaan, sesuai
dengan siklus akuntansi keuangan.
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B0D102 PENGANTAR BISNIS 3 (3-0)
Mata kuliah ini memberikan dasar pemahaman tentang kegiatan bisnis dengan
faktor–faktor yang mempengaruhinya. Konsep–konsep dasar dari fungsi– fungsi
utama bisnis, manajemen, keuangan,pemasaran, operasi dan SDM.

B0X101 BAHASA INGGRIS 2 (2-0)
Mengantarkan mahasiswa agar dapat memahami pengetahuan Grammer atau
Stucture dan dapat menerapkannya dalam kalimat-kalimat berbahasa Inggris yang
dilatihkan melalui kemahiran bahasa - Reading Comprehension dan Writing guna
memahami berbagai refernsi yang berbahasa Inggris dan menunjang pemerolehan
serta penerapan ilmu yang dipelajari pada program studi.

B0B110 KORESPONDENSI  BISNIS  INDONESIA 1 (0-1)
Pengertian dan kegunaan surat menyurat, menyusun surat yang baik dan benar,
menyusun surat niaga, iklan,surat kawat, surat undangan, cara menyusun surat
lamaran, surat otentik, surat klaim, penagihan, referensi dan surat rekomendasi.

B0X103 PENGANTAR ILMU EKONOMI MIKRO 3 (3-0)
Di dalam mata kuliah ini di bahas konsep – konsep dasar ilmu ekonomi mikro yang
berkenaan dengan perilaku dan masalah – masalah yang dihadapi oleh unit – unit kecil
dari seluruh kegiatan suatu perekonomian seperti konsumen, produsen/perusahaan, dan
pasar. Pembahasan meliputi: permintaan, penawaran dan keseimbangan pasar, perilaku
konsumen dalam memaksimumkan utiliti, produksi, biaya dan maksimal laba, serta
organisasi pasar.

B0X104 PENGANTAR APLIKASI KOMPUTER 2 (1-1)
Memberikan pengantar pengoperasian  komputer dengan penekanan pada praktik dan
latihan, yaitu memberikan pengetahuan dasar dalam memproses kata dan pengolahan
data.

G1F203 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 2 (2-0)
Mengantarkan mahasiswa mengembangkan kepribadiannya selaku warganegara
yang berperan aktif menegakkan demokrasi menuju masyarakat madani dan
membantu mahasiswa selaku warga negara agar mampu mewujudkan nilai-nilai
dasar perjuangan bangsa Indonesia serta kesadaran berbangsa, benegara dalam
menerapkan ilmunya secara bertanggung jawab terhadap kemanusiaan dengan
kompetensi menguasai kemampuan berfikir, bersikap rasional, dan dinamis,
berpandangan luas sebagai intelektual yang memiliki; Wawasan kesadaran
benegara, untuk bela negara dengan perilaku cinta tanah air; Wawasan kebangsaan,
kesadaran berbangsa demi ketahanan nasional; Pola pikir, sikap, yang komperhensif
integral pada seluruh aspek kehidupan nasional.

B0A205 AKUNTANSI KEUANGAN I 3 (3-0)
Mata kuliah ini memberikan pengetahuan dan pengertian tentang konsep–konsep dasar
yang melandasi prinsip akuntansi, laporan keuangan, elemen–elemen laporan keuangan,
serta  transaksi – transaksi yang mempengaruhinya.
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B0A206 PRAKTIKUM AKT. KEUANGAN  I 2 (0-2)
Melatih mahasiswa memperdalam pengetahuan mengenai transaksi-transaksi yang
terjadi pada suatu perusahaan yang mempengaruhi aktiva lancar, aktiva tetap dan
aktiva tak berwujud dan simulasi aplikasi PSAK

B0A207 AKUNTANSI BIAYA 3 (3-0)
Memberikan pengetahuan dasar mengenai fungsi akuntansi biaya untuk membantu
manajemen dalam perencanaan dan pengendalian kegiatan perusahaan. Mahasiswa
dapat mencatat serta menghitung berbagai metode penentuan harga pokok produk
dan membantu dalam pengendalian biaya dan analisis biaya.

B0A208 PRAKTIKUM AKUNTANSI BIAYA 2 (0-2)
Untuk melatih keterampilan mahasiswa dalam meng-hitung berbagai metode
perhitungan harga pokok dan pengendalian dan analisis biaya melalui simulasi data.

B0D205 STATISTIKA BISNIS 3 (3-0)
Mata kuliah ini memberikan pengetahuan yang meliputi pengolahan dan penyajian
data kuantitatif dan menentukan berbagai ukuran deskriptif, penentuan angka
indeks, analisis debet berkala, regresi dan korelasi sederhana. Konsep probabilitas
serta berbagai distribusi probabilitas diskrit dan kontinue (distribusi normal ).

B0D206 PRAKTIKUM STATISTIKA BISNIS 2 (0-2)
Melatih keterampilan mahasiswa agar mampu meng-gunakan metode kuantitatif
dalam penganalisisan data.

B0D305 MANAJEMEN KEUANGAN 3 (2-1)
Mata kuliah ini memberikan pengetahuan tentang manajemen keuangan perusahaan
yang meliputi financing, investing dan devidend policy.  Selain itu menghitung dan
melakukan interpretasi terhadap berbagai data dan/atau informasi keuangan yang
relevan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam manajemen keuangan
perusahaan serta penilaian kinerja keuangan.

B0C317 PERPAJAKAN 2 (2-0)
Mata kuliah ini memberikan pengetahuan dan pemahaman termasuk perturan-
peraturan dan perhitungan pajak-pajak pusat (PPh, PPN, PPnBM, PBB dan BPHTB)
serta rekonsiliasi fiskal.

B0C318 PRAKTIKUM PERPAJAKAN 2 (0-2)
Untuk melatih keterampilan mahasiswa agar mampu menghitung dan menyusun
pelaporan pajak-pajak yang terutang (PPh, PPnBM) baik Surat Pemberitahuan Masa
maupun Surat Pemberitahuan Tahunan.

B0A315 AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN 3 (3-0)
Mata kuliah ini memberikan pengertian dan pengetahuan  tentang pencatatan
transaksi, pembuatan laporan dan analisis yang berhubungan dengan penggabungan
bisnis dan laporan keuangan konsolidasi. Materi yang diberikan adalah transaksi
yang berhubungan dengan penggabungan bisnis; teknik dan prosedur penyusunan
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laporan keuangan konsolidasi antara perusahaan induk dan anak; dan masalah-
masalah khusus dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi meliputi transaksi
antar perusahaan terafiliasi yang terkait dengan persediaan, aktiva tetap, obligasi,
perubahan kepemilikan, dan kepemilikan tidak langsung dan mutual. Setelah
mengikuti mata kuliah ini , diharapkan mahasiswa mampu menyusun laporan
keuangan penggabungan bisnis dan laporan keuangan konsolidasi dengan teori,
teknik dan prosedur yang benar.

B0A316 PRAKTIKUM AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN 2 (0-2)
Mata Kuliah ini bertujuan untuk melatih keterampilan mahasiswa menyangkut
penyusunan laporan keuangan penggabungan bisnis dan laporan keuangan
konsolidasi (kepemilikan  langsung direct holdings)  dan masalah-masalah khusus
dalam penyusunan laporan kauangan konsolidasi (transaksi anatar perusahaan yang
berupa transaksi persediaan, aktiva tetap, obligasi, perubahan kepemilikan, dan
kepemilikan tidak langsung dan mutual indirect holdings).

B0A317 AUDITING I 3 (3-0)
Mata kuliah ini memberikan pengertian dan penge-tahuan tentang profesi akuntan
publik. Konsep– konsep dasar pemeriksaan laporan keuangan dan gambaran
hubungan antara pengendalian intern dengan laporan keuangan (konsep dasar audit
atas laporan keuangan).

B0A323 PRAKTIKUM AUDITING 2 (0-2)
Melatih mahasiswa dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan yang meliputi
penyusunan program pemeriksaan, pembuatan kertas kerja pemeriksaan, penilaian internal
control.

B0A214 AKUNTANSI PEMERINTAHAN 3 (2-1)
Mata kuliah ini memberikan kerangka konseptual, standar dan teknik akuntansi
pemerintah, serta pengawasan pelaksanaan anggaran di organisasi pemerintahan.

B0A320 AKUNTANSI SYARIAH 3 (3-0)
Mata kuliah ini memberikan pengetahuan khusus mengenai akuntansi yang berlaku
di industri perbankan syariah, mulai dari pencatatan transaksi hingga penyusunan
laporan keuangan berdasarkan PSAK 101-109.

B0X406 TEKNIK PENULISAN LAPORAN 2 (2-0)
Mata kuliah ini memberikan pengetahuan tentang metodologi penulisan karya
ilmiah, sistematika penulisan karya ilmiah sesuai dengan metodologi ilmiah.
Membahas dasar pertimbangan dalam persiapan penulisan karya ilmiah
permasalahan dasar dalam penentuan bentuk penulisan laporan, penyusunan, editing
suatu karya ilmiah.

B0A319 SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN 3 (3-0)
Matakuliah ini memberikan pemahaman serta membahas tentang tentang bagaimana
proses akuntansi di pemerintahan, kerangka konseptual dan standar Akuntansi untuk
masing-masing pos di laporan keuangan pemerintah.
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B0D407 KEWIRAUSAHAAN 3 (3-0)
Matakuliah ini memberikan pengertian tentang dasar-dasar kewirausahaan yang
meliputi etos kerja, perilaku dan kontribusi bagi perekonomian, teknik operasional
memulai usaha dan menyusun studi kelayakan.

B0B202 MANAJEMEN PEMASARAN 3 (3-0)
Matakuliah ini memberikan pengertian tentang dasar-dasar pemasaran suatu
produk/jasa yang diwujudkan dalam teknik bauran pemasaran yang terdiri dari
produk, harga, tempat, dan promosi.

B0C107 PENGANTAR PERPAJAKAN 3 (3-0)
Mata kuliah ini memberikan pengetahuan dan pemahaman atas pungutan yang
berlaku di Indonesia, meliputi Pungutan Pajak dan daerah beserta Kewajiban dan
Hak wajib pajak dan fiskus.

B0D204 MANAJEMEN 3 (3-0)
Mata kuliah ini memberikan gambaran mengenai konsep dan filosofis manajemen
keputusan yaitu pendekatan sistem dan kontingensi. Diuraikan bahwa manajemen
bekerja dalam sosiotechnical system, perpaduan seni dan sains serta psychosocial
dan spiritual. Pemahaman tentang fungsi-fungsi manajemen: planning, organizing,
staffing, leading dan controlling menjadikan mahasiswa diharapkan mampu
menerapkannya dalam pengelolaan suatu organisasi.

B0X102 HUKUM BISNIS 2 (2-0)
Bertujuan agar mahasiswa mengetahui berbagai bentuk perusahaan, syarat
pendirian, hak dan kewajiban tiap-tiap jenis perusahaan, status hukum beserta
tanggung jawab.

B0D107 MATEMATIKA EKONOMI 3 (3-0)
Mata kuliah ini memberikan pemahaman dan memahirkan mahasiswa menggunakan
konsep-konsep dan teknik-teknik dalam matematika sebagai alat analisis dalam
masalah ekonomi, bisnis atau keuangan. Tujuan : Diharapkan mahasiswa dapat
melakukan analisis statik serta menyelesaikan masalah optimasi bebas.

B0A103 PENGANTAR AKUNTANSI II 3 (3-0)
Mata kuliah ini memberikan pengetahuan tentang proses penyusunan laporan
keuangan perusahaan jasa dan dagang serta manufaktur.Memberikan pengetahuan
tentang pengertian dan dasar pencatatan transaksi yang berkaitan dengan elemen–
elemen laporan keuangan serta memberikan konsep–konsep dasar akuntansi
manajemen.

B0A104 PRAK. PENGANTAR AKUNTANSI  II 2 (0-2)
Melatih keterampilan mahasiswa dalam menyusun laporan keuangan baik untuk
perusahaan dagang dan manufaktur. Memecahkan kasus–kasus yang berkaitan
dengan masalah–masalah yang berkaitan dengan transaksi–transaksi  elemen–
elemen laporan keuangan.



FAKULTAS EKONOMIDAN BISNIS | 21

B0X106 PENGANTAR ILMU EKONOMI MAKRO 3 (3-0)
Mata kuliah ini membahas konsep–konsep dasar di dalam ilmu ekonomi makro
yang berkenaan dengan masalah–masalah penting yang selalu dihadapi oleh suatu
perekonomian dan kebijakan–kebijakan makro ekonomi untuk mengatasinya.
Pembahasan meliputi: penentuan tingkat kegiatan /kinerja suatu perekonomian,
penentuan tingkat keseimbangan kegiatan suatu perekonomian, termasuk membahas
peran sektor pemerintah dan sektor luar negeri, peranan–peranan uang dan sistem
keuangan dalam perekonomian, pertumbuhan ekonomi dan kebijakan–kebijakan
makro ekonomi.

B0B209 KORESPONDENSI  BISNIS INGGRIS 1 (0-1)
Introduction to letter writing, global description of letter types, styles/lay out of
letter, cable writing, busines document, business report, precis writing, good work &
ethics in business.

B0X105 PRAKTIKUM BAHASA INGGRIS 1 (0-2)
Untuk melatih keterampilan mahasiswa seluruh program studi agar mampu
mendengar serta berkomunikasi secara aktif dalam bahasa Inggris.

B0A209 AKUNTANSI KEUANGAN II 3 (3-0)
Mata kuliah ini memberikan pengetahuan tentang transaksi perusahaan yang
berhubungan dengan hutang dan modal. Materi yang tercakup anatara lain transaksi
yang berkaitan dengan hutang lancar, hutang jangka panjang, investasi saham, laba
detahan, koreksi kesalahan pencatatan dan pengakuan.

B0A210 PRAKTIKUM AKUNTANSI KEUANGAN II 2 (0-2)
Meningkatkan pemahaman mahasiswa dalam menyelesaikan kasus–kasus yang
berkaitan dengan transaksi–transaksi yang mempengaruhi hutang lancar, hutang
jangka panjang, investasi saham, modal laba ditahan yang terjadi / yang sering
ditemui dalam dunia bisnis / praktik / nyata.

B0D340 PENGANGGARAN 2 (2-0)
Mata kuliah ini memberikan pengertian dan pemahaman tentang konsep-konsep
dalam penyusunan anggaran perusahaan manufaktur. Konsep anggaran sebagai alat
perencanaan dan pengendalian manajemen.  Materi meliputi bagaimana menyusun
anggaran penjualan, produksi, kebutuhan bahan baku, pembelian, BOP, utang,
piutang, kas, modal, menyusun anggaran induk baik anggaran operasional dan
keuangan.

B0A211 DASAR AKUNTANSI MANAJEMEN 3 (3-0)
Mata kuliah ini memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang akuntansi
manajemen baik sebagai tipe informasi dan tipe akuntansi sebagai alat bantu
manajemen dalam hal pengambilan keputusan mengenai perencanaan dan
pengendalian.

B0A213 SISTEM INFORMASI AKUNTANSI 3 (3-0)
Mata kuliah ini memberikan pengetahuan mengenai sistem informasi akuntansi
suatu perusahaan dan struktur pengendalian intern serta memberikan pengertian
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mengenai peran S.I.A. dalam pengambilan keputusan. Mata kuliah ini juga
bertujuan untuk memberikan pengertian dalam merancang sistem informasi baik
perusahaan dagang, perusahaan jasa,  maupun perusahaan industri.

B0A212 PRAK. KOMPUTER  AKUNTANSI 2 (0-2)
Merupakan lanjutan dari Praktikum Komputer I dengan penekanan pada aplikasi
komputer untuk akuntansi, dan logika dasar programming secara komprehensif

B0D256 BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA 2(2-0)
Mata kuliah ini memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai peranan dan
fungsi bank, kegiatan operasional bank dan laporan keuangan bank, serta peran,
fungsi dan kegiatan operasional dari lembaga keuangan bukan bank dalam
perekonomian.

B0A322 PRAK. SISTEM INFORMASI 2 (0-2)
Untuk melatih keterampilan mahasiswa agar mampu merancang sistem informasi
akuntansi di perusahaan dagang dan industri. Melatih mahasiswa terampil
merancang diagram alir dari siklus transaksi dalam sistem informasi akuntansi,
termasuk memahami sistem pengendalian internal, menyususn prosedur dan
mendesai dokumen.

B0A602 LAPORAN TUGAS AKHIR 4 (4-0)
Tugas akhir ini diberikan kepada mahasiswa setelah mahasiswa tersebut  menempuh
dan menyelesaikan semua mata kuliah dari semester satu sampai lima. Tugas akhir
ini adalah berupa penulisan karya ilmiah atas dasar kegiatan observasi, praktik
kerja/magang, penelitian terapan sederhana yang dilakukan mahasiswa, sesuai
dengan bidang kajiannya

B0A604 PRAKTEK KERJA LAPANGAN
Deskripsi untuk Praktek Kerja Lapangan lihat pada butir Proses Pembelajaran pada
Buku Pedoman Program Akademik Program Diploma 3 ini.

B. Program Studi Manajemen Pemasaran

a. Struktur Mata Kuliah

No. Kelompok Mata Kuliah SKS %
1. Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) 6 5,41
2. Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK) 30 27,03
3. Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB) 43 38,74
4. Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB) 26 23,42
5. Mata Kuliah Berkehidupan Bersama (MBB) 6 5,41

Jumlah 111 100,00
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b. Daftar Mata Kuliah

Semester Ganjil

No Sandi Deskripsi Sks Prasyarat

Semester I
1 GIF101 Pendidikan Agama 2 (1-1)
2 B0X101 Bahasa Inggris 2 (1-1)
3 BOD104 Pengantar Bisnis 3 (2-1)
4 BOD107 Matematika Bisnis 3 (2-1)
5 BOX105 Praktikum Bahasa Inggris 2 (0-1)
6 BOX103 Pengantar Ekonomi Mikro 3 (2-1)
7 BOB110 Bahasa Indonesia dan Korespondensi Bisnis 2 (1-1)
8 BOA101 Pengantar Akuntansi 3 (2-1)
9 BOX104 Pengantar Aplikasi Komputer untuk Bisnis 2 (1-1)

Total 22(12-9)
Semester III

1 GIF203 Pendidikan Kewarganegaraan 2(0-2)
2 BOB202 Manajemen Pemasaran 3 (2-1)
3 BOD305 Manajemen Keuangan 3 (2-1)
4 BOD303 Manajemen Operasi 3 (2-1)
5 BOD406 Perilaku Keorganisasian 3 (2-1)
6 BOB405 Manajemen Pembelian dan Penjualan 3 (2-1)
7 BOB508 Praktika Pemasaran Jasa 2 (0-2)
8 BOB403 Praktika Pengetahuan Produk 2 (0-2)

Total 21(11-10)
Semester V

1 BOX102 Hukum Bisnis 2(2-0)
2 BOD343 Etika Bisnis 3 (3-0)
3 BOX406 Teknik Penulisan Laporan 2 (1-1)
4 BOD407 Kewirausahaan 3(2-1)
5 BOB306 Praktika Perilaku Konsumen 2 (0-2)
6 BOB507 Praktika Salesmasnhip 2 (0-2)
7 BOB303 Praktika Perencanaan Pemasaran 2 (0-2)
8 BOB502 Praktika Penelitian Pemasaran 2 (0-2)
9 BOB510 Perilaku konsumen  (P) 3(2-1)

BOD307 Manajemen Perbankan     (P) 3 (2-1)

Total 21(12-9)

Semester Genap

No Sandi Deskripsi Sks Prasyarat
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No Sandi Deskripsi Sks Prasyarat

Semester II
1 GIF102 Pendidikan Pancasila 2 (2-0)
2 BOD204 Manajemen 3(2-1)
3 BOD308 Komunikasi Bisnis 2(2-1)
4 BOD205 Statistika Bisnis 3(3-0)
5 BOD206 Praktika Statistika Bisnis 2(0-2)
6 BOB207 Dasar Pemasaran 3(3-0)
7 BOA207 Akuntansi Biaya 3(2-1)
8 BOB209 Business Reports & Effective Presentation 2(0-1)
9 BOX104 Praktika Komputer untuk bisnis 2(0-2)

Total 22(14-8)
Semester IV

1 BOD506 Penganggaran 3 (2-1)
2 BOD304 Manajemen Sumber Daya Manusia 3(2-1)
3 BOB505 Pemasaran Internasional 3 (3-0)
4 BOB406 Bisnis Eceran 2 (2-0)
5 BOB408 Praktika Bisnis Eceran 2 (0-2)
6 BOB503 Praktika Manajemen Pembelian dan Penjualan 2 (0-2)
7 BOB501 Praktika Komunikasi Pemasaran 2 (0-2)
8 BOB409 Praktika Kebijakan Harga 2 (0-2)
9 BOB307 Praktika Peramalan Penjualan 2(0-2)

Total 21(10-11)
Semester VI

1 BOB602 Laporan Tugas Akhir (LTA) 4 (0-4)
Total 4 (0-4)

c. Deskripsi Mata Kuliah

GIF 101 PENDIDIKAN AGAMA 2 (2-0)
Mengantarkan mahasiswa dalam pengembangan profesi dan kepribadian keagamaan
yang beriman dan bertakwa, berilmu dan berakhlak mulia serta menjadikan ajaran agama
sebagai landasan berfikir dan berprilaku dalam pengembangan profesi.

B0X 101 BAHASA INGGRIS 2 (1-1)
Mengantarkan mahasiswa agar dapat memahami pengetahuan Grammar atau Structure
dan dapat menerapkannya dalam kalimat-kalimat yang dilatihkan melalui kemahiran
bahasa -Reading Comprehension, Listening, Reading dan Writing guna memahami
berbagai referensi Manajemen Pemasaran berbahasa Inggris dan menunjang pemerolehan  serta
penerapan ilmu yang dipelajari pada program studi Manajemen Pemasaran.

BOD 104 PENGANTAR BISNIS 3 (2-1)
Membahas proses usaha bisnis, organisasi dan lingkungannya, fungsi operasionalisai
perusahaan :  fungsi pemasaran, fungsi permodalan, fungsi produksi,  fungsi akuntansi,
dan fungsi  personalia.
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BOD 107 MATEMATIKA BISNIS 3 (2-1)
Pencerahan kembali bahan-bahan matematika serta memperdalam, memperluas,
memperlancar, dan memahirkan penggunaan matematika sebagai alat bantu analisis
ekonomi. Materi yang dibahas : fungsi, limit, deret, differensial, nilai, dan integral.

BOX 105 PRAKTIKUM BAHASA INGGRIS 1(0-1)
Melatih ketrampilan mahasiswa agar mampu mendengar serta berkomunikasi secara aktif
dalam bahasa Inggris.

BOX 103 PENGANTAR EKONOMI MIKRO 3 (2-1)
Membahas konsep-konsep dasar ilmu ekonomi, khususnya aspek mikro diantaranya
mencakup permintaan, penawaran, pembentukan harga, teori perilaku konsumen, teori
perilaku produsen dan struktur pasar.

BOB110  BHS. INDONESIA DAN KORESPONDENSI BISNIS 2 (1-1)
Pengertian dan kegunaan surat menyurat, menyusun surat yang baik dan benar,
menyusun surat niaga, iklan, surat kawat, surat undangan, cara menyusun surat lamaran,
surat otentik, surat klaim, penagihan, referensi, dan surat rekomendasi.

BOD204 MANAJEMEN 3(3-0)
Mata kuliah ini memberikan pengetahuan tentang ruang lingkup manajemen, organisasi,
manajer dan kegiatannya, lingkungan perusahaan, dan fungsi-fungsi manajemen
(Planning, Organizing, Staffung, Leading, Controlling.

BOX1O4 PENGANTAR APLIKASI KOMPUTER UNTUK BISNIS 2(1-1)
Memberikan pengantar pengoperasian komputer dengan penekanan pada praktek dan
latihan yang berkaitan dengan pemasaran.

GIF102 PENDIDIKAN PANCASILA 2 (2-0)
Mengantarkan mahasiswa mengembangkan kepribadiannya mampu mewujudkan nilai-
nilai dasar Pancasila serta kesadaran berbangsa, bernegara, dalam menerapkan ilmunya
secara bertanggung jawab terhadap kemanusiaan dengan kompetensi menguasai
kemampuan berfikir, bersikap rasional, dan dinamis, berpandangan luas sebagai manusia
intelektual yang memiliki; sikap bertanggung jawab sesuai dengan hati nuraninya;
mengenali masalah hidup dan kesejahteraan serta cara-cara pemecahannya; mengenali
perubahan-perubahan dan perkembangan Ipteks; memaknai peristiwa sejarah dan nilai-
nilai budaya bangsa guna menggalang persatuan Indonesia.

levan
GIF203 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 2 (2-0)

Mengantarkan mahasiswa dalam mengembangkan kepribadiannya selaku warganegara
yang berperan aktif menegakkan demokrasi menuju masyarakat madani dan membantu
mahasiswa selaku warga negara agar mampu mewujudkan nilai-nilai dasar perjuangan
bangsa Indonesia serta kesadaran berbangsa, dan bernegara dalam menerapkan ilmunya
secara bertanggung jawab terhadap kemanusiaan dengan kompetensi menguasai
kemampuan berfikir, bersikap rasional dan dinamis, berpandangan luas sebagai
intelektual yang memiliki wawasan kesadaran bernegara untuk bela negara dengan
perilaku cinta tanah air, wawasan kebangsaan, kesadaran berbangsa demi ketahanan
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nasional; pola pikir dan sikap yang komprehensif integral pada seluruh aspek kehidupan
nasional.

BOA 101 PENGANTAR AKUNTANSI 3(2-1)
Matakuliah ini memberikan pengetahuan tentang dasar akuntasi keuangan, persamaan
akuntansi dan pemrosesan dataserta penyusunan  laporan keuangan.

BOD205 STATISTIKA BISNIS 3(2-1)
Matakuliah ini memberikan pengetahuan tentang pengolahan dan penyejian data
kuantitatif dan menentukan berbagai ukuran deskriptif, angka indeks, analisis deret
berkala, regresi dan korelasi serta konsep probabilitas.

BOD206 PRAKTIKUM STATISTIKA BISNIS 2(0-2)
Melatih ketrampilan mahasiswa agar mampu menggunakan metode kuantitatif dalam
penganalisaan masalah yang terjadi.

BOB207 DASAR  PEMASARAN 3 (3-0)
Mata kuliah ini memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang ruang lingkup
pemasaran, lingkungan pemasaran, system informasi pemasaran, pasar konsumen, pasar
bisnis, kepuasan pelanggan, persaingan, segmenting : targeting; positioning.

BOA207 AKUNTANSI BIAYA 3(2-1)
Matakuliah ini memberikan pemehaman mengenai  fungsi akuntansi biayauntuk membantu
manajemen dalam perencanaan dan pengendalian perusahaan serta penghitungan harga pokok.

BOB209  BUSINESS REPORTS & PRESENTATIONS 1(0-1)
Melatih mahasiswa  dalam menulis, membuat surat, dukumen / laporan bisnis, dan
mempresentasikan lapoan bisnis / profil perusahaan dalam bahasa Inggris.

BOB101 MANAJEMEN PEMASARAN 3(3-0)
Matakuliah ini memberikan pemahaman tentang ruang lingkup pemasaran, pasar
konsumen, pasar bisnis, kepuasan pelanggan, persaingan, STP, kebijakan produk, harga,
saluran distribusi, komunikasi pemasaran serta pengendalian pemasaran.

BOB510 PERILAKU KONSUMEN 3(3-0)
Mata kuliah ini memberikan pemahaman tentang jenis perilaku konsumen, faktor yang
mempengaruhinya serta proses keputusan pembelian, baik konsumen akhir maupun
konsumen industri serta aspek-aspek yang menjadi perhatian dalam melakukan
komunikasi pemasaran.

BOB505 PEMASARAN INTERNASIONAL 3(2-1)
Mata kuliah ini menjelaskan tentang konsep Pemasaran Internasional, ruang lingkup,
keputusan dan strategi bauran pemasaran serta sistem ekspor import.

BOD305 MANAJEMEN  KEUANGAN 3 (2-1)
Menjelaskan tentang tujuan, keputusan keuangan dan penerapannya dalam perusahaan,
menilai kinerja perusahaan melalui analisis laporan keuangan, Mgt modal kerja, anggaran
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perusahaan serta keputusan investasi.

BOB307 PRAK. PERAMALAN PENJUALAN 2 (0-2)
Mempraktikan teknik-teknik peramalan penjualan yang didasarkan pada penggunaan dan
pengamatan terhadap tendensi pola data historis, proses peramalan, pemilihan metode
peramalan, sederhana dan berganda, analisis deret berkala, serta kegunaan peramalan
penjualan bagi manajemen.

BOB502 PRAKTIKA PENELITIAN PEMASARAN 2(0-2)
Praktika ini memberikan latihan, ketrampilam pada mahasiswa untuk mendisain dan
mengolah serta menganalisis suatu penelitian yang berkaitan dengan aktivitas pemasaran,
seperti penelitian; pasar, pesaing, produk, harga, distribusi, promosi, kepuasan konsumen.

BOD343 ETIKA BISNIS 3(3-0)
Matakuliah ini memberikan pengetahuan tentang etika, budaya dalam perusahaan dan
berbisnis, baik dilingkungan internal maupun dengan lingkungan eksternal perusahaan.

BOB306 PRAKTIKA PERILAKU KONSUMEN 2(0-2)
Praktika ini memberikan pemahaman dan pelatihan tentang jenis perilaku konsumen,
faktor yang mempengaruhinya serta proses keputusan pembelian, baik konsumen akhir
maupun konsumen industri.

BOD303 MANAJEMEN OPERASI 3(2-1)
Mata kuliah ini menjelaskan konsep: fungsi, system dan strategi serta teknologi dalam
Operasi, khususnya saluran distribusi, lembaga saluran distribusi, dan pengelolaan
distribusi fisik, mulai dari pemasok sampai dengan konsumen akhir.

BOD304 MSDM 3(3-0)
Matakuliah ini memberikan pemahaman mengenai penerimaan, pelatihan dan
pengembagan SDM serta pemberian kompensasi.

BOX102 HUKUM BISNIS 2 (2-0)
Bertujuan agar mahasiswa mengetahui berbagai bentuk perusahaan, syarat pendirian, hak
dan kewajiban tiap-tiap jenis perusahaan, status hukum beserta tanggung jawabnya.

BOD506 PENGANGGARAN 3(2-1)
Melatih keterampilan mahasiswa dalam menyusun anggaran Pemasaran, simulasi data
dalam menyusun anggaran parsial setiap departemen, terutama anggaran pembelian,
penjualan, dan anggaran program pemasaran secara komprehensif.

BOB508 PRAKTIKA PEMASARAN JASA 2(0-2)
Praktika ini melatih kemampuan dan ketrampilan mahasiswa dalam pemasaran jasa,
proses jasa, sistem jasa, serta menilai kualitas jasa.
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BOB403 PRAKTIKA PENGETAHUAN PRODUK 2(0-2)
Praktika ini melatih kemampuan dan ketrampilan mahasiswa dalam mengenal artibut
produk,  pembungkusan, kualitas, merek, label, jaminan, serta pelayanan.

BOB409 PRAKTIKA KEBIJAKAN HARGA 2 (0-2)
Praktika  ini melatih kemampuan mahasiswa dalam ;  menentukan harga produk, degan
berbagai metode penetapan harga, strategi penetapan harga, perubahan dan penyesuaian
harga.

BOD407 KEWIRAUSAHAAN 3(2-1)
Matakuliah ini memberikan pengertian tentang dasar-dasar kewirausahaan yang meliputi
etos kerja, perileku dan kontribusi bagi perekonomian, teknik operasional memulai usaha
dan menyusun studi kelayakan.

BOB501 PERILAKU KONSUMEN DAN KOMUNIKASI PEMASARAN 3(3-0)
Memberikan pemahaman konseptual dan empiris tentang melakukan komuikasi dan
negosiasi secara efektif, baik dalam melakukan bisnis maupun komunikasi secara umum

BOB406 BISNIS ECERAN 2(2-0)
Mata kuliah ini memberikan pengetahuan tentang cara-cara menjual barang secara
eceran, mengelola usaha eceran, manajemen armada penjualan, customer service.

BOB408 PRAKTIKA BISNIS ECERAN 2 (0-2)
Praktika ini memberikan keterampilan kepada mahasiswa tentang perencanaan,
pengelolaan, dan pengendalian bisnis eceran.

BOB405 MANAJEMEN PEMBELIAN DAN PENJUALAN 2 (2-0)
Mata kuliah ini membahas pengertian, fungsi, peranan, system dan sasaran pembelian serta
penjualan, hubungan fungsi pembelian dan penjualan dengan fungsi-fungsi operasional
perusahaan, persediaan, evaluasi pemasok dan pelanggan serta anggaran pembelian dan anggaran
penjualan.

BOB503 PRAKTIKA MANAJEMEN PEMBELIAN DAN PENJUALAN 2(0-2)
Praktika ini melatih kemampuan dan ketrampilan mahasiswa dalam merencanakan sistem
pembelian bahan baku dan penjualan produk. Menghitung persediaan, EOQ, Reorder
point dan menyediakan formulir-formulir yang diperlukan.

BOB501 PRAKTIKA KOMUNIKASI PEMASARAN 2(0-2)
Praktika ini memberikan pemahaman tentang konsep komunikasi pemasaran, alat-alat
komunikasi pemasaran, desain bauran komunikasi pemasaran, penentuan sasaran, media
pesan, mengevaluasi hasil promosi, dan pengendalian komunikasi pemasaran.

BOB314  PRAKTIKA SALESMANSHIP 2 (0-2)
Praktika ini memberikan keterampilan tentang keahlian menjual, cara-cara menjual yang
baik, cara mengatasi penolakan konsumen, cara membina hubungan dengan pelanggan,
dll.
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BOX406 TEKNIK PENULISAN LAPORAN 2 (0-2)
Membahas dasar pertimbangan dalam persiapan menulis laporan ( karya ilmiah )
permasalahan dasar dalam penentuan bentuk penulisan laporan. Penyusunan, editing,
pengetikan, penjilidan, dagian pendahuluan laporan, bagian isi (batang tubuh)laporan dan
lampiran.

BOB602 LAPORAN TUGAS AKHIR 4 (0-4)
Setelah menyelesaikan tugas akhir, mahasiswa mampu melakukan kegiatan praktik atau
penelitian terapan sederhana dalam bidang terapan ilmu yang ditempuhnya, menyusun
dan menulis suatu karya ilmiah atau dasar observasi, praktik kerja, atau penelitian terapan
sederhana, sesuai dengan bidang terapan ilmu yang ditempuhnya. Materi : Kegiatan kerja
yang diobservasi atau dijalaninya, yang dikaitkan dengan studi kepustakaan atau data
dan/ atau informasi yang berasal dari penelitian lapangan, yang dikaitkan dengan studi
kepustakaan.-

C. Program Studi  Administrasi Perpajakan

a. Struktur Mata Kuliah

No. Kelompok Mata Kuliah SKS %
1. Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) 11 9,82
2. Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK) 59 53,57
3. Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB) 35 31,25
4. Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB) 2 1,79
5. Mata Kuliah Berkehidupan Bersama (MBB) 4 3,57

Jumlah 111 100,00

b. Daftar Mata Kuliah

Semester Ganjil

No Sandi Deskripsi Sks Prasyarat
Semester I

1. B0C101 Bahasa Indonesia 2
2. B0C102 Bahasa Inggris 2
3. B0C103 Pengantar Bisnis 3
4. BOC110 Ekonomi untuk Bisnis 3
5. B0C105 Pengantar Akuntansi I 3
6. B0C106 Prak. Pengantar Akuntansi I 2
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No Sandi Deskripsi Sks Prasyarat
7. B0C107 Pengantar Perpajakan 3
8. B0C108 Hukum Bisnis 2

Total 20
Semester III

1. B0C301 Statistika 3
2. B0C409 Akuntansi Biaya 3
3. BOC410 Praktika PPh Orang Pribadi (OP) 2
4. BOC411 Praktika PPh Badan 2
5. B0C304 Akuntansi Keuangan I 3
5. B0C305 Prak. Akuntansi. Keu. I 2
7. B0C306 Pemotongan/Pemungutan Pajak 2
8. B0C308 Prak. Bahasa Inggris 1
9. B0C309 PBB, BM, BPHTB dan Pajak Daerah 3

Total 21
Semester V

1. B0C511 Pemeriksaan Pajak 3
2. B0C502 Akuntansi Keuangan Lanjutan 3
3. B0C503 Sistem Informasi Akuntansi 3
4. BOC507 Praktika Akuntansi Keuangan Lanjutan 2
5. B0C505 Aplikasi Komputer Perpajakan (Praktika) 2
6. B0C506 Akuntansi Pajak 3
7. B0C509 Praktika Akuntansi Perpajakan 2
7. B0C610 Praktika PPN & PPn BM 2
8. BOC510 Kapita Selekta Perpajakan 2

Total 22

Semester Genap
No Sandi Deskripsi Sks Prasyarat

Semester II
1. B0C201 Matematika Keuangan 3
2. B0C202 Koresp. Bisnis Bahasa Indonesia (Praktika) 1
3. B0C203 Manajemen 3
4. B0C205 Pengantar Akuntansi II 3
5. B0C206 Prak. Pengantar Akuntansi II 2
6. BOC303 Pajak Penghasilan (PPh) 3
7. B0C208 Pengantar Aplikasi Komputer (Praktika) 2
8.

B0C209
KUP (Ketentuan Umum & Tata Cara

Perpajakan)
3

Total 20
Semester IV

1. B0C401 Akuntansi Keu. II 3
2. B0C402 Prak. Akuntansi Keu. II 2
3. B0C508 Korespondensi Bisnis Bhs Inggris (Praktika) 1
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No Sandi Deskripsi Sks Prasyarat
4. B0C404 Bea Cukai 2
5. BOC207 Pendidikan Agama 2
6. BOC109 Kewarganegaraan 2
6. B0C406 Prak. Pemotongan/Pemungutan Pajak 2
7. B0C412 Akuntansi Pemerintahan 3
8. B0C408 Teknik Penulisan Laporan 2
9. B0C507 PPN & PPnBM 3

Total 22
Semester VI

1. BOC504 Praktek Kerja Lapangan 2
2. B0C602 Laporan Tugas Akhir 4

Total 6
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c. Deskripsi Mata Kuliah

B0C 101 BAHASA INDONESIA 2 (2-0)
Diharapkan setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa mampu dan terampil
menuangkan gagasan - secara lisan maupun tertulis – baik ilmiah maupun tak ilmiah
dengan Bahasa Indonesia yang mudah dipahami oleh semua lapisan masyarakat dan
sesuai dengan kaidah yang berlaku.

B0X 101 BAHASA INGGRIS 2 (2-0)
Mengantarkan mahasiswa agar dapat memahami pengetahuan Grammar atau
Structure dan dapat menerapkannya dalam kalimat-kalimat berbahasa Inggris yang
dilatihkan melalui kemahiran bahasa- Reading Comprehension dan Writing guna
memahami berbagai referensi yang berbahasa Inggris dan menunjang perolehan
serta penerapan ilmu yang dipelajari pada program studi.

B0C 103 PENGANTAR BISNIS 3 (3-0)
Mata kuliah ini memberikan dasar pemahaman tentang kegiatan bisnis dengan
faktor-faktor yang mempengaruhinya, konsep-konsep dasar dari fungsi-fungsi utama
bisnis, manajemen, keuangan, pemasaran, operasi dan SDM.

B0C 110 EKONOMI  UNTUK BISNIS 3(3-0)
Mata kuliah ini membahas konsep-konsep dasar ilmu Ekonomi Mikro dan Makro
diantaranya permintaan, penawaran, pembentukan harga, teori perilaku konsumen,
teori perilaku produsen, struktur pasar, masakah pokok ekonomi Negara,
pertumbuhan ekonomi, system ekonomi.

B0A 102 PENGANTAR AKUNTANSI I 3(3-0)
Mata kuliah ini memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai arti fungsi dan
peranan akuntansi di dalam perusahaan, bentuk dan isi laporan keuangan, perlunya
pembuatan adjustment serta penyelesaian siklus akuntansi untuk perusahaan jasa,
dagang dan industri.

B0A 103 PRAK. PENGANTAR AKUNTANSI 2 (0-4)
Melatih keterampilan mahasiswa dalam membuat laporan keuangan melalui simulasi
data pembukuan yang meliputi pencatatan-pencatatan transaksi yang terjadi
penjurnalan sampai menyusun laporan keuangan untuk perusahaan dagang melalui
worksheet.

B0C 107 PENGANTAR PERPAJAKAN 3 (3-0)
Mata kuliah ini memberikan pengetahuan dan pemahaman atas pungutan yang
berlaku di Indonesia, meliputi pungutan pajak pusat dan daerah beserta kewajiban
dan hak wajib pajak dan fiskus.

B0X 102 HUKUM BISNIS 2 (2-0)
Mata Kuliah ini memberikan pengetahuan mengenai berbagai bentuk perusahaan,
syarat pendirian, hak dan kewajiban tiap-tiap jenis perusahaan, status hukum beserta
tanggung jawab.
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B0C 201 MATEMATIKA KEUANGAN 3 (3-0)
Mata Kuliah ini memberikan pencerahan kembali bahan-bahan matematika serta
memperdalam, memperluas, memperlancar dan memahirkan penggunaan matematika
sebagai alat bantu analisis ekonomi. Materi yang dibahas: fungsi, limit, deret,
differensial, nilai dan integral.

B0C 202 KORESPONDENSI  BISNIS I  (BAHAS INDONESIA) - PRAKTIKA
1 (0-2)

Pengertian dan kegunaan surat menyurat, menyusun surat yang baik dan benar,
menyusun surat niaga, iklan,  surat  kawat, surat undangan, cara menyusun surat
lamaran, surat otentik, surat klaim, penagihan, referensi dan surat rekomendasi.

B0C 203 MANAJEMEN 3 (3-0)
Mata Kuliah ini memberikan pengetahuan dasar tentang proses manajemen,
organisasi dan lingkungan fungsi-fungsi operasional, pemasaran sumber daya
manusia, pembelanjaan, sistem informasi (Administrasi dan Akuntansi).

B0A 206 PENGANTAR AKUNTANSI II 3 (3-0)
Mata Kuliah ini memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai konsep,
metode dan perhitungan untuk pos-pos yang ada pada kelompok assets, liabilities dan
capital untuk perusahaan yang berbentuk partnership dan corporation.

B0A 207 PRAKTIKUM PENGANTAR AKUNTANSI II 2 (0-2)
Melatih keterampilan mahasiswa dalam membuat laporan keuangan melalui simulasi
data pembukuan yang meliputi pencatatan-pencatatan transaksi yang terjadi,
penjualan sampai kepada penyajian laporan keuangan untuk perusahaan industri
melalui worksheet.

B0C 207 PENDIDIKAN AGAMA 2 (2-0)
Mengantarkan mahasiswa dalam pengembangan profesi dan kepribadian keagamaan
yang beriman dan bertaqwa, berilmu dan berakhlak mulia serta menjadikan ajaran
agama sebagai landasan berfikir dan berperilaku dalam pengembangan profesi.

B0C 208 PENGANTAR APLIKASI KOMPUTER 2 (2-0)
Memberikan pengantar pengoperasian komputer dengan penekanan pada praktek dan
latihan, yaitu  memberikan pengetahuan dasar dalam pemroses kata dan pengolahan
data.

B0C 209 KUP 3 (3-0)
Memberikan pengetahuan dan ketrampilan mengenai aturan-aturan dan Undang –
undang   yang mengatur Ketentuan Umum Perpajakan.

B0C 301 STATISTIK 3 (3-0)
Mata kuliah ini memberikan pengetahuan yang meliputi pengolahan dan penyajian
data kuantitatif dan menentukan berbagai ukuran deskriptif, penentuan angka indeks,
analisis deret berkala, regresi dan korelasi Konsep probabilitas serta berbagai
distribusi probabilita diskrit dan kontinue (distribusi normal).
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B0A 303 AKUNTANSI BIAYA 3 (3-0)
Mata kuliah ini memberikan pengetahuan dasar mengenai fungsi akuntansi biaya
untuk   membantu manajemen dalam perencanaan dan pengendalian kegiatan
perusahaan. Memberikan pengetahuan kepada mahasiswa dapat mencatat dan
menghitung berbagai metode penentuan harga pokok produk dan membantu dalam
pengendalian serta analisis biaya.

B0C 303 PAJAK PENGHASILAN (PPH) 3 (3-0)
Bertujuan agar mahasiswa menguasai materi pajak atas penghasilan yang terkandung
dalam UU no 17/2000: subjek, objek, tarif, hak dan kewajiban wajib pajak
Penghasilan Perhitungan PPh, wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan.

B0A 301 AKUNTANSI KEUANGAN I 3 (3-0)
Mata kuliah ini memberikan pengetahuan dan pengertian tentang konsep-konsep
dasar dan prinsip akuntansi, proses akuntansi laporan keuangan perusahaan, elemen-
elemen laporan keuangan. Menitikberatkan pada konsep-konsep yang ada pada
akuntansi keuangan, elemen-elemen laporan keuangan, aktiva lancar, aktiva tetap
dan aktiva tak berwujud, serta transaksi-transaksi yang mempengaruhinya.

B0A 302 PRAKTIKA AK. KEUANGAN I 2 (0-4)
Melatih mahasiswa dalam memecahkan kasus-kasus yang berkaitan dengan
transaksi-transaksi yang terjadi pada suatu perusahaan yang mempengaruhi aktiva
lancar, aktiva tetap dan aktiva tak berwujud.

B0C 306 PEMOTONGAN & PEMUNGUTAN PAJAK 2(2-0)
Mata kuliah ini dimaksudkan agar mahasiswa memahami tata cara dan perhitungan
pemungutan/ pemotongan pajak yang dilakukan sesuai dengan Undang-Undang
Pajak yang berlaku di Indonesia. Pembahasan terutama mencakup pemungutan/
pemotongan pajak yang ditentukan dalam PPh pasal 4. PPh pasal 21, PPh pasal 22,
PPh pasal 23 dan PPh pasal 26, Secara khusus dalam mata kuliah ini akan dibahas
prosedur pengisian SPT PPh pasal 21.

GIF 203 KEWARGANEGARAAN 2 (2-0)
Mata kuliah ini mengantarkan mahasiswa mengembangkan kepribadiannya selaku
warganegara yang berperan aktif menegakkan demokrasi menuju masyarakat madani
dan membantu mahasiswa selaku warga negara agar mampu mewujudkan nilai-nilai
dasar perjuangan bangsa Indonesia serta kesadaran berbangsa, benegara dalam
menerapkan ilmunya secara bertanggung jawab terhadap kemanusiaan dengan
kompetensi menguasai kemampuan berfikir, bersikap rasional, dan dinamis,
berpandangan luas sebagai intelektual yang memiliki; Wawasan kesadaran benegara,
untuk bela negara dengan perilaku cinta tanah air; Wawasan kebangsaan, kesadaran
berbangsa demi ketahanan nasional; Pola pikir, sikap, yang komperhensif integral
pada seluruh aspek kehidupan nasional.

BOA 507 AKUNTANSI PEMERINTAHAN 3 (3–0)
Mata kuliah ini memberikan pengetahuan kepada mahasiswa mengenai kerangka
konseptual, standar dan teknik akuntansi pemerintah, serta pengawasan pelaksanaan
anggaran di organisasi pemerintahan
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B0C 308 PRAKTIKA BAHASA INGGRIS 1 (0-2)
Melatih keterampilan mahasiswa agar mampu mendengar serta berkomunikasi secara aktif
dalam bahasa Inggris.

B0C 309 PBB, BPHTB, BM & PAJAK DAERAH 2 (2-0)
Mata Kuliah ini memberikan pengetahuan mengenai pajak bumi dan bangunan, bea
perolehan hak atas tanah, bea materai serta memperkenalkan pajak-pajak yang
dipungut oleh pemerintah daerah (tingkat I dan II ) yang berlaku saat ini.

B0A 401 AKUNTANSI KEUANGAN II 3(3-0)
Mata kuliah ini memberikan pengetahuan tentang transaksi perusahaan yang
berhubungan dengan hutang dan modal. Materi yang tercakup antara lain transaksi
yang berkaitan dengan hutang lancar, hutang jangka panjang, investasi saham, laba,
koreksi kesalahan pencatatan dan pengakuan.

B0A 402 PRAKTIKA AK. KEUANGAN II 2 (0-4)
Melatih kemampuan mahasiswa dalam menyelesaikan kasus-kasus yang berkaitan
dengan transaksi-transaksi yang mempengaruhi hutang lancar, hutang jangka panjang,
investasi saham, modal laba yang terjadi/yang sering ditemui dalam dunia
bisnis/praktek/nyata.

B0C 404 BEA CUKAI 2(2-0)
Memberikan pengetahuan kepada mahasiswa dalam bidang bea dan cukai.

B0C 401 PRAKTIKUM  PPH OP 2 (0-4)
Melatih mahasiswa dalam menguasai materi dan peraturann yang terkait dengan
pajak atas penghasilan orang pribadi: subjek, objek, tarif, hak dan kewajiban wajib
pajak PPh. Perhitungan PPh, wajib pajak orang pribadi.

B0C 411 PRAKTIKUM  PPH BADAN 2 (0-4)
Melatih mahasiswa dalam menguasai materi dan peraturann yang terkait dengan
pajak atas penghasilan badan: subjek, objek, tarif, hak dan kewajiban wajib pajak
PPh. Perhitungan PPh, wajib pajak badan.

B0C 406 PRAKTIKUM PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK 2 (0-4)
Melatih keterampilan mahasiswa agar mampu untuk membuat perhitungan
pembayaran dan pelaporan PPh yang dipungut/dipotong dalam tahun berjalan oleh
pihak ketiga.

B0X 406 TEKNIK PENULISAN/PENYUSUNAN LAPORAN (TPL) 2 (2-0)
Membahas dasar pertimbangan dalam persiapan menulis laporan, permasalahan
dasar dalam penentuan bentuk penulisan laporan. Penyusunan, editing, pengetikan,
penjilidan, bagian pendahuluan laporan, bagian isi (batang tubuh) laporan dan
lampiran.

B0C 511 PEMERIKSAAN PAJAK 3 (3-0)
Mata kuliah ini memberikan pengertian dan pengetahuan tentang pemeriksaan pajak.
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Tujuan pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak terhadap
Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan.

B0A 501 AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN 3 (3-0)
Mata kuliah ini memberikan pengertian dan pengetahuan  tentang pencatatan
transaksi, pembuatan laporan dan analisis yang berhubungan dengan penggabungan
bisnis dan laporan keuangan konsolidasi. Materi yang diberikan adalah transaksi
yang berhubungan dengan penggabungan bisnis; teknik dan prosedur penyusunan
laporan keuangan konsolidasi antara perusahaan induk dan anak; dan masalah-
masalah khusus dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi meliputi transaksi
antar perusahaan terafiliasi yang terkait dengan persediaan, aktiva tetap, obligasi,
perubahan kepemilikan, dan kepemilikan tidak langsung dan mutual. Setelah
mengikuti mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu menyusun laporan
keuangan penggabungan bisnis dan laporan keuangan konsolidasi dengan teori,
teknik dan prosedur yang benar.

B0A 614 SISTEM INFORMASI AKUNTANSI 3 (3-0)
Mata kuliah ini memberikan pengetahuan mengenai sistem informasi akuntansi
perusahaan struktur pengendalian intern serta memberikan pengertian mengenai
peran SIA dalam pengambilan keputusan. Mata kuliah ini juga bertujuan untuk
memberikan pengertian dalam merancang sistem informasi bagi perusahaan industri.

B0C 504 PRAKTIKUM KERJA LAPANGAN 2 (0-4)
Bertujuan melatih mahasiswa program studi perpajakan agar mengetahui, mengenal
dan memahami struktur organisasi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), aktivitas serta
mekanisme kerja di KPP serta proses penyelesaian hak dan kewajiban wajib pajak di
KPP.

B0C 505 PRAKTEK APLIKASI KOMPUTER PERPAJAKAN 2 (0-4)
Melatih kemampuan mahasiswa dalam menggunakan komputer untuk membantu
dalam penyelesaian masalah-masalah Akuntansi dan Perpajakan, termasuk pengisian
SPT menggunakan program komputer.

B0C 506 AKUNTANSI PAJAK 3 (3-0)
Bertujuan agar mahasiswa dapat memahami proses dan cara untuk melakukan
rekonsiliasi atas perbedaan perlakuan antara akuntansi menurut Standar Akuntansi
Keuangan dan akuntansi menurut aturan perpajakan, dalam menghitung pajak
penghasilan badan

BOC 509 PRAKTIKA AKUNTANSI PAJAK 2 (2-0)
Mata kuliah ini melatih kemampuan mahasiswa dalam memahami proses dan cara
untuk melakukan rekonsiliasi atas perbedaan perlakuan antara akuntansi menurut
standar akuntansi keuangan dan akuntansi menurut aturan perpajakan, dalam
menghitung pajak penghasilan badan.

B0C 507 PPN DAN PPN BARANG MEWAH 3 (3-0)
Bertujuan agar mahasiswa menguasai pajak pertambahan nilai dan penjualan atas Barang
Mewah yang terkandung dalam UU No 18/2000: Subjek, faktur pajak, mekanisme
pengkreditan PPn, hak dan kewajiban pengusaha kena pajak.
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BOA 502 PRAKTIKA AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN 2(0-2)
Mata kuliah ini bertujuan untuk melatih ketrampilan mahasiswa menyangkut
penyusunan laporan keuangan penggabungan bisnis dan konsolidasi  (Kepemilikan
Direct Holdings) dan masalah-masalah khusus  dalam penyusunan laporan keuangan
konsolidasi (transaksi antara perusahaan yang berupa transaksi persediaan, aktiva
tetap, obligasi, perubahan kepemilikan dan kepemilikian tidak langsung dan mutual
indirect holdings).

B0C 508 KORESPONDENSI BISNIS II (INGGRIS) - PRAKTIKA 1 (0-2)
Introduction to letter writing, global description of letter types, styles/lay out of
letter, cable writing, business document, business report, precise writing, good work
& ethics in business.

B0C 510 KAPITA SELEKTA PERPAJAKAN 1 (0-2)
Bertujuan agar mahasiswa mengetahui isu-isu terkini di dalam perpajakan dan mengetahui
perlakuan perpajakan khusus untuk berbagai jenis industri, seperti perbankan,
pelayaran, penerbangan, dsb.

B0C 601 PRAKTIKUM PPN DAN PPN BARANG MEWAH 2 (0-4)
Melatih keterampilan mahasiswa agar mampu dalam melakukan perhitungan pajak
penghasilan terhutang dalam satu tahun pajak serta memperhitungkan dengan kredit
pajak dan pajak yang harus dibayar/lebih bayar.

B0C 602 LAPORAN TUGAS AKHIR 4 (0-8)
Setelah menyelesaikan tugas akhir, mahasiswa mampu melakukan kegiatan praktik
atau penelitian terapan sederhana dalam bidang terapan ilmu yang ditempuhnya
menyusun dan menulis suatu karya ilmiah atas dasar observasi, praktik kerja atau
penelitian terapan sederhana, sesuai dengan bidang terapan ilmu yang ditempuhnya.
Materi: Kegiatan kerja yang diobservasi atau dijalaninya yang dikaitkan dengan studi
kepustakaan atau data dan atau informasi yang berasal dari penelitian lapangan yang
dikaitkan dengan studi kepustakaan.

D. Program Studi Bisnis Internasional

a. Struktur Mata Kuliah
No. Kelompok Mata Kuliah SKS %
1. Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) 6 5,31
2. Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK) 44 38,94
3. Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB) 33 29,20
4. Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB) 21 18,58
5. Mata Kuliah Berkehidupan Bersama (MBB) 9 7,96

Jumlah 113 100,00
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b. Daftar Mata Kuliah

Semester Ganjil
No Sandi Deskripsi Sks Prasyarat

Semester I
1. B0X101 Bahasa Inggris I 2
2. B0D102 Listening for Business Purposes (lab) 1
3. B0D103 Pendidikan Agama 2
4. B0D104 Pengantar Bisnis 3
5. B0X103 Mikroekonomi untuk Bisnis (PIE Mikro) 3
6. B0A101 Pengantar Akuntansi 3
7. B0D107 Matematika Bisnis 3
8. B0X104 Pengantar Aplikasi Komputer (Praktikum) 2
9. B0D109 Bahasa Indonesia 2

Total 21

Semester III
1. B0D301 English for Business Purposes II 2
2.

B0D302
English for Business Listening & Speaking
(Lab)

1

3. B0D303 Manajemen Operasi 3
4. B0D304 Manajemen SDM 3
5. B0D305 Manajemen Keuangan 3
6. B0B202 Manajemen Pemasaran 3
7. B0D307 Manajemen Perbankan 2
8. B0D308 Komunikasi Bisnis 3
9. B0D309 Praktika Manajamen Keuangan 1
10. B0D310 Praktika Komunikasi Bisnis 1

Total 22

Semester V
1. B0D501 Manajemen Keuangan Internasional 3
2. B0B505 Manajemen Pemasaran Internasional 3
3. B0D503 Manajemen Operasi Internasional 2
4.

B0D504
Manajemen SDM Internasional/Lintas
Budaya

2

5. B0D505 Teknik Penulisan Ilmiah 2
6. B0D506 Penganggaran 2
7. B0D507 Administrasi Perdagangan Internasional 2
8. B0D508 Praktka Penganggaran 1
9 BOD353 Praktika Bhs Jepang/Mandarin/Jerman 1

10. BOD367 Praktika API 1
Total 20
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Semester Genap
No Sandi Deskripsi Sks Prasyarat

Semester II
1. B0D201 English for Business Purposes I 2
2. B0D202 English for Business Pusrpose (Lab) 1
3. G1F203 Pendidikan Kewarganegaraan 2
4. B0B203 Pengantar Manajemen 3
5. B0D205 Statistika Bisnis 3
6. B0D206 Prak. Statistika Bisnis 2
7. B0C107 Pengantar Perpajakan 3
8. B0D208 Bahasa Indonesia (Korespondensi) 1
9. B0D209 Aspek Hukum dlm. Bisnis. Internasional 2
10. B0X106 Makroekonomi untuk Bisnis (PIE Makro) 3

Total 22

Semester IV
1. B0D401 Bahasa Jepang/Mandarin/Jerman 2
2. B0D403 Prak. E-Commerce 1
3. B0D404 Administrasi Kepabeanan dan Cukai 2
4. B0A207 Akuntansi Biaya 3
5. B0D406 Perilaku Organisasi 3
6. B0D407 Kewirausahaan 3
7. B0D408 Sistem Informasi Bisnis 3
8. B0D409 Pengantar E-Commerce 2
9. B0D410 Prak. Manajemen Operasi 1
10. B0D421 Praktika Manajemen Pemasaran 1
11. B0D422 Prak Kepabeanan dan Cukai 1

Total 22

Semester VI (Pilihan Alternatif)
Alternatif Pertama (Program Coop)

1. B0D641 Matakuliah COOP-1 2
2. B0D642 Matakuliah COOP-2 2
3. B0D643 Laporan dan Presentasi 2

Total 6
Alternatif Kedua

3. B0D611 Magang di Perusahaan 4
4. B0D612 Laporan dan Presentasi 2

Total 6
Alternatif Ketiga

5. B0D621 Topik Khusus Kewirausahaan 2
6. B0D622 Penyusunan Rencana Wirausaha 2
7. B0D623 Laporan dan Presentasi 2
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No Sandi Deskripsi Sks Prasyarat
Total 6

Alternatif Keempat
8. B0D631 Topik Khusus E-Commerce 2
9. B0D632 Simulasi Bisnis & Rencana Usaha 2
10. B0D633 Laporan dan Presentasi 2

Total 6

c. Deskripsi Mata Kuliah

B0X101 BAHASA INGGRIS I 2 (1-1)
Ditekankan    pada    usaha   untuk  memahami  kembali prinsip tatabahasa Inggris
dan kaitannya dengan penggunaan untuk kepentingan bisnis dan akademik.

B0D102 LISTENING FOR BUSINESS PURPOSES 1(0-2)
Praktika  untuk  melatih  keterampilan  mahasiswa  agar mampu  mendengar  serta
menyimak  wacana-wacana dalam bisnis.

G1F101 PENDIDIKAN AGAMA 2(1-1)
Mengantarkan mahasiswa dalam pengembangan profesi dan kepribadian keagamaan
yang beriman dan bertaqwa, berilmu dan berakhlak mulia serta menjadikan ajaran
agama sebagai landasan berfikir dan berperilaku dalam pengembangan profesi.

B0D104 PENGANTAR  BISNIS 3(2-1)
Mata Kuliah ini memberikan dasar pemahaman pengelolaan bisnis dengan faktor-
faktor yang mempengaruhinya, konsep dasar dengan fungsi utama bisnis, tipe-tipe
kepemilikan, kewirausahaan dan bisnis kecil. Fungsi-fungsi operasi bisnis, seperti:
manajemen dan strategi bisnis, manajemen pemasaran bisnis, manajemen SDM
bisnis, manajemen operasi bisnis, manajemen keuangan bisnis, dan manajemen
sistem informasi.

B0X103 MIKROEKONOMI UNTUK BISNIS 3(3-0)
Di dalam mata kuliah ini dibahas konsep-konsep dasar ilmu Ekonomi Mikro yang
berkenaan dengan perilaku dan masalah-masalah yang dihadapi oleh unit-unit kecil
dari seluruh bisnis seperti konsumen, produsen/ perusahaan dan pasar

B0A102 PENGANTAR AKUNTANSI 3(2-1)
Arti fungsi dan peranan akuntansi di dalam perusahaan, bentuk dan isi laporan
keuangan, perlunya pembuatan adjustment serta penyelesaian siklus akuntansi untuk
perusahaan jasa, dagang dan industri

B0D107 MATEMATIKA BISNIS 3 (2-1)
Pencerahan kembali bahan-bahan matematika serta memperdalam, memperluas,
memperlancar dan memahirkan penggunaan matematika sebagai alat bantu analisis
ekonomi. Materi yang dibahas: Aljabar, persamaan linier, matriks, relasi dan fungsi,
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deret, differensial, discount faktor, future value, present value, nilai ekspektasi dan
standar deviasi.

B0X104 PRAKTIKUM APLIKASI KOMPUTER 2 (0-3)
Memberikan pengantar pengoperasian komputer dengan penekanan pada praktek dan
latihan, yaitu memberikan pengetahuan dasar dalam pemroses kata dan pengolahan data
serta pemrograman ringan spread-sheet serta presentasi power-point.

B0D109 BAHASA INDONESIA 2 (1-1)
Diharapkan setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa mampu dan terampil
menuangkan gagasan - secara lisan maupun tertulis – baik ilmiah maupun tak ilmiah
dengan bahasa Indonesia yang mudah dipahami oleh semua lapisan masyarakat dan
sesuai dengan kaidah yang berlaku.

B0D201 ENGLISH FOR BUSINESS PURPOSES I 2 (1-1)
Mata Kuliah ini memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai berbagai
materi dalam bahasa Inggris yang berkaitan dengan dunia bisnis internasional,
misalnya : companies, jobs and introductions, multinational companies, job hunting,
letter & CVs job, interview dan finance.

B0D202 ENGLISH FOR BUSINESS LISTENING & SPEAKING (LAB) 1(0-2)
Untuk melatih keterampilan mahasiswa dalam bahasa Inggris, khususnya untuk
mempersiapkan kemampuan untuk memenuhi standar berbahasa Inggris seperti
TOEFL, IELTS, dan sejenisnya.

G1F203 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 2 (1-1)
Mengantarkan mahasiswa dalam mengembangkan kepribadiannya selaku
warganegara yang berperan aktif menegakkan demokrasi menuju masyarakat madani
dan membantu mahasiswa selaku warga negara agar mampu mewujudkan nilai-nilai
dasar perjuangan bangsa Indonesia serta kesadaran berbangsa, dan bernegara dalam
menerapkan ilmunya secara bertanggung jawab terhadap kemanusiaan dengan
kompetensi menguasai kemampuan berfikir, bersikap rasional dan dinamis,
berpandangan luas sebagai intelektual yang memiliki wawasan kesadaran bernegara
untuk bela negara dengan perilaku cinta tanah air, wawasan kebangsaan, kesadaran
berbangsa demi ketahanan nasional; pola pikir dan sikap yang komprehensif integral
pada seluruh aspek kehidupan nasional

B0D204 PENGANTAR MANAJEMEN 3 (2-1)
Mata kuliah ini memberikan gambaran mengenai konsep dan filosofis manajemen
keputusan yaitu pendekatan sistem dan kontingensi. Diuraikan bahwa manajemen
bekerja dalam sosiotechnical system, perpaduan seni dan sains serta psychosocial
dan spiritual. Pemahaman tentang fungsi-fungsi manajemen: planning, organizing,
staffing, leading dan controlling menjadikan mahasiswa diharapkan mampu
menerapkannya dalam pengelolaan suatu organisasi.

B0D205 STATISTIKA BISNIS 3 (2-1)
Mata kuliah ini memberikan pengetahuan yang meliputi pengolahan dan penyajian
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data kuantitatif dan menentukan berbagai ukuran deskriptif, penentuan angka indeks,
analisis deret berkala,  regresi dan korelasi. Penekanan materi adalah pada aplikasi
statistika pada dunia bisnis.

B0D206 PRAKTIKA STATISTIK BISNIS 2(0-3)
Untuk melatih keterampilan mahasiswa seluruh program studi agar mampu
menggunakan metode kuantitatif dalam penganalisaan masalah yang terjadi,
terutama tabulasi statistik deskriptif dan analisis regresi dan korelasi.

B0C107 PENGANTAR PERPAJAKAN 3 (3-0)
Mata Kuliah ini memberikan pengetahuan dan pemahaman atas pungutan pajak yang
berlaku di Indonesia, meliputi pungutan pajak pusat daerah, kewajiban/hak wajib pajak
dan fiskus serta pengenaan pajak berkenaan dengan transaksi  luar negeri dan penghasilan
wajib pajak luar negeri di Indonesia.

B0D208 BHS. INDONESIA DALAM KORESPONDENSI BISNIS 2 (0-2)
Pengertian dan kegunaan surat menyurat, menyusun surat yang baik dan benar,
menyusun surat niaga, iklan, surat kawat, surat undangan, cara menyusun surat
lamaran, surat otentik, surat klaim, penagihan, referensi, dan surat rekomendasi.

B0D209 ASPEK HUKUM  DALAM BISNIS INTERNASIONAL 2 (2-0)
Mata kuliah ini memberikan pemahaman konseptual dan empiris tentang berbagai
bentuk dan syarat pendirian perusahaan, hak dan kewajiban tiap-tiap jenis
perusahaan dan status hukum perusahaan yang melakukan bisnis yang berskala
Internasional, terutama aspek pajak dan Hak Atas Kekayaan Intelektual.

B0X106 MAKRO EKONOMI UNTUK BISNIS 3 (3-0)
Mata kuliah ini membahas konsep-konsep dasar di dalam ilmu Ekonomi Makro yang
berkenaan dengan masalah-masalah penting yang selalu dihadapi oleh suatu
perekonomian dan kebijakan-kebijakan makro ekonomi untuk mengatasinya.
Pembahasan meliputi: penentuan tingkat keseimbangan kegiatan suatu
perekonomian, termasuk membahas peran sektor pemerintah dan sektor luar negeri,
peranan-peranan uang dan sistem keuangan dalam perekonomian, pertumbuhan
ekonomi dan kebijakan-kebijakan makro pembangunan ekonomi, serta konsep
globalisasi. Kebijakan Perdagangan Internasional (Perdagangan Bebas dan
Terproteksi: Pengaruh hambatan Tarif dan non-tarif terhadap perekonomian), Zona
perdagangan bebas (AFTA), Organisasi perdagangan internasional (WTO, APEC).

B0D301 ENGLISH FOR BUSINESS PURPOSES II 2(1-1)
Mata Kuliah ini memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai berbagai
materi dalam bahasa Inggris yang berkaitan dengan dunia bisnis internasional,
misalnya: e-commerce, socializing, making contact, the energy business, making
arrangements; meeting, the charging job markets.

B0D302 SPEAKING FOR BUSINESS PURPOSES 1 (0-2)
Praktika untuk melatih kemampuan mahasiswa agar mampu mendengar serta
berkomunikasi lisan secara aktif dalam kegiatan bisnis.
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B0D303 MANAJEMEN OPERASI 3(2-1)
Mata kuliah ini memberikan gambaran mengenai konsep dan filosofis manajemen
operasi serta langkah-langkah cara memproduksi barang dan jasa, dimulai dengan
desain produk, proses, method, dan layout.  Selain itu juga perencanaan produksi,
pengendalian kualitas dan persediaan.

B0D304 MANAJ. SUMBER DAYA MANUSIA 3 (3-0)
Mata kuliah ini memberikan pemahaman tentang berbagai konsep, metode dan
teknik perencanaan, perilaku, seleksi dan penempatan serta orientasi SDM. Selain
itu, teknik pelatihan dan pengembangan dan teknik-teknik pemberian kompensasi.
Kemudian dibahas pula tentang masalah hubungan. Kemudian dibahas pula tentang
masalah hubungan industrial Pancasila serta kesehatan dan keselamatan kerja.

B0D305 MANAJEMEN KEUANGAN 3 (2-1)
Mata kuliah ini membahas tentang investasi, manajemen working capital,
manajemen inventori, manajemen piutang, manajemen kas dan surat berharga, tim
value of money, capital budgeting struktur.

B0B202 MANAJEMEN PEMASARAN 3(2-1)
Mata kuliah ini memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang ruang lingkup
pemasaran, lingkungan pemasaran, system informasi pemasaran, pasar konsumen,
pasar bisnis, kepuasan pelanggan, persaingan, segmenting : targeting, positioning dan
pasar global.  Selain itu, mata kuliah ini membahas konsep dasar mengenai bauran
produk, bauran harga, bauran saluran distribusi dan bauran promosi secara umum.

B0D307 MANAJEMEN PERBANKAN 2(2-0)
Mata kuliah ini membahas berbagai aspek dalam perbankan: peran perbankan dalam
perekonomian, manajemen dana bank, manajemen kredit, pengelolaan likuiditas
bank serta beberapa indikator tingkat kesehatan bank. Selain itu, diperkenalkan pula
dual system perbankan konvensional dan syariah.

B0D308 KOMUNIKASI BISNIS 3 (2-1)
Mata Kuliah ini memberikan pemahaman tentang berbagai konsep, metode dan teknik
berkomunikasi secara lisan dan tulisan dalam proses bisnis. Mata kuliah ini juga bertujuan
mengembangkan kemampuan kreativitas mahasiswa dalam menyampaikan informasi
bisnis seperti proposal/lamaran kerja, negosiasi/interview dan presentasi, serta
berkomunikasi secara online.

B0D309 PRAK. MANAJEMEN KEUANGAN 1(0-2)
Mata kuliah ini praktik penghitungan keuangan untuk keputusan-keputusan keuangan
dan penerapannya dalam perusahaan. Konsep dasar dan ruang lingkup manajemen
keuangan didasarkan pada interpretasi laporan keuangan untuk menilai kinerja
perusahaan dengan parameter utama analisis laporan keuangan: likuiditas,
solvabilitas dan rentabilitas. Kemudian kebijakan pembiayaan terutama modal kerja:
kas, piutang dan persediaan serta kebijakan investasi : capital budgeting, capital
structure.

B0D310 PRAKTIKUM KOMUNIKASI BISNIS 1 (0-2)
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Mata Kuliah ini melatih kemampuan mahasiswa dalam berkomunikasi secara lisan dan
tulisan  dalam proses bisnis.  Mata kuliah ini juga menekankan pada proses kreativitas
dalam menyampaikan informasi bisnis seperti proposal/lamaran kerja, negosiasi/interview
dan presentasi, serta berkomunikasi secara online.

B0D401 BAHASA JEPANG 2(1-1)
Mata kuliah ini memberikan pengetahuan tulis baca hiragana dan katakana serta
kalimat dasar bahasa Jepang sehingga setelah selesai mengikuti mata kuliah ini
mahasiswa mampu menulis dan membaca kosakata bahasa Jepang dalam Hiragana
dan Katakana serta berkomunikasi dengan kalimat sederhana bahasa Jepang.

B0D402 PRAKTIKUM BHS. JEPANG 1 (0-2)
Mata Kuliah ini memberikan latihan percakapan sederhana dalam bahasa Jepang
sehingga setelah selesai mengikuti mata kuliah ini mahasiswa mampu melakukan
percakapan sehari-hari yang sederhana dalam bahasa Jepang.

B0D403 PRAKTIKUM E-BUSINESS/ E-COMMERCE 1(0-2)
Praktika mengenai keterampilan komputer untuk kegiatan bisnis yang menggunakan
teknologi informasi dan komputer. Diarahkan untuk memiliki kemampuan dasar
mengenai desain situs, program e-bisnis, dan lain sebagainya.

B0D404 ADMINISTRASI KEPABEANAN DAN CUKAI 2 (1-1)
Mata kuliah ini membahas mengenai pengertian bea masuk, bea keluar, cukai dalam
kepabeanan dan Tata laksana Kepabeanan, termasuk prosedur pabean dan
penghitungan pajak‐pajak dalam rangka ekspor dan impor.

B0A207 AKUNTANSI BIAYA 3 (2-1)
Memberikan pengetahuan dasar mengenai fungsi akuntansi biaya untuk membantu
manajemen dalam perencanaan dan pengendalian kegiatan perusahaan. Mahasiswa dapat
mencatat dan menghitung berbagai metode penentuan harga pokok dan mampu
menghitung biaya-biaya yang terjadi dalam perusahaan manufaktur.

B0D406 PERILAKU  ORGANISASI 3 (3-0)
Mata kuliah ini memberikan pemahaman konseptual dan empiris tentang struktur, proses
dan perilaku terhadap kinerja pada tingkat individual, kelompok dan organisasi, motivasi,
kepemimpinan, pengambilan keputusan, otoritas dan budaya perusahaan, komunikasi serta
penanganan konflik.

B0D407 KEWIRAUSAHAAN 3 (2-1)
Mata kuliah ini melengkapi dasar-dasar kewirausahaan: etos kerja, perilaku dan kontribusi
bagi perekonomian. Kemudian teknik-teknik operasional : memulai usaha dan menyusun
studi kebijakan bisnis : pemasaran, keuangan, manajemen dan SDM serta penyusunan
corporate plan dan studi kelayakan bisnis.

B0D408 SISTEM INFORMASI BISNIS 3(2-1)
Mata kuliah ini memberikan pengetahuan kepada para mahasiswa mengenai konsep
sistem informasi dan aplikasi sistem informasi dalam lingkup bisnis terutama
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lingkungan bisnis internasional.

B0D409 PENGANTAR E-BISNIS/E-COMMERCE 2(1-1)
Mata kuliah ini memberikan pengetahuan penggunaan sistem informasi bisnis dalam
suatu jaringan bisnis dengan menggunakan media internet, baik dari aspek
pemasaran, produksi, SDM dan keuangan.

B0D410 PRAKTIKUM MANAJEMEN OPERASI 1(0-2)
Mata kuliah ini memberikan praktik manajemen operasi yaitu proses desain, plant
lay-out dan plant design. Selain itu perencanaan produksi dan pengendalian kualitas.

B0D413 BAHASA JERMAN (DEUTSCH I) 2 (1-1)
Pembelajaran tata bahasa dasar dan kosa kata bahasa Jerman serta penggunaannya
dalam konteks yang sesuai dengan situasi komunikasi yang dipelajari

B0D414 PRAKTIKA BAHASA JERMAN DEUTSCH II (Praktikum) 1 (0-1)
Pelatihan tata bahasa dasar dan kosa kata bahasa Jerman dengan lebih menekankan
pada keterampilan mendengar, membaca, berbicara dan menulis dalam berbagai
situasi dan konteks komunikasi

B0D413 BAHASA JEPANG 2 (1-1)
Pembelajaran tata bahasa dasar dan kosa kata bahasa Jepang serta penggunaannya
dalam konteks yang sesuai dengan situasi komunikasi yang dipelajari

B0D411 BAHASA MANDARIN 2 (1-1)
Pembelajaran percakapan yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari.
Diharapkan mahasiswa dapat memahami tata bahasa dan pola kalimat sehingga
diharapkan setelah menempuh mata kuliah ini mahasiswa dapat berkomunikasi
dalam bahasa mandarin dengan baik

B0D412 PRAKTEK BAHASA MANDARIN 1 (0-1)
Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar bahasa Mandarin secara efektif, melalui
pendekatan tulisan dan penekanan pada  optimalisasi kemampuan berbicara yang
baik

B0D421 PRAKTIKUM MANAJ. PEMASARAN 1(0-2)
Mencoba praktek melalui simulasi mengenai praktek-praktek pemasaran terutama
segmentasi dan bauran pemasaran.

B0D422 PRAKTIKUM KEPABEANAN DAN CUKAI 1(0-2)
Membahas mengenai aspek teknis pada tata laksana kepabeanan, melakukan analisis
prosedur kepabeanan yang berbeda serta belajar untuk melengkapi dokumen pabean.

B0D501 MANAJ. KEU. INTERNASIONAL 3 (2-1)
Mata kuliah ini memberikan dasar-dasar pengetahuan mengenai bisnis yang
beroperasi secara internasional. Konsep dasar keuangan dan bisnis internasional
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dengan kasus perusahaan multinasional. Selain itu membahas pula tentang sistem
moneter internasional dan model-model prakiraan nilai valuta asing serta lingkungan
keuangan internasional foreign exchange market dan money market. Kemudian
manajemen resiko valas: teknik hedging dan spekulasi serta ekspasure.
Diperkenalkan pula beberapa instrument dalam pasar valuta asing: futures dan
option.

B0B505 MANAJEMEN PEMASARAN INTERNASIONAL 3(2-1)
Membahas proses pemasaran internasional mulai dari analisis pasar, pemilihan pasar,
cara memasuki pasar internasional dan modifikasi strategi pemasaran ekspor-impor.

B0D503 MANAJ. OPERASI INTERNASIONAL 2(2-0)
Mata kuliah ini memberikan dasar-dasar pengetahuan mengenai bisnis yang
beroperasi secara internasional. Konsep dasar operasi dan bisnis internasional dengan
kasus perusahaan multinasional.

B0D504 MSDM  INTERNASIONAL & MANAJ. LINTAS BUDAYA 2 (2-0)
Mata kuliah ini memberikan praktik tentang berbagai konsep, metode dan teknik
perencanaan, perilaku, seleksi dan penempatan serta orientasi SDM bisnis yang
beroperasi secara internasional. Selain itu, mampu melakukan desain teknik pelatihan
dan pengembangan serta teknik-teknik pemberian kompensasi dan isu-isu MSDM
global. Juga termasuk dibahas bagaimana perbedaan karakteristik antar negara dan
budaya mempengaruhi kegiatan MSDM.

B0D505 TEKNIK PENULISAN KARYA ILMIAH 2 (1-1)
Membahas dasar pertimbangan dalam persiapan menulis laporan, baik laporan
magang maupun laporan tugas akhir. Juga membahas upaya identifikasi
permasalahan dasar dan metode penelitian serta teknik analisis data dalam penulisan
laporan. Penyusunan, editing, pengetikan, penjilidan, bagian pendahuluan laporan,
bagian isi (batang tubuh) laporan dan lampiran.

B0D506 PENGANGGARAN 2 (1-1)
Mata kuliah ini membahas dan melatih mahasiswa dalam menerapkan konsep
penganggaran sebagai alat perencanaan dan pengendalian perusahaan.
Diperkenalkan mengenai teknik-teknik penyusunan anggaran perusahaan, baik secara
kuantitatif dan kualitatif, realistis dan komprehensif maupun parsial untuk suatu
divisi atau departemen.

B0D507 ADMINISTRASI PERDAGANGAN INTERNASIONAL 2 (1-1)
Memberikan pengetahuan praktis mengenai teknik-teknik perdagangan internasional,
implikasi, faktor- faktor yang mempengaruhi, baik faktor yang mendukung dan
menghambat serta hubungan antara suatu kebijakan perdagangan luar negeri dengan
perdagangan internasional. Menstimulasikan tata cara/ prosedur ekspor dan impor,
pengiriman dan penerimaan barang, penggunaan L/C, administrasi ekspor dan impor
serta keterkaitannya dengan masalah asuransi : klausul, klaim dan manajemen resiko.

B0D508 PRAKTIKUM  PENGANGGARAN 1(0-2 )
Melatih keterampilan mahasiswa dalam menyusun anggaran suatu perusahaan.
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Simulasi data yang berisi semua kegiatan perusahaan, sehingga mahasiswa dapat
menyusun anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran kebutuhan bahan baku,
anggaran pembelian, anggaran kas, anggaran modal.

SEMESTER AKHIR (PILIHAN ALTERNATIF)

Alternatif Pertama
Mahasiswa diperkenankan untuk melakukan magang atau praktek kerja di Perusahaan
Multinasional yang dipilihnya selama 2 bulan untuk kemudian memberikan laporan setelah
kegiatan magang berakhir. Kegiatan magang sendiri dapat dilakukan di dalam maupun luar
negeri.

B0D611 KEGIATAN MAGANG 4(0-4)
Kegiatan magang dilakukan selama 2 bulan di perusahaan Multinasional. Magang ini
dapat menjadi sebuah pengalaman kerja bagi mahasiswa. Persyaratan magang adalah
mahasiswa yang bersangkutan sudah tidak lagi memiliki mata kuliah yang harus
ditempuh.

B0D612 LAPORAN (MAGANG) 2(0-4)
Setelah menyelesaikan tugas akhir, mahasiswa mampu melakukan laporan kegiatan
praktik kerja dalam suatu karya ilmiah atas dasar observasi, praktik kerja atau
penelitian terapan sederhana, sesuai dengan bidang terapan ilmu yang ditempuhnya.
Materi: Kegiatan kerja yang diobservasi atau dijalaninya yang dikaitkan dengan studi
kepustakaan atau data dan atau informasi yang berasal dari pengalaman empiris.

Alternatif Kedua
Mahasiswa diberi pilihan untuk mempersiapkan diri dalam menjalankan kegiatan bisnis secara
mandiri. Oleh karena itu mahasiswa akan diberi bekal lanjutan dalam berwirausaha hingga
mempraktekannya secara sederhana, termasuk menyusun proposal rencana usaha. Di akhir
semester, mahasiswa tersebut dipersyaratkan untuk memberikan laporan kegiatan dalam bentuk
studi kelayakan usaha.

B0D621 TOPIK KHUSUS KEWIRAUSAHAAN 2 (2-2)
Mahasiswa mendapat topik lanjutan mengenai kewirausahaan melalui satu dosen
pembimbing kewirausahaan dari mulai persiapan pribadi seorang wirausaha hingga
berbagai faktor yang perlu diperhatikan untuk menjalankan wirausaha. Kegiatan
dapat berupa gabungan antara teori dan praktek.

B0D622 PENYUSUNAN RENCANA WIRAUSAHA 2(2-2)
Melatih mahasiswa untuk dapat membuat business plan dan studi kelayakan yang
dapat dijadikan dasar pendirian usaha.

B0D623 LAPORAN (KEWIRAUSAHAAN) 2(0-4)
Hasil perkuliahan kewirausahaan selama satu semester kemudian dibuat laporan
akhir berupa studi kelayakan usaha yang memuat proposal teknis, keuangan, dan
serta proposal manajerialnya. Laporan ini harus memenuhi standar penyusunan
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proposal usaha sebagaimana yang dipersyaratkan oleh lembaga-lembaga bisnis dan
perbankan.

Alternatif Ketiga
Mahasiswa diberi pilihan untuk mengambil kuliah lanjutan mengenai e-bisnis serta diarahkan
untuk membuat proyek khusus dengan mengaplikasikan konsep e-bisnis. Di akhir semester
mahasiswa dipersyaratkan untuk membuat laporan proyek e-bisnis nya.

B0D631 TOPIK KHUSUS E-BISNIS 2 (2-2)
Mahasiswa mendapat topik lanjutan mengenai e-bisnis melalui satu dosen pembimbing e-
bisnis dari mulai persiapan pribadi seorang e-bisnis, hingga berbagai faktor yang perlu
diperhatikan untuk menjalankan e-bisnis. Kegiatan dapat berupa gabungan antara teori dan
praktek. Materi-materi yang diperkenalkan diantaranya adalah mengenai e-marketing,
membangun bisnis secara virtual, transaksi pembayaran dalam e-bisnis, dan lain sebagainya.

B0D632 PROJECT IN E-BUSINESS
2 (0-2)

Mahasiswa diminta untuk melakukan studi mandiri dan menyusun sebuah proyek e-
bisnis secara sederhana dimana kegiatan bisnis secara virtual dapat dilaksanakan.
Sebagai contoh dengan membuat toko online untuk aktivitas bisnis yang
dilakukannya.

B0D633 LAPORAN (E-BUSINESS PROJECT) 2 (0-2)
Mahasiswa diminta untuk menyajikan laporan proyeknya melalui laporan tertulis dan
presentasi dari hasil penyusunan proyek e-bisnis yang dibangunnya.

2. Proses Pembelajaran

A. Metode Pembelajaran
a. Kuliah
Dengan diterapkannya Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), metode pembelajaran yang
digunakan di Fakultas Ekonomi saat ini telah diarahkan menuju Student Centered Learning
(SCL). Metode pembelajaran SCL yang telah diterapkan di Fakultas Ekonomi mencakup antara
lain:

 Diskusi Kecil (Small Group Discussion)
 Permainan dan Simulasi (Role-Play & Simulation)
 Studi kasus (Case Study)
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 Contextual Instruction

Diskusi Kecil.  Diskusi kecil dilakukan dengan mengarahkan mahasiwa untuk mahasiswa
membentuk kelompok diskusi yang masing-masing beranggotakan sekitar 5-10 orang untuk
mendiskusikan bahan yang diberikan oleh dosen atau bahan yang diperoleh sendiri oleh anggota
kelompok tersebut. Aktivitas diskusi dapat dilakukan dalam rangka: membangkitkan ide,
menyimpulkan poin penting, mengases tingkat skill dan pengetahuan, mengkaji kembali topik
kuliah sebelumnya, menyelesaikan masalah, menelaah latihan/quiz/tugas, brainstrorming, dll.
Sebagai bagian dari diskusi kecil, mahasiswa juga dapat mempresentasikan topik yang menjadi
bahasan kelompoknya.

Permainan dan Simulasi. Simulasi adalah model yang membawa situasi yang mirip dengan
sesungguhnya ke dalam kelas. Walaupun metode ini lebih banyak digunakan untuk mata kuliah
aplikasi instrumentasi seperti halnya di Fakultas MIPA, namun beberapa bahasan dalam mata
kuliah tertentu di Fakultas Ekonomi memungkinkan untuk dilakukan simulasi dalam konteks
yang lebih sederhana. Tujuan dilakukan simulasi adalah untuk memperdalam pengetahuan
mahasiswa dan menciptakan variasi suasana dalam kegiatan PBM.
Contoh:

 Simulasi sederhana aktivitas pasar modal (mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan
Lainnya dan mata kuliah Pasar Modal dan Portofolio).

 Simulasi Game Theory (mata kuliah Mikroekonomi).
 Simulasi Supply & Demand (mata kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro).
 Simulasi membuat stand penjualan dalam berbagai acara di kampus (mata kuliah

Kewirausahaan).
 Simulasi pemasaran (mata kuliah Salesmanship)

Studi Kasus. Studi kasus dilakukan dengan mengarahkan mahasiswa untuk menganalisis suatu
peristiwa atau kejadian ekonomi tertentu yang sedang atau telah berlangsung dalam beberapa
waktu terakhir. Tujuan Studi Kasus dilakukan untuk mempertajam pemahaman, daya pikir dan
analisis mahasiswa.
Contoh:

 Membuat analisis mengenai keuangan perusahaan dengan data tertentu.
 Membuat analisis mengenai melemahnya nilai tukar dalam perekonomian terhadap

kinerja ekspor nasional.

Contextual Instruction. Contextual Instruction adalah mata kuliah yang membantu dosen
mengaitkan isi mata kuliah dengan situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari dan membantu
mahasiswa untuk membuat keterhubungan antara pengetahuan dan aplikasinya dalam kehidupan
sehari-hari sebagai anggota masyarakat, pelakuk kerja profesional, atau manajerial, entrepreneur,
maupun investor.
Contoh:

 Mahasiswa diberi tugas mengamati proses dan transaksi jual beli di pusat-pusat
perdagangan

b. Praktikum
Kegiatan Praktikum dapat dilaksanakan dengan menggunakan metode sebagai berikut:
Metode Kompetensi yang dikembangkan
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Metode Kompetensi yang dikembangkan
Studi Kasus Analytical Thinking (Berpikir Secara Analitis)

Mahasiswa diharapkan dapat memiliki kemampuan analitis masalah
yang baik dan memikirkan solusinya secara mendalam sesuai ilmu
yang telah dipelajarinya. Mahasiswa diharapkan mampu menemukan
masalah yang dimaksud dan menemukan berbagai gejalanya dan
memiliki kemampuan untuk mengerjakan berbagai kasus dalam
praktek bisnis, seperti akuntansi, manajemen pemasaran,
administrasi perpajakan dan bisnis internasional

Pencarian di Internet Information Seeking (Pencarian Informasi)
Mahasiswa diharapkan memiliki hasrat pencarian informasi yang
besar, seperti: pengetahuan dan sejarah suatu produk dan peraturan-
peraturan perpajakan dengan pengertian pantang menyerah dalam
pencarian informasi. Mahasiswa mencoba menemukan berbagai
informasi yang dibutuhkan dari berbagai sumber website yang
memungkinkan dengan berbagai cara kreatif seperti mengganti kata
kunci, menggunakan fitur-fitur software pencarian di internet,
mencari referensi internet dari buku, dan sebagainya.
Initiative (Inisitatif)
Mahasiwa diharapkan memiliki inisiatif untuk memulai pencarian di
internet tanpa diperintahkan oleh dosen atau karena kebutuhan tugas.
Mahasiswa senantiasa meng-update pengetahuannya dengan
mencari informasi manajemen di internet.
Mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan kemampuan dan
teknik-teknik berkomunikasinya. Mahasiswa juga belajar mengenal
berbagai karakater yang berbeda dan bagaimana cara berkomunikasi
yang tepat untuk setiap karakter.
Interpersonal (Kemampuan Bersosialisasi)
Mahasiswa diharapkan dapat berinteraksi antarsesama anggota
kelompok dengan efektif.
Mahasiswa belajar mengembangkan kemampuan berinteraksi
sosialnya dengan sesama mahasiswa.

Simulasi / Games Teamwork (Kerja Tim)
Mahasiswa diharapkan mengembangkan kemampuan untuk bekerja
sama dalam tim. Mahasiswa melakukan pembagian tugas dengan
adil dan melakukan pekerjaannya dengan baik.
Leadership (Kepemimpinan)
Mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan kemampuannya
sebagai pemimpin dalam kelompok. Mahasiswa belajar merasakan
posisi sebagai pemimpin dan memahami, serta mengembangkan
teknik-teknik memimpin yang tepat untuk kelompoknya.
Communication (Komunikasi)
Mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan kemampuan dan
teknik-teknik berkomunikasinya. Mahasiswa juga belajar mengenal
berbagai karakter yang berbeda dan bagaimana cara berkomunikasi
yang tepat untuk setiap karakter .
Interpersonal (Kemampuan Bersosialisasi)
Mahasiswa diharapkan dapat berinteraksi antarsesama anggota
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Metode Kompetensi yang dikembangkan
kelompok dengan efektif.
Mahasiswa belajar mengembangkan kemampuan berinteraksi
sosialnya dengan sesama mahasiswa.

Multimedia Focus (Fokus)
Mahasiswa diharapkan dapat meningkatkan fokus dan konsentrasi
terhadap materi yang disampaikan melalui multimedia yang
dipergunakan untuk menyampaikan ilmu.
Analytical Thinking (Berpikir Secara Analitis)
Mahasiswa diharapkan dapat memiliki kemampuan analitis masalah
yang baik dan memikirkan solusinya secara mendalam sesuai ilmu
yang telah dipelajarinya. Mahasiswa mampu menemukan masalah
yang dimaksud dan menemukan berbagai gejalanya sehingga ia
mampu memberikan jawaban terhadap masalah tersebut.
Creativity (Kreatifitas)
Mahasiswa diharapkan dapat mengembangkan kreatifitasnya dalam
merancang media yang dipergunakan untuk menyampaikan materi
maupun isi materi itu sendiri. Mahasiswa juga dapat
mengembangkan kreatifitas dalam mempergunakan berbagai teknik
penyampaian materi.

c. Praktik Kerja Lapangan

Praktik Kerja Lapangan meliputi kegiatan antara lain sebagai berikut:
Metode Kompetensi yang dikembangkan
Studi Kasus Analytical Thinking (Berpikir Secara Analitis)

Mahasiswa diharapkan dapat memiliki kemampuan analitis masalah
yang baik dan memikirkan solusinya secara mendalam sesuai ilmu
yang telah dipelajarinya. Mahasiswa mampu menemukan masalah
yang dimaksud dan menemukan berbagai gejalanya sehingga ia
mampu memberikan jawaban terhadap masalah tersebut.

Simulasi / Games Teamwork (Kerja Tim)
Mahasiswa diharapkan mengembangkan kemampuan untuk bekerja
sama dalam tim. Mahasiswa melakukan pembagian tugas dengan
adil dan melakukan pekerjaannya dengan baik.
Leadership (Kepemimpinan)
Mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan kemampuannya
sebagai pemimpin dalam kelompok. Mahasiswa belajar merasakan
posisi sebagai pemimpin dan memahami, serta mengembangkan
teknik-teknik memimpin yang tepat untuk kelompoknya.
Communication (Komunikasi)
Mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan kemampuan dan
teknik-teknik berkomunikasinya. Mahasiswa juga belajar mengenal
berbagai karakter yang berbeda dan bagaimana cara berkomunikasi
yang tepat untuk setiap karakter .
Interpersonal (Kemampuan Bersosialisasi)
Mahasiswa diharapkan dapat berinteraksi antarsesama anggota
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Metode Kompetensi yang dikembangkan
kelompok dengan efektif.
Mahasiswa belajar mengembangkan kemampuan berinteraksi
sosialnya dengan sesama mahasiswa.

Membuat Makalah Conceptual Thinking (Berpikir Secara Konseptual)
Mahasiswa diharapkan dapat memecahkan masalah yang ditemukan/
sebagai dasar dalam pembuatan makalah. Mahasiswa melatih dan
mengembangkan kemampuan untuk menganalisis dan mencoba
menemukan/mengembangkan solusi sebagai jawaban dari masalah
yang dipaparkan dalam makalahnya.
Self-Effectiveness (Efektivitas Diri)
Mahasiswa diharapkan dapat mendayagunakan potensi dalam
dirinya seefektif mungkin. Mahasiswa dapat mengeksplorasi
kemampuan dan pengetahuan dalam dirinya. Mahasiswa juga
mampu mengorganisasikan dirinya dalam mengerjakan setiap
pekerjaan seefektif dan seefisien mungkin.
Information Seeking (Pencarian Informasi)
Mahasiswa diharapkan dapat memiliki hasrat pencarian informasi
yang besar. Dalam pengerjaan makalah, mahasiswa mencoba
menemukan berbagai informasi yang dibutuhkan dan berbagai
sumber yang memungkinan.

PKL/Magang Profesionalitas
Mahasiswa diharapkan dapat memiliki kemampuan untuk
mengerjakan berbagai kasus dalam praktek bisnis, seperti akuntansi,
manajemen pemasaran, administrasi perpajakan dan kewirausahaan.

d. Penyusunan Tugas Akhir
Desain Jenis/Kelompok Mata Kuliah pada Program Diploma adalah sebagai berikut:
1. Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK), ditujukan untuk mengembangkan

manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME dan berbudi pekerti
luhur, berkepribadian mantap, dan mandiri serta memiliki rasa tanggung jawab
kemasyarakatan dan kebangsaan.

2. Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK), ditujukan untuk memberikan landasan
penguasaan ilmu dan keterampilan tertentu.

3. Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB), ditujukan untuk menghasilkan tenaga ahli dengan
kekaryaan berdasarkan dasar ilmu dan keterampilan yang dikuasai.

4. Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB), ditujukan untuk membentuk sikap dan perilaku
yang diperlukan seseorang dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan dasar ilmu
dan keterampilan yang dikuasai.

5. Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB), ditujukan untuk dapat memahami
kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.

Penulisan Laporan Tugas Akhir
Pada akhir studi program Diploma Fakultas Ekonomi, mahasiswa diwajibkan melakukan
penyusunan dan penulisan Laporan Tugas Akhir. Ruang lingkup tugas akhir, adalah bahwa
mahasiswa diharapkan mampu:
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(1) melakukan kegiatan praktik atau penelitian terapan sederhana dalam bidang terapan ilmu
yang ditempuhnya,

(2) menyusun dan menulis suatu karya ilmiah atas dasar observasi, praktik kerja, atau penelitian
terapan sederhana, sesuai dengan bidang terapan ilmu yang ditempuhnya.
Tujuan di atas mencakup pengembangan kemampuan mahasiswa dalam menggiatkan
antara teori-teori yang dipelajari dengan kegiatan praktik yang relevan. Penyajiannya dalam
bentuk karya tulis ilmiah sesuai dengan ketetapan yang berlaku di Universitas Padjadjaran.
Proses dan/atau dinamika kegiatan kerja yang akan diangkat menjadi topik tugas akhir
dikembangkan dari bidang terapan ilmu masing-masing. Materi terapan didasarkan pada:

1. kegiatan kerja yang diobservasi atau dijalani, yang dikaitkan dengan studi kepustakaan,
atau

2. data dan/atau informasi yang berasal dari penelitian lapangan yang dikaitkan dengan
studi kepustakaan.

Hal ini dimaksudkan agar mahasiswa memperoleh pengalaman praktik lapangan atau penelitian
penerapan, menuangkan hasilnya dalam bentuk karya tulis ilmiah.

Proses Awal
Mahasiswa diwajibkan mengisi KRS dengan mencantumkan/memprogramkan tugas akhir. Pada
saat pengisian KRS, diharapkan mahasiswa sudah memiliki “topik tentatif”.

Prosedur Penunjukan Pembimbing
(1) Penunjukan pembimbing dilakukan oleh Ketua Program Studi setelah mahasiswa

menyerahkan “topik tentatif” kepada program studi yang bersangkutan.
Atas dasar “topik tentatif” tersebut, Program Studi menunjuk pembimbing.

(2) Ketua program studi secara tertulis menyampaikan penunjukan pembimbing kepada Ketua
Program. Ketua Program segera mengeluarkan surat keputusan pengangkatannya yang
berlaku untuk dua semester.
Apabila dipandang perlu, Ketua Program Studi dapat pula menyarankan penunjukan :
- Pembimbing Lapangan, yaitu tenaga ahli dari instansi/lembaga tempat mahasiswa mela-

kukan tugas akhir.
- Nara sumber, yaitu tenaga ahli dari luar program studi  yang diminta informasi yang

berkaitan dengan materi tugas akhir.
- Konsultan, yaitu tenaga pengajar tetap atau  tidak tetap program studi atau tenaga dari

luar program studi yang diminta konsultasi untuk penyusunan tugas akhir dalam bidang
yang tidak berkaitan langsung dengan materi tugas akhir.

(3) Penunjukan pembimbing lapangan, nara sumber, dan/atau konsultan dari luar
fakultas/program studi dimana program studi itu diselenggarakan  didasarkan pada
kesediaan yang bersangkutan serta pada keahlian di bidang ilmu yang berkaitan dengan
materi tugas akhir  (untuk pembimbing lapangan dan nara sumber) atau berkaitan dengan
bidang terapan ilmu lain yang menunjang penyusunan tugas akhir (bagi konsultan)

Penggantian Pembimbing.
Apabila karena sesuatu alasan atau berhalangan tetap, pembimbing tidak dapat menjalankan
tugasnya lebih dari dua bulan berturut-turut maupun tidak berturut-turut, maka Ketua Program
Studi menunjuk penggantinya dengan memperhatikan persyaratan pembimbing.

Prosedur Pembimbing
Tim pembimbing memantau proses pembimbingannya dengan menggunakan Kartu Bimbingan
Tugas Akhir. Dengan demikian, tim pembimbing dapat pengetahui perkembangan mahasiswa
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secara mendalam dengan mengikuti proses kegiatannya dalam menyusun dan menulis tugas
akhir, yaitu:
(1) Mahasiswa bersama pembimbing utama dan pembimbing pendamping mendiskusikan

judul, outline (garis besar), rencana tugas akhir yang akan dilakukan.

(2) Usulan tugas akhir yang telah disetujui tim pembimbing harus terdapat di program studi.

(3) Mahasiswa melakukan kegiatan tugas akhir di instan-si/lembaga yang dipilih/ditunjuk
berbekal surat pengantar Ketua Program atau Sekretaris Bidang Akademik.

(4) Apabila tugas akhir  tidak dapat diselesaikan pada semester bersangkutan, maka :
- Mahasiswa diperkenankan menyelesaikan pada semester berikutnya, dengan

mencantumkan kembali pada KRS (topik dan pembimbingnya tetap sama)
- Pada semester bersangkutan pembimbing utama memberi huruf K, sehingga tidak

digunakan untuk perhitungan IP/IPK,
- Semester bersangkutan tetap diperhitungkan dalam waktu maksimal studi.

(5) Apabila tugas akhir  tidak  dapat diselesaikan dalam dua semester berturut-turut, maka  :
- Pembimbing utama memberi huruf mutu E,
- Mahasiswa diharuskan menempuh kembali tugas akhir tersebut dengan topik yang

berbeda (tim pembimbing bisa tetap sama atau berbeda),
- Selanjutnya berlaku ketentuan pengambilan tugas akhir mulai awal lagi
- Penunjukan tim pembimbing mulai dari awal.

(6) Setelah tugas akhir selesai dalam bentuk first draft (konsep pertama) laporan tugas akhir,
tim pembimbing, melakukan evaluasi. Apabila tim pembimbing memberikan skor di bawah
2,00, maka laporan tugas akhir tersebut dinyatakan belum memenuhi persyaratan untuk
diajukan pada sidang ujian akhir program. Mahasiswa harus melakukan perbaikan sesuai
saran tim pembimbing.

(7) Setelah perbaikan selesai, tim pembimbing melakukan evaluasi lagi seperti pada butir (6) di
atas, Apabila tim pembimbing memberi skor 2,00 atau lebih, maka final draft (konsep final)
laporan tugas akhir itu dinyatakan memenuhi persyaratan untuk diajukan pada sidang ujian
akhir program dan tim pembimbing menyatakan persetujuannya dengan membubuhkan
tanda tangan.

(8) Final draft (konsep akhir) laporan tugas akhir, yang belum dijilid, dibuat sekurang-
kurangnya dalam rangkap lima, dengan rincian :
- 1 buah untuk pembimbing utama
- 1 buah (atau lebih) untuk pembimbing pendamping
- 1 buah (atau lebih) untuk penguji
- 1 buah untuk mahasiswa

(9) Setelah ujian sidang Program Diploma 3 dan dinyatakan lulus, tugas akhir dilakukan
perbaikan sesuai anjuran pembimbing/penguji. Apabila tugas akhir itu  disetujui tim
pembimbing, dibuatkan sekurang-kurang-nya dalam rangkap enam, dengan rincian:
1. 2 buah untuk SBAK dan program studi
2. 1 buah untuk pembimbing utama
3. 1 buah (atau lebih) untuk pembimbing pendamping
4. 1 buah untuk UPT Perpustakaan PAAP
5. 1 buah untuk mahasiswa
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B. Masa Studi dan Penghentian Studi Sementara
a. Masa Studi Program Diploma
Program Diploma dijadwalkan untuk 6 semester dan dapat ditempuh secepat-cepatnya 5
semester serta selama-lamanya 10 semester, termasuk cuti akademik selama 2 semester.

b. Penghentian Studi Sementara
Mahasiswa dapat menghentikan studi untuk sementara dengan ketentuan sebagai berikut:
(1) Penghentian studi untuk sementara tidak lebih dari 2 (dua) semester baik secara

berturut-turut maupun secara terpisah.
(2) Periode penghentian studi sementara itu tidak diperhitungkan dalam batas waktu

maksimal program  studinya.
(3) Ketentuan lebih lengkap mengenai penghentian studi sementara dapat dilihat pada

Buku Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Padjadjaran Bab IV
sub B.4. (point 7)

C. Evaluasi Hasil Belajar

Pedoman Penilaian

Huruf Mutu Akhir yang Sah

1. Nilai akhir (huruf mutu) mata kuliah atau hasil evaluasi akhir sesuatu mata kuliah hanya
dianggap sah apabila :
a. Matakuliah yang bersangkutan terdaftar dalam KRS Mahasiswa.

b. Nilai terdaftar dalam Daftar Peserta Nilai Akhir (DPNA) ditanda tangani oleh Dosen
Pengampu Mata Kuliah.

c. Mahasiswa berstatus aktif/terregistrasi pada semester yang sesuai dengan semester KRS
dan DPNA.

2. Semua nilai akhir (huruf mutu) mata kuliah atau hasil evaluasi akhir sesuatu mata kuliah yang
tidak memenuhi persyaratan butir (1) di atas dinyatakan tidak berlaku (gugur).

Huruf  Mutu T  (Tidak Lengkap)

Seorang mahasiswa dinyatakan memperoleh huruf mutu T jika memenuhi ketentuan sebagai berikut
:

1. Diberikan kepada mahasiswa yang belum memenuhi evaluasi  akhir semester;

2. Setelah evaluasi pada butir (1) dipenuhi mahasiswa dalam waktu 2 minggu terhitung sejak ujian
akhir semester mata kuliah bersangkutan  huruf T harus diganti menjadi A sampai E;
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3. Apabila evaluasi pada butir (1) tidak dipenuhi dalam batas waktu 2 minggu, maka huruf
mutunya menjadi E; atau Dosen Pengasuh mata kuliah dapat mengolah sesuai dengan bobot
masing-masing bagian evaluasi yang ditetapkan, sehingga menghasilkan huruf mutu lain;

4. Huruf T tidak dapat diubah menjadi K, kecuali apabila mahasiswa tidak dapat menempuh ujian
akhir semester susulan atas dasar alasan yang dapat dibenarkan (sakit, mengalami kecelakaan,
atau musibah yang memerlukan perawatan lama).

Huruf  Mutu K  (Kosong)

Huruf mutu suatu mata kuliah dapat dinyatakan sebagai huruf K jika memenuhi ketentuaan sebagai
berikut :

1. Mahasiswa mengundurkan diri dari kegiatan perkuliahan setelah lewat batas waktu perubahan
KRS (2 minggu setelah kegiatan akademik berjalan) dengan alasan yang dapat dibenarkan dan
dibuktikan dengan Surat Keterangan Dekan;

2. Dikenakan pada satu atau beberapa mata kuliah pada semester bersangkutan dalam hal
mahasiswa tidak dapat mengikuti ujian akhir semester atas dasar alasan yang dapat dibenarkan
sehingga tidak dapat mengikuti ujian akhir semester susulan;

3. Diberikan pada matakuliah tugas akhir dan skripsi yang tidak selesai dalam satu semester.

4. Alasan yang dapat dibenarkan untuk memberikan huruf K adalah :

a. sakit atau kecelakaan yang memerlukan perawatan atau proses penyembuhan lama, yang
dinyatakan dengan surat keterangan dari dokter spesialis atau rumah sakit yang merawatnya;

b. musibah keluarga yang mengharuskan mahasiswa meninggalkan kegiatan belajarnya dalam
waktu lama, dengan dikuatkan surat keterangan yang diperlukan;

5. Alasan lain yang dapat dibenarkan untuk memberi huruf  K adalah kondisi melahirkan yang
tidak normal atau alasan lain yang dapat dibenarkan oleh Dekan atau Direktur  Program di luar
kedua alasan pada butir (3) di atas, tetapi mahasiswa dianggap menghentikan studinya untuk
sementara selama satu semester atas izin Dekan;

6. Mata kuliah yang memiliki huruf mutu K, tidak digunakan untuk penghitungan IP atau IPK;

7. Bagi mahasiswa yang memperoleh huruf K bagi seluruh beban studi dalam semester yang
bersangkutan, diperhitungkan dalam batas waktu studi dan tidak dianggap sebagai penghentian
studi untuk sementara;

8. Apabila butir (5) di atas terjadi untuk kedua kalinya, maka semester bersangkutan dianggap
sebagai penghentian studi untuk sementara atas izin Dekan, sehingga akan mengurangi jatah
mahasiswa  yang bersangkutan untuk mengajukan permohonan menghentikan studi untuk
sementara;

9. Apabila butir (5) di atas terjadi untuk ketiga kalinya (berturut-turut maupun secara terpisah-
pisah), maka semester bersangkutan dianggap sebagai penghentian studi untuk sementara atas
izin Dekan yang kedua kalinya.  Hal ini tidak diperhitungkan dalam batas waktu studinya,
namun menggugurkan hak mahasiswa untuk memperoleh kesempatan penghentian studi atas
izin Dekan;

10. Penghentian studi untuk sementara setelah melewati periode pada butir (7) di atas dengan
alasan seperti pada butir (3), diperkenankan, namun diperhitungkan dalam batas waktu
studinya.

11. Kalau mata kuliah yang memperoleh huruf K itu telah ditempuh kembali pada kesempatan lain,
maka huruf mutunya dapat berubah menjadi A sampai E.

Evaluasi Hasil Belajar
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1. Evaluasi hasil belajar mahasiswa dalam suatu mata kuliah sekurang-kurangnya merupakan
gabungan dari 3 (tiga) macam penilaian :

a. Ujian Tengah Semester (UTS)

b. Ujian Akhir Semester (UAS)

c. Nilai lainnya, antara lain: tugas (pekerjaan rumah, pembuatan makalah, referat, dan
terjemahan); kuis (baik yang terjadwal maupun yang tidak terjadwal), laporan hasil
praktikum, stage, partisipasi, kerja lapangan, laboratorik, atau ujian praktikum/praktik.
Bobot tiap macam penilaian yang digunakan dapat ditetapkan sama atau berbeda, tergantung
pada bobot soal/tugas yang diberikan Dosen Pengasuh Mata Kuliah.

2. Dalam sistem SKS, Dosen tidak dibenarkan untuk mengadakan evaluasi/ujian ulangan untuk
mengubah nilai akhir mahasiswa pada semester bersangkutan, karena dengan menggunakan
sekurang-kurangnya tiga jenis evaluasi seperti contoh-contoh di atas di anggap telah memadai.

3. Nilai akhir yang diberikan oleh Dosen Pengasuh mata kuliah harus merupakan huruf mutu yang
pasti, yaitu : A sampai E

4. Nilai akhir (huruf mutu) ditulis pada DPNA

5. DPNA diserahkan kepada SBP (kecuali lembar yang merupakan arsip Dosen Pengasuh mata
kuliah).

6. Dosen Pengasuh mata kuliah bertanggung jawab atas kebenaran nilai akhir (huruf mutu) yang
ditulis pada DPNA, karena nilai akhir (huruf mutu) yang telah diumumkan tidak dapat diganti lagi
dengan alasan apapun, kecuali jika terdapat kesalahan dalam penghitungan dan/atau penentuan
huruf mutu.

7. Perubahan nilai akhir (huruf mutu) hanya dapat dilakukan dengan menempuh kembali mata
kuliah itu pada semester berikutnya/ pada kesempatan pertama atau pada semester alih tahun.

Perbaikan Huruf Mutu

Perbaikan huruf mutu dilaksanakan pada semester  reguler (Semester Gasal dan Semester
Genap) atau pada Semester Pendek (Juli-Agustus). Perbaikan huruf  mutu tidak dapat dilakukan
melalui ujian perbaikan.

1) Perbaikan huruf mutu pada  Semester Reguler
Huruf mutu E harus diperbaiki dengan menempuh kembali mata kuliah bersangkutan pada
semester berikutnya atau pada kesempatan pertama.

2) Huruf mutu yang digunakan untuk penghitungan IP dan IPK
adalah huruf mutu yang ditetapkan oleh masing-masing fakultas menggunakan nilai yang
terbaik atau nilai terakhir.

3) Perbaikan Huruf Mutu pada Semester Non Reguler (Semester Alih Tahun)
1. Huruf Mutu E harus diperbaiki, huruf mutu D, C dan B dapat diperbaiki kembali

dengan menempuh kembali mata kuliah yang bersangkutan dengan mencantumkan
dalam KRS dan mengikuti seluruh kegiatan pada Semester Alih Tahun;

2. Jika huruf mutu yang diperoleh dari Semester Alih Tahun lebih rendah dari huruf
mutu yang telah ada, maka yang digunakan untuk menghitung IPK adalah huruf mutu
yang terakhir;

3. Nilai pada semester Alih Tahun dapat berupa huruf mutu A, A-, B+, B, B-, C+, C, D
atau E.

Jumlah Huruf Mutu D
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Untuk dapat dinyatakan berhak mengikuti ujian akhir program (Ujian Komprehensif atau
Ujian Sidang), disyaratkan agar jumlah huruf mutu D maksimum 20% dari total beban studi
kumulatif  (seluruh beban studi yang dipersyaratkan untuk menyelesaikan studinya)

Contoh:

- Apabila beban studi kumulatif suatu program studi adalah 110 SKS, maka jumlah huruf
mutu D yang diperkenankan maksimum 20% x 110 SKS = 22 SKS

Jika huruf mutu D melebihi 20% dari beban studi kumulatif, maka mahasiswa diharuskan
memperbaikinya dengan mengulang mata kuliah yang memperoleh huruf mutu D itu
(menempuh kembali mata kuliah itu dan mencantumkannya pada KRS) dengan memperhatikan
batasan. Jumlah huruf mutu D hendaknya menjadi perhatian Dosen Wali.

(1) Ketentuan umum dalam Pemberian Nilai Akhir : hanya kepada mahasiswa yang mengikuti
UAS dan memenuhi komponen penilaian dengan syarat kehadiran minimal 80% dari total
tatap muka perkuliahan. Prosentase setiap komponen penilaian; tugas & quiz (antara 10 –
30%), UTS (antara 30 – 40%), UAS (antara 30 – 40%)

Nilai Huruf Mutu Angka Mutu
80 – 100% A 4
76 – 79% A- 3.7
72 – 75% B+ 3.3
68 – 71% B 3
64 – 67% B- 2.7
60 – 63% C+ 2.3
56 – 59% C 2
45 – 55% D 1

< 44% E 0

(2) Khusus untuk angkatan 2007 dan sebelumnya, nilai masih menggunakan A, B, C, D, E

Penilaian LTA
Penilaian LTA didasarkan pada penilaian ujian LTA dan Komprehensif.



FAKULTAS EKONOMIDAN BISNIS | 59

FORMULIR REKAPITULASI NILAI HASIL SIDANG LTA
DAN YUDISIUM MAHASISWA

HASIL UJIAN SIDANG LTA

Berdasarkan surat Sidang No. Tanggal, , Untuk
Sidang dari :
Nama :
NPM :
Program Studi :
Judul  LTA :

Nilai :

Keterangan :
Bobot Nilai : Bimbingan 60%

Sidang LTA 20%
Komprehensif 20%

Aspek yang dinilai : Sistematika dan Konsistensi LTA
Konten LTA
Penguasaan LTA

Kelulusan nilai > 60
NIlai Akhir : 76 – 100 =  A

64 – 75 =  B
60 - 63 =  C

Yudisium : Dengan Pujian IPK   3.51 – 4.00
Sangat Memuaskan IPK   2.76 – 3.50
Memuaskan IPK   2.00 – 2.75

Bandung, 14 Desember 2011
Penguji LTA
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Predikat Kelulusan Program Diploma

Mahasiswa dinyatakan telah menyelesaikan dan lulus dari suatu program yang ditempuh
apabila memenuhi ketentuan berikut :

1. Lulus semua mata kuliah dalam beban studi kumulatif yang ditetapkan;
2. Memiliki IPK sekurang-kurangnya 2,00;
3. Tidak terdapat huruf mutu E;
4. Huruf mutu D tidak melebihi 20% dari beban studi kumulatif Program Diploma III;
5. Telah menyusun dan menulis Laporan Tugas Akhir, dan/atau sejenisnya yang

dipersyaratkan, dan sekurang-kurangnya memperoleh huruf mutu C setelah diuji.

I
PK

2,00 – 2,75 Memuaskan

I
PK

2,76 – 3,50 Sangat Memuaskan

I
PK

3,51 – 4,00 Dengan Pujian

Catatan : Penetapan predikat kelulusan Dengan Pujian/Cum Laude dilakukan dengan
memperhatikan masa studi maksimum, yaitu  masa studi normal (n) ditambah 1 Semester
(n+0,5) dan n = tahun.
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D. Tata Tertib

a. Tata Tertib Kegiatan Belajar Mengajar
Bagi Dosen

1. Kuliah harus dilaksanakan tepat pada waktunya sesuai dengan jadwal, berlangsung 14
minggu kerja (tidak termasuk ujian-ujian)

2. Pada hari pertama, dosen memberitahukan:
 Satuan Acara Perkuliahan (SAP)
 Buku teks yang digunakan
 Sistem penilaian yang digunakan
 Ada tidaknya ujian-ujian kecil
 Bobot masing-masing tugas dan ujian-ujian

3. Kehadiran dosen minimal 12 kali tatap muka (tidak termasuk UTS dan UAS). Apabila
kurang dari jumlah tersebut, maka dosen wajib menambah tatap muka dan ujian dilaksanakan
sendiri.

4. Jika dosen berhalangan, sehingga kehadirannya tidak sesuai dengan jadual perkuliahan, maka
dosen tersebut berkewajiban:

 Memberitahukan ketidakhadirannya kepada SBA serta kepada mahasiswa.
 Menggantikan kuliahnya pada kesempatan lain.

5. Mahasiswa wajib menunggu kehadiran dosen di kelas dalam waktu maksimal 30 menit.
Apabila sesudah 30 menit ternyata dosen belum juga hadir tanpa memberitahukan maka
salah seorang wakil mahasiswa melaporkan kepada Program Studi/SBA untuk mencari
pengganti dosen tersebut. Apabila sudah ada kepastian bahwa dosen pengganti belum ada,
mahasiswa dapat meninggalkan ruang kuliah.

Bagi mahasiswa
a. Selama mengikuti aktivitas perkuliahan harus berpakaian rapi dan sopan untuk laki-laki

mengenakan kemeja atau kaos berkerah.
b. Menggunakan sepatu (tidak menggunakan sandal).
c. Tidak mengaktifkan telepon genggam.
d. Tidak merokok dalam kelas dan dilingkungan bebas rokok di kampus.
e. Keterlambatan maksimal 30 menit, lebih dari 30 menit tidak diperkenankan mengikuti

kuliah, kecuali dengan alasan tertentu diijinkan oleh dosen pengajar.
f. Tidak membawa makanan dan minuman dalam kelas.

Tata Tertib Perkuliahan
1. Mahasiswa yang berhak mengikuti perkuliahan adalah mahasiswa yang telah melakukan

herregistrasi dan juga telah melakukan pengisian Form Rencana Studi (FRS)/Perubahan
Form Rencana Studi (PFRS) dan memiliki KSM (Kartu Studi Mahasiswa). Mahasiswa yang
tidak melakukan herregistrasi tidak berhak untuk melakukan pengisian FRS sehingga akan
dianggap sebagai mahasiswa tidak aktif dan tidak berhak untuk mendapatkan pelayanan
akademik lainnya.

2. Mahasiswa dilarang untuk mencantumkan nama dengan melakukan pengisian sendiri
(menulis) pada daftar hadir (DHMD). Silakan menghubungi Sub Bagian Akademik di
bagian administrasi perkuliahan jika terdapat persoalan dengan data perkuliahan.
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3. Dosen dan Mahasiswa diwajibkan hadir sesuai dengan jadual perkuliahan; dan tidak
memindah-mindahkan jadual tanpa konfirmasi dengan Bagian Akademik dan Program
Studi.

4. Dosen tidak boleh mengganti dengan Dosen lain, tanpa konfirmasi dengan Bagian
Akademik, Kordinator Mata Kuliah, Program Studi dan Pembantu Ketua I.

5. Keterlambatan Dosen maupun Mahasiswa lebih dari 30 menit dari jadual yang seharusnya,
akan dianggap TIDAK HADIR oleh administrasi perkuliahan, kecuali jika ada
pemberitahuan terlebih dahulu kepada bagian administrasi perkuliahan. Petugas administrasi
perkuliahan BERHAK membubarkan kelas jika dosen terlambat hadir lebih dari 30 menit
dari jadual yang semestinya.

6. Mahasiswa wajib untuk mengikuti perkuliahan sekurang-kurangnya 80% dari total tatap
muka perkuliahan. Jika kehadiran kurang dari persyaratan minimum 80%, maka mahasiswa
tersebut tidak berhak untuk mengikuti ujian akhir (UAS).

7. Kehadiran mahasiswa antara 60%-79%, maka komponen penilaian mahasiswa tidak terdapat
komponen nilai UAS, namun mahasiswa masih berhak untuk mendapatkan huruf mutu C,D
atau E. Kehadiran mahasiswa kurang dari 60% tanpa alasan yang dapat
dipertanggungjawabkan (mengundurkan diri dari mata kuliah), maka mahasiswa akan
mendapatkan nilai E .

8. Dosen wajib untuk memberikan perkuliahan sekurang-kurangnya 80% dari total 14  tatap
muka perkuliahan yang semestinya, yaitu 12 kali tatap muka. Jika perkuliahan kurang dari
12 kali, maka status mahasiswa akan dinyatakan HADIR untuk pertemuan tersisa sampai
dengan pertemuan ke-12. Maka, tingkat kehadiran mahasiswa yang akan diperhitungkan
adalah sekurang-kurangnya 80% dari 12 kali tatap muka.

9. Perkuliahan tatap muka TIDAK dapat diganti atau disubstitusi dengan pemberian tugas/kuiz
oleh Dosen kepada mahasiswa. Durasi waktu pelaksanaan kuiz tidak melebihi 2/3 dari
waktu perkuliahan tatap muka.

10. Dosen diwajibkan untuk menggunakan seragam Dosen (Jasket atau Rompi, bagi yang sudah
memiliki) selama perkuliahan berlangsung.

11. Mahasiswa wajib berpakaian rapi dan beralaskan sepatu selama mengikuti perkuliahan.

12. Mahasiswa wajib untuk menggunakan seragam sesuai dengan jadual penggunaan seragam
bagi mahasiswa.
a. Hari Senin : Kemeja dan Jaket Almamater
b. Hari Rabu: Putih Hitam
c. Hari Jumat: Batik
d. Hari Selasa, Kamis, dan Sabtu: Bebas Rapi (Kemeja atau Kaus Berkerah).

13. Dosen maupun petugas administrasi berhak untuk mengeluarkan mahasiswa yang tidak
memenuhi ketentuan pakaian maupun seragam.

14. Dosen dan Mahasiswa DILARANG MEROKOK di seluruh areal gedung perkuliahan, baik
pada saat perkuliahan berlangsung maupun di luar jadual perkuliahan. Pegawai Administrasi
BERHAK untuk menegur Dosen maupun mahasiswa yang melanggar ketentuan
merokok.Hal ini sesuai dengan ketentuan PERDA K3 Pemerintah Kota Bandung tahun
2005.

15. Dosen dan Mahasiswa diwajibkan untuk menonaktifkan atau menset ke “silent”  alat
komunikasi selama perkuliahan berlangsung.



FAKULTAS EKONOMIDAN BISNIS | 63

b. Tata Tertib Ujian
Ujian Tengah Semester / Ujian Akhir Semester
Ketentuan Ujian Tengah Semester adalah sebagai berikut:

1. Ujian dilakukan secara terjadwal.

2. Mahasiswa peserta ujian adalah mahasiswa yang terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada
semester yang bersangkutan dan dengan syarat kehadiran kuliah minimal 70%, dari
kehadiran dosen tanpa alasan apapun.

3. Peserta ujian wajib menunjukkan KTM, KRS, dan bukti pindah dosen.

4. Peserta ujian wajib menandatangani DPNA (rangkap 3), dan bagi mereka yang tidak
melaksanakannya dianggap tidak mengikuti ujian.

5. Peserta wajib menggunakan kemeja dan sepatu tertutup.

6. Jika di dalam soal UTS/UAS tidak mencantumkan sifat ujian, yaitu membuka buku
teks/catatan/ atau tutup buku teks/catatan maka ujian tersebut dianggap bersifat tutup
buku teks/catatan, kecuali ada konfirmasi dari dosen ybs.

7. Peserta ujian dilarang melakukan kecurangan atau tindakan yang mengindikasikan
kecurangan dalam bentuk apapun. Pelanggaran terhadap ketentuan ini mahasiswa akan
dicatatat dalam berita acara ujian dan mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan tidak
lulus (nilai E) terhadap semua mata kuliah yang diambil pada semester berjalan.
Apabila terdapat indikasi kuat dan/atau bukti kecurangan setelah ujian berlangsung,
maka sanksi akan diputuskan kemudian oleh Pembantu Dekan Bidang Akademik.

8. Peserta ujian tidak boleh meninggalkan ruangan ujian tanpa seijin pengawas dengan
alasan apapun.

9. Peserta ujian yang datang terlambat kurang dari 15 menit, dapat mengikuti ujian setelah
mendapat surat ijin dari koordinator pengawas dan tidak mendapatkan tambahan waktu.
Sedangkan bagi mahasiswa yang terlambat lebih dari 15 menit, tidak diperkenankan
untuk mengikuti ujian ataupun ujian susulan.

10. Selama ujian berlangsung, peserta ujian tidak boleh membawa alat-alat komunikasi
(HP, PDA, pager dan sejenisnya) dan tidak melakukan pinjam meminjam perlengkapan
ujian.

11. Peserta ujian yang melakukan perjokian akan dikenakan sanksi skorsing sampai pada
pemutusan studi.

12. Pengawas memiliki wewenang penuh untuk menjalankan dan mengambil tindakan yang
dianggap perlu sesuai dengan tata tertib ujian.

13. Tidak ada ujian perbaikan.

14. Ujian susulan hanya diberikan pada mahasiswa yang sakit dan dirawat inap di RS pada
saat ujian berlangsung, dan dibuktikan dengan menunjukkan surat keterangan rawat
inap dari RS paling lambat 3 hari setelah periode ujian berakhir. Mahasiswa yang
terbukti memalsukan surat sakit dan surat rawat inap, akan dikenakan sanksi berupa
Nilai E untuk mata kuliah tersebut..

15. Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ujian ini, akan diatur dan ditetapkan
kemudian.
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E. Sanksi

a. Sanksi Akademik

Sanksi akademik dapat berupa peringatan akademik dan/atau pemutusan studi. Sanksi
pemutusan studi diusulkan/diajukan oleh program studi/fakultas dan diputuskan oleh
Rektor.

1. Peringatan Akademik

Peringatan akademik berbentuk surat Pembantu Dekan I yang ditujukan kepada
orang-tua/wali (bagi mahasiswa Program Diploma III dan Program Sarjana) dan
lembaga pengirim/penanggung atau mahasiswa (bagi mahasiswa Program
Pascasarjana dan Program Spesialis I) untuk memberitahukan adanya kekurangan
prestasi akademik mahasiswa atau pelanggaran ketentuan lainnya. Hal ini dilakukan
untuk memperingatkan mahasiswa agar tidak mengalami pemutusan studi. Peringatan
akademik dikenakan terhadap mahasiswa yang pada akhir semester dua dan semester-
semester sesudahnya memiliki IPK di bawah 2,00 dan atau jumlah tabungan sks
kurang dari 50% dari total sks yang seharusnya ditempuh. Peringatan akademik
dikenakan kepada mahasiswa Program Diploma, Program Sarjana (termasuk Program
Profesi), Program Pascasarjana (termasuk Program Spesialis I) yang melalaikan
kewajiban administratif (tidak melakukan pendaftaran/pendaftaran ulang, dsb.) untuk
satu semester.

2. Pemutusan Studi

Dengan dikeluarkannya Pemutusan Studi berarti mahasiswa dikeluarkan dari
Univesitas Padjadjaran karena prestasinya sangat rendah, kelalaian
administratif, dan/atau kelalaian mengikuti kegiatan belajar-mengajar.

1. Laporan kondisi mahasiswa yang harus diberikan peringatan akademik sebagai
akibat melakukan kelalaian, dilampiri bukti prestasi akademik dan/atau bukti
kelalaian

2. Surat peringatan kepada mahasiswa yang bersangkutan dari Pimpinan Fakultas
(Dekan/PD I)

3. Surat Permohonan Pertimbangan atas mahasiswa yang melakukan pelanggaran
hukum dari Pimpinan Fakultas (Dekan/PD I) kepada Senat Fakultas

4. Surat Keputusan melanggar/tidak melanggar Hukum atas nama mahasiswa yang
bersangkutan dari Senat Fakultas

5. Surat permohonan Pemutusan Studi atas nama mahasiswa yang bersangkutan
dari Pimpinan Fakultas (Dekan/PD I) kepada Pimpinan Universitas (Rektor/PR
I)

6. Surat Persetujuan/Penolakan Pemutusan Studi mahasiswa yang bersangkutan
dari Pimpinan Universitas (Rektor/PR I)

7. Transkrip Akademik yang telah ditempuh oleh mahasiswa yang bersangkutan
selama di Universitas Padjadjaran, ditandatangani oleh Pimpinan Fakultas
(Dekan/PD I)

Pemutusan studi dikenakan kepada mahasiswa Program Diploma III yang
mengalami salah satu kondisi di bawah ini:
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1. Pada akhir semester kedua memiliki:
 Indeks Prestasi Kumulatif  (IPK) di bawah 2,00, dan/atau;
 Tabungan kredit (jumlah mata kuliah yang memiliki huruf  mutu D ke atas)

tidak mencapai 24 SKS.

2. Pada akhir semester ketiga memiliki :
 Indeks Prestasi Kumulatif  (IPK) di bawah 2,00, dan/atau;
 Tabungan kredit (jumlah mata kuliah yang memiliki huruf  mutu D ke atas)

tidak mencapai 36 SKS.

3. Melebihi batas waktu studi kumulatif yang ditetapkan.

Pemutusan studi dikenakan kepada mahasiswa Program Diploma, yang
menghentikan studi dua semester berturut-turut atau dalam waktu berlainan
tanpa izin Rektor. Pemutusan studi dikenakan kepada mahasiswa Program
Diploma, yang telah mendaftar atau mendaftarkan kembali secara
administratif, tetapi:

1. Tidak mengikuti kegiatan belajar-mengajar pada semester I dan/atau
semester II tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan, baik
mengisi maupun tidak mengisi KRS;

2. Tidak mengisi KRS (tidak mengikuti kegiatan belajar-mengajar) dua
semester berturut-turut atau secara terpisah, tanpa alasan yang dapat
dibenarkan; dan/atau;

3. Mengundurkan diri dari satu atau beberapa mata kuliah setelah lewat
batas waktu perubahan KRS dua semester berturut-turut atau secara
terpisah, tanpa alasan yang dapat dibenarkan.

b. Sanksi Akademik Lain

Sanksi lain dikenakan kepada mahasiswa yang telah melakukan pendaftaran atau
pendaftaran kembali secara administratif, tetapi tidak mengikuti kegiatan belajar -
mengajar pada semester bersangkutan tanpa alasan yang dapat  dibenarkan, baik
yang tidak mengisi KRS maupun yang mengisi KRS tetapi mengundurkan diri
setelah lewat batas waktu perubahan KRS.

1. Tidak Mengisi KRS dan Tidak Mengikuti Kegiatan Belajar-Mengajar
pada Semester I dan/atau Semester II

Mahasiwa yang telah mendaftarkan secara administratif pada semester I dan/atau
semester II, baik mengisi KRS tetapi tidak mengikuti kegiatan belajar-mengajar
maupun sama sekali tidak mengisi KRS, tanpa alasan yang dapat dibenarkan,
dianggap mengundurkan diri dan dikenai sanksi pemutusan studi.

2. Tidak Mengisi KRS
Mahasiwa yang telah mendaftarkan atau mendaftarkan kembali secara
administratif, tetapi tidak mengisi KRS (tidak mengikuti kegiatan belajar -
mengajar) tanpa alasan yang dapat dibenarkan, dikenakan sanksi berikut:

1. Diberi peringatan keras secara tertulis oleh Pembantu Ketua I agar tidak
mengulangi lagi;

2. Semester yang ditinggalkan diperhitungkan dalam batas waktu maksimal
penyelesaian studinya;
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3. Apabila perbuatan ini diulangi lagi, baik pada semester berikutnya
maupun pada semester lain, mahasiswa dikenai sanksi pemutusan studi.

3. Mengundurkan Diri Sesudah Masa Perubahan KRS
Mahasiswa yang mengundurkan diri dari satu atau beberapa mata kuliah setelah
lewat batas waktu perubahan KRS tanpa alasan yang dapat dibenarkan (misalnya,
sakit, kecelakaan, atau musibah) dikenakan sanksi akademik berikut :

1. Mata kuliah  yang ditinggalkan dinyatakan tidak lulus (diberi huruf mutu
E);

2. Huruf mutu E tersebut digunakan  dalam penghitungan Indeks Prestasi
Kumulatif (IPK);

3. Diberi peringatam secara tertulis oleh Pembantu Ketua I agar tidak
mengulangi kembali;

4. Semester yang ditinggalkan diperhitungkan dalam batas waktu maksimal
penyelesaian studinya;

5. Apabila perbuatan ini diulangi lagi, baik pada semester berikutnya
maupun pada semester lain, mahasiswa dikenai sanksi pemutusan studi.

c. Sanksi Pelanggaran

Apabila mahasiswa melakukan pelanggaran, setelah dibicarakan dengan Senat
Fakultas, akan dikenai sanksi khusus, sedangkan penanganan masalah pidananya
akan diserahkan kepada yang berwajib. Jenis pelanggaran tersebut adalah seperti
dibawah ini

1. Pelanggaran Hukum
Mahasiswa yang melakukan pelanggaran hukum, baik yang berupa tindak pidana
maupun penyalahgunaan obat, narkotika, dan sejenisnya, serta penggunaan
minuman keras dan sejenisnya, dan telah ditetapkan bersalah secara hukum oleh
pengadilan, akan dikenakan sanksi berupa skorsing sampai dengan pemutusan
studi oleh Rektor sesuai dengan putusan tersebut.

2. Pelanggaran Etika Moral dan Etika Profesi
Mahasiswa yang melakukan pelanggaran etika moral, profesi (memeriksa
pasien/klien tanpa supervisi, membuat resep, melakukan konsultasi tanpa
supervisi, membocorkan rahasia jabatan, dsb.), memalsukan tanda tangan dan
sejenisnya, akan dikenakan sanksi berupa skorsing oleh Dekan sampai dengan
pemutusan studi oleh Rektor.

3. Pelanggaran Etika Akademik
Mahasiswa yang melakukan pelanggaran etika akademik, antara lain  menyontek,
menjiplak (makalah, laporan, tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi, dsb.),
membocorkan soal atau sejenisnya akan dikenai sanksi berupa skorsing sampai
dengan pemutusan studi. Pada hal-hal tertentu, fakultas dapat mengeluarkan
keputusan tersendiri asal tidak bertentangan dengan ketentuan hukum atau
peraturan di atasnya.

4. Pelanggaran Pidana
Tindakan-tindakan yang dilakukan mahasiswa di lingkungan kampus yang termasuk
kejahatan atau pelanggaran dan diancam pidana. Pada dasarnya setiap mahasiswa
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memiliki hak untuk melakukan berbagai  aktivitas sebagai bagian dari civitas akademika,
namun demikian sebagaimana dalam kehidupan manusia pada umumnya harus dihindari
melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan. Perbuatan-
perbuatan tersebut antara lain: tawuran antar mahasiswa baik yang dilakukan di dalam
maupun di luar lingkungan kampus yang menimbulkan kerusakan barang milik orang lain
dan atau korban luka-luka, aktivitas demo yang tidak tertib dan menimbulkan kerusuhan
sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan barang milik orang lain dan atau korban
luka-luka; minum-minuman keras baik di dalam maupun di luar lingkungan kampus yang
mengganggu keamanan umum; menggunakan narkotika baik untuk diri sendiri maupun
memberikan narkotika kepada orang lain baik di dalam maupun di luar lingkungan
kampus.
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BAB III. SARANA DAN PRASARANA

Fakultas Ekonomi dan Bisnis mempunyai sarana dan prasarana yang memadai dalam menunjang
kegiatan belajar mengajar, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sarana yang dimiliki
terdiri dari ruang kuliah, ruang administrasi kuliah, ruang praktika dan laboratorium penelitian
jurusan.

1. Ruang Kuliah
Kegiatan belajar mengajar untuk Program Diploma (D3) dan Program Sarjana (S1) Fakultas
Ekonomi dan Bisnis tersebar di kampus Jalan Dipati Ukur No. 35.

Gedung kuliah yang ada di Jalan Dipati Ukur No.35 terdiri dari Gedung A yang memiliki 17
ruangan dan terbagi atas tujuh ruang kuliah, ruang dosen, ruang rapat, ruang asisten, empat ruang
laboratorium komputer, dua ruangan praktika manual  dan ruang teknisi komputer. Total luas
bangunan gedung A adalah 1.750m2.

Gedung kuliah lain adalah Gedung B yang memiliki luas bangunan total 800m2. Di gedung B
terdapat ruang multimedia yang disebut dengan ruang B1. Ruangan ini berguna untuk berbagai
kegiatan akademis yang memerlukan kapasitas peserta besar dan sarana multi media. Gedung B
ini terdiri dari tiga lantai dimana terdapat masing-masing empat ruang kuliah di lantai dua dan
tiga.

Gedung C merupakan kombinasi gedung bagi ruang kuliah, ruang serba guna, kegiatan
mahasiswa dan laboratorium. Lantai dasar gedung ini digunakan oleh berbagai kegiatan
mahasiswa, sedangkan lantai 2, 3 dan 4 digunakan untuk ruang kuliah, laboratorium dan terdapat
ruang serba guna di lantai 4.
Gedung D digunakan oleh program D3, dimana lantai dasar digunakan sebagai ruang pimpinan
dan administrasi dan kantin. Lantai dua dan tiga digunakan sebagai ruang kuliah mahasiswa
program D3. Di lantai 3 terdapat ruang serba guna yang bisa menampung lebih dari 100 orang.
Semua ruang kuliah yang ada di lingkungan ) Fakultas Ekonomi dan Bisnis sudah memiliki Air
Conditioned (AC).

Data mengenai kapasitas dan ruang kuliah dapat dilihat pada Lampiran 2 mengenai Sarana dan
Prasarana.

2. Ruang Administrasi
Ruang administrasi untuk Dekanat terdapat di gedung R di Jalan Dipati Ukur nomor 35. Gedung
ini juga tempat berkantornya para ketua jurusan dan administrasinya. Di lantai dasar ruang R
terdapat ruang dosen dan administrasi mahasiswa dan administrasi keuangan.

Ruang administrasi juga tersebar di masing-masing program yang ada di Jalan Dipati Ukur.
Semua ruang administrasi dekat dengan ruang kuliah untuk setiap program studi.
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3. Laboratorium
Untuk menunjang kegiatan penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan pengkajian di fakultas,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis didukung oleh 3 (tiga) laboratorium yaitu Laboratorium Penelitian,
Pengabdian pada Masyarakat dan Pengkajian Akuntansi (LP3A) - PPA, Laboratorium Penelitian,
Pengabdian pada Masyarakat dan Pengkajian Ekonomi (LP3E), Laboratorium Penelitian,
Pengabdian pada Masyarakat dan Pengkajian (LP3M) - LMFE.
Laboratorium ini memfasilitasi berbagai kegiatan penelitian, yang tidak hanya terkonsentrasi
pada keterlibatan dosen saja, tapi juga melibatkan mahasiswa sebagai sarana pembelajaran, dan
lebih mendekatkan mahasiswa dengan kondisi real di dunia nyata.

4. Sarana Penunjang Pendidikan
Sarana perkuliahan di ) Fakultas Ekonomi dan Bisnis ditunjang oleh berbagai fasilitas seperti
Over Head Projector (OHP), LCD Projector, white board, lap top dan sarana lainnya. Jumlah
fasilitas tersebut sudah bisa digunakan untuk hampir semua ruang kuliah yang ada di ) Fakultas
Ekonomi dan Bisnis. Oleh karena itu mahasiswa dan dosen dapat melakukan kegiatan belajar
mengajar menjadi lebih baik dan nyaman. Sarana penunjang pendidikan dalam bidang teknologi
tinggi adalah adanya beberapa titik hot-spot untuk wireless internet di semua kampus di
lingkungan ) Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Setiap mahasiswa berhak memiliki akses untuk
internet dengan kecepatan tinggi yang disediakan oleh kampus.

5. Perpustakaan dan Pusat Informasi Ilmiah
Perpustakaan dan Pusat Informasi Ilmiah ) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran
(P2I2 FEB-UNPAD) berdiri pada tanggal 17 Desember 1997, di atas gedung berlantai 3 dengan
luas bangunan 1200 m2 untuk memenuhi perkembangan kebutuhan informasi yang semakin
meningkat terutama dalam bidang ekonomi dan bisnis. P2I2 FE-UNPAD menerapkan teknologi
komputasi dalam kegiatan operasionalnya, sehingga membantu mempercepat pencarian dan
pengolahan informasi yang diperlukan oleh pemakainya.

P2I2 FEB-UNPAD selalu mengembangkan diri melalui penambahan koleksi dengan fokus pada
ekonomi dan bisnis, pengaplikasian Sistem Informasi dan Teknologi, maupun tingkatan kualitas
pelayanan melalui pembinaan SDM pelaksana.

P2I2 FEB-UNPAD telah menggunakan sistem informasi perpustakaan yang memudahkan
pengguna untuk memperoleh informasi yang diperlukan melalui komputer yang tersedia. Sistem
informasi ini juga menjamin kecepatan dan ketepatan layanan anggota dalam hal pendaftaran
peminjaman buku.

Perkembangan P2I2 FEB-UNPAD
P2I2 FEB-UNPAD pada awalnya memiliki koleksi yang dimiliki oleh perpustakaan-
perpustakaan Fakultas Ekonomi Program Regular dan Program Ekstensi, pada perkembangan
selanjutnya koleksi perpustakaan makin bertambah dengan adanya sumbangan dari para alumni )
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran serta dari para donatur yang memiliki
perhatian yang tinggi terhadap dunia pendidikan.

Pada saat ini perpustakaan ) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran telah mampu
menyediakan layanan buku ekonomi dan bisnis, skripsi, makalah seminar, jurnal, koran, majalah,
penyediaan informasi dalam bentuk CD-ROM serta layanan internet. Pemanfaatan teknologi
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yang telah dilakukan perpustakaan akan memudahkan para pembaca untuk mencari informasi
yang dibutuhkannya.

Kini koleksi yang dimiliki oleh perpustakaan FEB diantaranya :

 Buku berbahasa Indonesia: 6054 eksemplar terdiri dari 3762 judul.

 Buku berbahasa Inggris: 8038 eksemplar terdiri dari 4355 judul

 Jurnal dalam bahasa Indonesia:  892 eksemplar terdiri dari 84 judul

 Jurnal dalam bahasa Inggris sebanyak 1715 eksemplar terdiri dari 126 judul.

 Karya ilmiah (skripsi/tesis/disertasi): 3271 eksemplar.

Pada tanggal 15 Agustus 2007 Digital Library mulai dipekenalkan bersamaan dengan
diresmikannya Sistem Informasi FEB Unpad. Peresmian ini dilakukan oleh Rektor Unpad Prof.
Dr. Ganjar Kurnia, Ir., DEA yang berlangsung di Lt 3 Gedung Perpustakaan FEB-Unpad,
sekaligus menandai penggunaan ruang baca skripsi di lantai 3.

P2I2 FEB-UNPAD  sendiri berkembang dari waktu ke waktu sejalan dengan perkembangan
teknologi informasi (TI). Hal ini ditandai dengan perkembangan komputerisasi basis-data
katalog (metadata) dan media penyimpanan konten-nya (full text). Perkembangan dari
perpustakaan tradisional menjadi semi modern menuju modern, dan kemudian menjadi
perpustakaan digital (hybrid) sampai akhirnya menuju era perpustakaan virtual.

Proses menuju ke arah itu sedang dijalani. Dimulai dengan pembukaan akses jurnal elektronik (e
journal) yang sudah dirasakan manfaatnya baik oleh dosen maupun mahasiswa ) Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Unpad.

Fasilitas P2I2 FEB-UNPAD
Ruang Baca Dosen
Berada di Lantai I terdiri dari ruang baca buku dan juga rak susunan bahan pustaka yang dapat
dibaca dan dipinjam, dilengkapi dengan ruangan ber-AC yang nyaman dan tenang.

Ruang Baca Mahasiswa
Berada di Lantai I terdiri dari ruang baca buku serta ruang baca majalah dan koran yang masing-
masing terpisah dengan koleksi buku yang terus diusahakan bertambah dilengkapi dengan
ruangan ber-AC yang nyaman dan tenang.

Ruang Skripsi
Perpustakaan menyediakan skripsi yang dapat dibaca oleh para anggota dengan sumber skripsi
dari mahasiswa alumni ) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran Bandung, dengan
ruangan yang nyaman di lantai 3 Gedung Perpustakaan.

Ruang Jurnal
Perpustakaan menyediakan jasa pembacaan jurnal dan juga perbanyakan jurnal yang
ditempatkan di lantai II. Adapun sumber jurnal yang ada adalah dari dalam dan dari luar
Universitas Padjadjaran.

Area Website & hotspot
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Terdapat di lantai 1 dan 3 Gedung Perpustakaan yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh Civitas
Akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran.

Fotokopi
Buku perpustakaan dapat di fotokopi maksimum dua bab, sedangkan skripsi satu bab, untuk
setiap judulnya. Terdapat di Lantai 1 Gedung Perpustakaan FEB UNPAD.

Toko Alat Tulis dan Minuman
Fasilitas ini merupakan pengembangan perpustakaan dengan tujuan untuk memfasilitasi para
mahasiswa dengan segala keperluan dan kenyamanannya.

Peraturan Perpustakaan
1. Jumlah buku yang dapat dipinjam maksimal dua eksemplar, dengan masa pinjam untuk buku

wajib adalah 1 hari dan buku penunjang 3 hari. Buku wajib adalah buku utama yang menjadi
referensi perkuliahan, sedangkan buku penunjang adalah buku perkuliahan selain buku wajib.
Klasifikasi tersebut  dilakukan karena masih terbatasnya jumlah koleksi yang dapat dipinjam.

2. Majalah periodikal, jurnal serta buku – buku tertentu  yang diberi tanda REFERENSI, hanya
dapat dimanfaatkan di dalam ruangan perpustakaan  dan tidak dapat dipinjam  ke luar
ruangan.

3. Keterlambatan pengembalian buku akan dikenakan denda sebagai berikut :
 Anggota dengan status mahasiswa Reguler, dan kelas sore Rp.1000 per hari per satu

buku.
4. Kartu anggota harus dibawa setiap kunjungan. Kehilangan Kartu Anggota harus segera

dilaporkan kepada petugas perpustakaan, agar tidak terjadi penyalahgunaan. Penggantian
Kartu Anggota yang hilang dikenakan biaya 50 % dari biaya pendaftaran.

5. Kartu anggota tidak dapat dipinjamkan untuk digunakan oleh orang lain. Kehilangan dan
kerusakan buku menjadi tanggung jawab anggota yang namanya tercantum pada kartu
anggota tersebut. Buku yang hilang atau rusak harus diganti sesuai dengan buku yang hilang
atau rusak tersebut.

6. Anggota wajib turut serta memelihara dan menjaga buku – buku serta ruang perpustakaan.
Tidak diperkenankan merokok ataupun makan dan minum di ruang baca perpustakaan juga
tidak diperkenankan membuat kegaduhan ataupun menggangu ketenangan di dalam ruangan
perpustakaan.

Persyaratan Untuk Menjadi Anggota
1. Mahasiswa ) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad pada Program S1 Reguler, S1 Kelas Sore,

Program D3 PAAP dan Program Pasca Sarjana Unpad, dosen dan pegawai ) Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Unpad  dengan status sebagai anggota peminjam.

2. Mahasiswa selain ) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad dan dari luar Unpad dengan status
sebagai anggota.

3. Anggota perpustakaan diperkenankan menggunakan seluruh fasilitas yang disediakan
perpustakaan.

4. Mengisi Formulir pendaftaran yang tersedia serta menunjukkan KTM/KARPEG dan
KTP/SIM yang masih berlaku.

5. Membayar iuran anggota
6. Menyerahkan dua (2) lembar pasfoto ukuran 3x4 dan ukuran 2x3
7. Bersedia mengikuti aturan Perpustakaan.
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BAB IV. KEMAHASISWAAN

1. Lembaga Kemahasiswaan
1. Program Sarjana

a. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)
Official Website : www.bem-s1.fe.unpad.ac.id
BEM merupakan organisasi mahasiswa tingkat sarjana di FEB UNPAD yang
berwenang dalam menjalankan fungsi eksekutif dalam organisasi Keluarga
Mahasiswa FEB UNPAD. BEM mewakili mahasiswa FEB untuk pihak fakultas,
maupun untuk pihak-pihak lain di luar fakultas. BEM memiliki jalur koordinasi
dengan BEM KEMA UNPAD. BEM KEMA FEB UNPAD juga merupakan
anggota dari Forum Mahasiswa Ekonomi Indonesia (FMEI). BEM
menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kekeluargaan
antar mahasiswa, daya kritis, pengembangan minat dan bakat, serta kesejahteraan
mahasiswa.  Organisasi-organisasi program sarjana tingkat fakultas, yang disebut
dengan Badan Semi Otonom (BSO) ada di bawah koordinasi BEM. Beberapa
kegiatan yang diselenggarakan BEM antara lain Dialog Dekanat, Seminar
Ekonomi, Kajian Ekonomi, Syukuran Wisuda dll.

b. Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM)
Official Website: bpm-s1.fe.unpad.ac.id
BPM merupakan badan legislatif dalam organisasi Keluarga Mahasiswa FEB
UNPAD. BPM berfungsi mewakili mahasiswa dalam menyalurkan aspirasi dan
suaranya. Sebagai legislatif, BPM mengawasi kebijakan dan program-program
yang dilaksanakan oleh BEM. BPM menyelenggarakan musyawarah-musyawarah
untuk mengatur penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan. Beberapa kegiatan
yang dilaksanakan oleh BPM ialah Musyawarah Besar, Pemilu, Pelatihan
Konstitusi dll.

c. Himpunan Mahasiswa Akuntansi (Hima Akuntansi)
Official Website: himaakt-s1.fe.unpad.ac.id
Hima Akuntansi adalah organisasi mahasiswa Program Studi Sarjana Akuntansi.
Hima Akuntansi berfungsi sebagai wadah untuk meningkatkan kemampuan
mahasiswa dalam bidang akuntansi serta memfasilitasi anggotanya baik dalam
bidang akademik maupun non-akademik. Beberapa kegiatan yang
diselenggarakan yaitu National Accounting Week (NAW), Mentoring Akuntansi,
Accounting Goes to Company dll.

d. Himpunan Mahasiswa Ekonomi dan Studi Pembangunan (Hima ESP)
Official Website: himaesp-s1.fe.unpad.ac.id
Hima ESP adalah organisasi mahasiswa Program Studi Ilmu Ekonomi dan Studi
Pembangunan. Hima ESP berfungsi sebagai wadah untuk meningkatkan
kemampuan mahasiswa dalam ilmu ekonomi serta memfasilitasi anggotanya baik
dalam bidang akademik maupun non-akademik. Beberapa kegiatan yang
diselenggarakan yaitu Kajian Ekonomi, ESPOSE, National Economics Seminars
dll.
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e. Himpunan Mahasiswa Manajemen (Hima Manajemen)
Official Website: himamgt-s1.fe.unpad.ac.id
Hima Manajemen adalah organisasi mahasiswa Program Studi Manajemen. Hima
Manajemen berfungsi sebagai wadah untuk meningkatkan kemampuan
mahasiswa dalam ilmu manajemen dan bisnis serta memfasilitasi anggotanya baik
dalam bidang akademik maupun non-akademik. Beberapa kegiatan yang
diselenggarakan yaitu Research Grant for Management Studies (RGMS),
Bandung Tourism Competition,  National Business Case Competition (NBCC)
dll.

f. Islamic Studies on Economics Group (ISEG)
Official Website : iseg-s1.fe.unpad.ac.id
ISEG merupakan BSO yang menghimpun mahasiswa-mahasiswa yang berminat
dalam kajian-kajian ekonomi Islam. Beberapa kegiatan yang diselenggarakan oleh
ISEG yaitu Seminar Nasional Ekonomi Syariah, Kajian Rutin, Olimpiade
Ekonomi Islam dll.

g. Komunitas Pers Intern (KOPI)
Official Website: kopi-s1.fe.unpad.ac.id
KOPI merupakan BSO yang menghimpun mahasiswa-mahasiswa yang memiliki
ketertarikan terhadap dunia jurnalistik. Beberapa kegiatan KOPI antara lain
penerbitan majalah/buletin, pelatihan jurnalistik, kajian jurnalistik dll.

h. Persaudaraan Mahasiswa Islam (Permais)
Official Website: permais-s1.fe.unpad.ac.id
Permais merupakan BSO yang menghimpun mahasiswa-mahasiswa muslim FEB
UNPAD. Beberapa kegiatan Permais adalah Gebyar Ramadhan, Islamic Day
Event in Creativity (Identity), Mentoring dll.

i. Peduli Anak Bangsa (Pena Bangsa)
Official Website: penabangsa-s1.fe.unpad.ac.id
Pena Bangsa adalah BSO yang beranggotakan mahasiswa-mahasiswa yang
berminat dalam pengabdian masyarakat yang berfokus pada pembinaan anak-anak
sekolah di lingkungan kampus. Beberapa kegiatan Pena Bangsa adalah Viva La
Pena Bangsa, Grow Old With Pena Bangsa, Laba Kasih dll.

j. Financial Market Community (FMC)
Official website: www.fmc-s1.fe.unpad.ac.id
FMC merupakan wadah bagi mahasiswa FEB yang berminat dalam bidang
perdagangan di pasar modal. FMC menyelenggarakan kegiatan-kegiatan seperti
Simulasi Saham, Mentoring dan Kajian Saham, FMC Goes to Schools dll.

k. Futsal of Economics Unpad (FUSEC)
Official Website: fusec-s1.fe.unpad.ac.id
FUSEC adalah BSO yang bergerak dalam bidang olah raga futsal. FUSEC
mengadakan latihan-latihan rutin dan mengikuti beberapa perlombaan yang
diselenggarakan baik di tingkat kampus, regional maupun nasional. Beberapa
program FUSEC antara lain LK League, FUSEC Cup, Training Camp and
Fiendly Match dll.
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2. Program D3
a. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)

Official Website: bem-d3.fe.unpad.ac.id
BEM di program D3 FEB Unpad menaungi seluruh mahasiswa program D3 FEB
UNPAD yang meliputi Program Studi Akuntansi, Pemasaran, Perpajakan dan
Bisnis Internasional. BEM merupakan lembaga yang menjalankan fungsi
ekeskutif, yang mana fungsi legislatif dilaksanakan oleh BPM. BEM D3 FEB
UNPAD memiliki koordinasi dengan BEM KEMA UNPAD. Beberapa kegiatan
yang diselenggarakan oleh BEM yaitu Charity Day, Green Action, Copa Do El
PAAP dll.

b. Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM)
Official Website: bpm-d3.fe.unpad.ac.id
BPM merupakan lembaga legislatif dalam Keluarga Mahasiswa PAAP FEB
UNPAD. BPM berfungsi mewakili mahasiswa dalam menyalurkan aspirasi dan
suaranya. Sebagai legislatif, BPM mengawasi kebijakan dan program-program
yang dilaksanakan oleh BEM. BPM menyelenggarakan musyawarah-musyawarah
untuk mengatur penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan. Beberapa kegiatan
yang dilaksanakan oleh BPM ialah Musyawarah Besar, Pemilu, Kotak Aspirasi
Mahasiswa dll.

c. Himpunan Mahasiswa Akuntansi (Himaku)
Official Website: http://himaku-d3.fe.unpad.ac.id
Himaku merupakan wadah dan juga fasilitator untuk menampung aspirasi dan
kegiatan mahasiswa khususnya mahasiswa Diploma III Jurusan Akuntansi PAAP
dalam mengembangkan dan meningkatkan kemampuan pribadi dan organisasi,
dengan melakukan berbagai agenda kegiatan dalam bidang intelektual akademik
dan sosial kemasyarakatan serta berorientasi pada pengembangan intektual
akademik dan kompetensi akuntansi. Selain itu melalui Himaku, semua ide
ataupun inspirasi , minat dan bakat yang dimiliki oleh mahasiswa dapat
tersalurkan. Beberapa program Himaku adalah Bhakti Sosial, Forum Himaku,
Kuota dll.

d. Himpunan Mahasiswa Pemasaran/Marketing (Himmark)
Official Website: http://himmark-d3.fe.unpad.ac.id
Himmark merupakan organisasi mahasiswa Program Studi Pemasaran. Himmark
melayani dan menyalurkan aspirasi-aspirasi mahasiswa pemasaran. Beberapa
kegiatan yang diselenggarakan Himmark yaitu Seminar Marketing English Forum
(MEF), Marketing Award, Marketing Goes To Company (MGTS), Study Club
dll.

e. Himpunan Mahasiswa Perpajakan (Himappa)
Official Website: http://himappa-d3.fe.unpad.ac.id
Himappa merupakan wakil dari para mahasiswa perpajakan untuk
menyampaikan aspirasi-aspirasi. Selain itu juga Himappa menjadi wadah kreasi
para mahasiswa perpajakan karena di Himappa kita bisa belajar berorganisasi dan
belajar bagaimana mencapai tujuan dengan baik.  Beberapa kegiatan yang
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diselenggarakan Himappa yaitu Seminar Perpajakan, Taxture, Tax Futsal
Competition dll.

f. Himpunan Mahasiswa Bisnis Internasional (Himabi)
Official Website: http://himabi-d3.fe.unpad.ac.id
Himabi merupakan organisasi yang beranggotakan mahasiswa Program Studi
Bisnis Internasional FEB UNPAD. Beberapa program yang diselenggarakan oleh
Himabi adalah Studium General, Entrepreunership and Art Talkshow, Introduce
Bisnis Internasional to Senior High School dll.

g. Forum Studi Islam (FOSI)
Official Website: http://fosi-d3.fe.unpad.ac.id
FOSI merupakan BSO yang ada di program D3 FEB UNPAD. FOSI mewadahi
mahasiswa muslim D3 FEB Unpad dalam penggalian nilai-nilai agamis. Beberapa
program FOSI ialah Doa dan Reminder (Doremi), Bimbingan Rutin, Rihlah dll.

3. Program Pascasarjana
Himpunan Mahasiswa Pascasarjana (Himapasca)
Official Website: http://hima-pasca.fe.unpad.ac.id
Himapasca merupakan wadah bagi semua mahasiswa program-program studi tingkat
pascasarjana di FEB UNPAD. Beberapa program himapasca adalah pelatihan
pengelolaan dan publikasi jurnal internasional, Seminar Nasional, pelatihan statistik dll.

2. Komunitas

Selain lembaga kemahasiswaan tersebut, beberapa komunitas dengan kegiatan sesuai dengan
minat dan bakat mahasiswa telah berkembang, yaitu:

 The Champions
Official Website: http://thechampions-s1.fe.unpad.ac.id

Wadah ini memfasilitasi dan dukungan kegiatan prestatif kompetitif baik di tingkat lokal,
nasional maupun internasional, seperti partisipasi dalam perlombaan bisnis plan;
presentasi makalah ilmiah di seminar, konferensi, simposium dan lokakarya;  program
kreativitas mahasiswa; olah raga dan seni, dll. Telah diraih beragam prestasi di tingkat
lokal, nasional dan internasional melalui kiprah Komunitas The Champions.

Selain itu, komunitas lainnya yang berkembang di lingkungan FEB Unpad adalah:
 Effec (English for Economics)
 Fun Bike FE-Unpad
 Basket FEB
 Valevoi Paduan Suara Mahasiswa FEB
 Blues Music FEB
 Protokoler FEB
 Economic Forest FEB

3. Beasiswa
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Official website: http://www.fe.unpad.ac.id/id/
Bidang kemahasiswaan menyampaikan beragam kesempatan peraihan beasiswa yang
dikelola di tingkat universitas seperti:
-Beasiswa Pengembangan Prestasi Akademik (PPA)
-Beasiswa Bantuan Belajar Mahasiswa (BBM)
-Beasiswa Sauyunan
-Beasiswa dari beragam perusahaan dan organisasi

4. Career Development Centre

Official website: http://cdc.fe.unpad.ac.id/

Bidang kemahasiswaan menangani Career Development Centre dengan menyampaikan sejumlah
informasi yang berhubungan dengan lowongan pekerjaan langsung dari sejumlah perusahaan
lokal, nasional dan internasional; rekrutmen di kampus langsung dilakukan perusahaan; pelatihan
persiapan memasuki dunia kerja; dll. Melalui program CDC FEB Unpad, calon lulusan yang
telah menjadi anggota dan menjadi mahasiswa aktif FEB Unpad menerima informasi rutin
perihal kesempatan tsb.
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BAB V. PENELITIAN DAN KERJASAMA

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad secara konsisten dan berkelanjutan menyelenggarakan
berbagai kegiatan baik yang bersifat keilmuan maupun terapan melalui ketiga pusat penelitian
atau laboratorium yaitu LP3E (Laboratorium untuk jurusan Ilmu Ekonomi), LP3M
(Laboratorium Manajemen) dan LP3A (Laboratorium Akuntansi). Selain itu dosen-dosen FE
Unpad juga banyak yang terlibat penelitian dan pengabdian masyarakat di tingkat Universitas: di
Lembaga Penelitian Unpad dan Lembaga Pengabdian Masyarakat Unpad. Selain itu beberapa
Dosen  dan Mahasiswa FEB juga telah berhasil menorehkan prestasi yang membanggakan baik
di tingkat lokal, nasional, atau internasional.

5. Penelitian

Riset yang diselenggarakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad dipusatkan pada ketiga
Laboratorium Jurusan yang umumnya merupakan kerjasama penelitian dengan berbagai pihak
di luar universitas diantaranya Instansi/Lembaga milik Pemerintah, maupun institusi luar negeri.
Kegiatan riset yang terus berkembang juga merupakan salah satu bukti komitmen Fakultas
Ekonomi untuk turut mewujudkan Universitas Padjadjaran sebagai Research Univeristy.

6. Kerjasama

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad secara aktif mengikuti berbagai kegiatan ilmiah,
seperti seminar, simposium dan lokakarya yang diselenggarakan baik di dalam maupun di luar
negeri. Diantara kegiatan ilmiah dimaksud adalah: IRSA International Conference, Simposium
Nasional Cilimate Changes Media Workshop for Journalist of South East Asian Countries,
International Conference of Business and Management, Simposium Nasional Akuntansi,
Seminar Manajemen Perbankan Syariah, dll.

Dalam kerjasama luar negeri, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad telah menjalin kerjasama
dengan 20 universitas dari 13 negara dalam bentuk kerjasama Dual/Double Degree, Exchange
Student, Exchange Staff, Joint Research. Beberapa universitas tersebut antara lain: ESC Troyes
Champagne School of Management, La Rochelle University, Leiden University, Hochschule
Bremen, Munchen Universtiy of Applied Science, Fachohschule Erfurt, Ghent University,
Heriot-Watt University, Qatar University, La Trobe University, Monash University, Dhurakij
Pundit University, San Beda College, Takushoku University, GRIPS (National Graduate Institute
for Policy Studies), IUJ (International University of Japan), Youngsan  University, Ajou
University, Technologico de Monterrey Chihuahua Campus, University of Canterbury.
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BAB VI. PRESTASI FAKULTAS

Prestasi dosen dan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad dalam kurun waktu 4 tahun
terakhir adalah sebagai berikut:

1. Prestasi Dosen
 Erie Ferbrian, SE, MBA, M.Com dan Aldrin Herwany. SE, MM sebagai “The Most

Outstanding Research Award” berdasarkan paper hasil riset yang dipresentasikan di
Global Conference in Business & Finance, yang diselenggarakan The Institute for
Business & Finance Research di USA, tiga tahun berturut-turut, 2009,2010, 2012 (2011
tidak diselenggarakan).

 Dr.Arief Anshory Yusuf Kembali Mengukir Prestasi: Meraih AJARE Best Paper Prize
2011. Sebelumnya, Arief Anshory Yusuf, SE, MSc PhD berhasil meraih predikat karya
ilmiah non-eksakta terbaik di Universitas Padjadjaran tahun 2008 dan merupakan orang
Indonesia pertama peraih The Peter Nijkamp Research Encouragement Award. Award
tersebut diumumkan pada the 58th Annual North American Meetings of the Regional
Science Association International & Second Conference of the Regional Science
Association of the Americas (RSAmericas), November 9-12, 2011, di Miami, Amerika
Serikat.

 Poppy Rufaidah, SE, PhD. dari Jurusan Manajemen terpilih sebagai Dosen Teladan
Universitas Padjadjaran pada Tahun 2008.

 Arief Anshory Yusuf, SE, MSc PhD dari Jurusan ESP berhasil meraih predikat karya
ilmiah non-eksakta terbaik di Universitas Padjadjaran pada tahun 2008.

2. Prestasi Mahasiswa

Tingkat Internasional
 Delegasi Unpad untuk Trus by Danone seri 7 Business International Competition 2010
 Global Model United Nations 2011 Korea
 Juara 1 Binus International Debate Competition 2010
 Juara 1 dan 2 National Entrepreneur Competition 2011 dalam rangkaian acara

Management Event yang diselenggarakan oleh IKAMMA FEB UGM 25-26 November
2011 di UGM

 M. Firlian Syaroni, (Departemen Manajemen)
 1st Winner of 2008 World Grand Finale Global TIC Talentrepreneur Award & Forum

yang dilaksanakan oleh Global TIC Association, Taiwan, Agustus 2008 di Taiwan.
 Candidate of Finalist Teams for TIC Americas Young Entrepreneur Talent &

Innovation Competition, Columbia, Amerika Serikat.
 Meraih medali perunggu kejuaraan Judo dalam SEAN Game di Bangkok, 2009

Tingkat nasional
 Juara 2 dan 3 Lomba Be Young Entrepreneur di Universitas Brawijaya Malang 22-23

Oktober 2011
 Juara 1 Business College Ambassador 2010
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 Juara 1 Edan 2 conomic Championship Business Plan Compeititon yang
diselenggarakan oleh HMJM Universitas Diponegoro tgl 29-30 Oktober 2011

 Jaura 1 7th Trisakti Economics and Business Fair and Competition (TEBFC)
 Juara 1 10th ICMSS yang diselenggarakan oleh MSS FE UI 2011
 Juara 3 National Sharia Economics Business Plan Competition yang diselenggarakan

oleh Sharia Economics Student Club IPB pada tanggal 12-13 November 2011 di IPB
 Best Sales Performance & Best of the Best Regional AXIOO MARKETING AWARDS

2009
 Juara 1 dan Juara harapan 2 National Marketing Plan Universitas Maranatha 2011
 Juara 1 Economics Championship di selenggarakan oleh HIMA Manajemen Undip

2009
 Lomba Business Plan Univation of Padjadjaran yang diselenggarakan oleh FTIP Unpad

2009
 Juara 2dan 3 Lomba Akuntansi di UNS Solo 2010
 Juara 1 dan Presenter Terbaik Invitasi Nasional Mahasiswa, Lomba Inovasi

Pengoptimalan Sinergi Potensi Ekonomi Sosial dan Lingkungan yang Bersandar pada
Kearipan Lokal dan Prinsip Keberlanjutan yang diselenggarakan oleh Kelompok Studi
CSR

 Juara 2 dan 3 9 ICMSS Stock Exchange Competition diselenggarakan oleh MSS FE UI
2010

 Juara 3 Sharea Business Plan Competition diselenggarakan oleh team asisten FTUI UII
Yogya 2010

 Juara 3 Business Plan Competition Creation Unpar 2011
 Juara 3 Moeslem Entrepreneur Award 2011 yang diselenggarakan oleh ROIS FE Unila
 Yusman Kurnia (Departemen Manajemen)
 Best Paper of Total Quality Management 2007, Jamsostek diraih. Prestasi tersebut

membawanya meraih S2 di Rikkyo Daigaku Dept College di Jepang;
 Meraih beasiswa Fullbright untuk mengikuti kuliah setahun 2008/2009 di Montana

State University, Bozemen, Montana Amerika Serikat,
 Juara Karya Tulis Nasional.
 Juara ke-3 Prasetya Mulya 2008 Marketing Plan Competition dilaksanakan Prasetya

Mulya Business School, 2008.
 Juara ke-2 dan ke-3, Perlombaan Simulasi Saham ICMSS Universitas Indonesia, 2010
 Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) / ISEG
 Juara III Olimpiade Ekonomi Islam Temu Ilmiah Nasional FoSSEI VIII, Universitas

Udayana Bali, 2009
 HIMA ESP : Kandank Ilmu “Trusted Online Reference” oleh
 The Best Young Danamon Young Leadership Award, Bandung, 2009
 BEM
 The Best Sales Performance dan The Best of The Best, AX 100 Intel Marketing Awards

2009, Purwokerto 2009
 BEM FE
 Runner up, Hyundai Genuine Idea Competition, Jakarta, 2009
 BEM FE
 Juara Terbaik, Lomba Karya Tulis Ekonomi Islam (LKTEI) dalam Acara Seven Feat

Shelter, 2009
 BEM
 Quarter Finalis, National Debate Competition, 2009
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Prestasi di Tingkat Universitas
 BEM FE (ISEG)
 Juara I, Lomba Public Speaking se-Kota Bandung, 2009
 Chandra Natadipurba (Dept. Manajemen)
 Mahasiswa Berprestasi Peringkat I Tingkat Universitas, 2008
 Tya Arizona (Departemen Manajemen)
 Mahasiswa Berprestasi Peringkat I Tingkat Universitas, 2009
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