


KATA PENGANTAR

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 khususnya untuk Program Diploma dan Sarjana yang berstandar 
internasional.

Menyadari bahwa keberhasilan penyelenggaraan pendidikan terkait dengan 
berbagai aspek, maka perlu suatu acuan yang terstandar. Buku Pedoman 
Penyelenggaraan Pendidikan untuk Program Diploma dan Sarjana ini 
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,       April, 2012

Dekan,

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

iFAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS



ii FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS



iiiFAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ................................................................................... i

KEPUTUSAN DEKAN ii

DAFTAR ISI 

PIMPINAN FAKULTAS DAN JURUSAN/PROGRAM  viii

STRUKTUR ORGANISASI 

................................................................................

.............................................................................................. iv

......................................

.......................................................................... xii

BAB I A. Sejarah Fakultas …………………………………………………….........……… 1
B. Visi, Misi dan Tujuan Fakultas ………………………………...….………… 2

 1.2.1 Visi Fakultas …………………………………………………............…… 2 
 1.2.2 Misi Fakultas ………………………………………………………........... 2
  1.2.3 Tujuan Fakultas …………………………………………………….......... 2
 C. Tujuan Pendidikan Program Studi ………………………………….……… 3
  1.3.1 Program Diploma III (D3)...............…………………….…..… 3
  A. Program Studi Akuntansi …………………………………… 3
 B. Program Studi Manajemen Pemasaran ………..…… 4
 C. Program Studi Perpajakan ………………………………… 5
  D. Program Studi Bisnis Internasional……………..……… 5
 1.3.2 Program Sarjana (S1) ………………………………………..……… 5
  A. Program Studi Akuntansi ……………………………...…… 5
  B. Program Studi Ekonomi dan Studi 

Pembangunan …………………................................... 6
  C. Program Studi Manajemen .................................. 6
 D. Kompetensi Lulusan Program Studi …………………… 7
  1.4.1 Program Diploma III ……………………………………………7
 A. Program Studi Akuntansi ……………………………...…… 7
  B. Program Studi Manajemen Pemasaran …………..… 9
  C. Program Studi Perpajakan ………………………………… 10
  D. Program Studi Bisnis Internasional ……………….…… 11
 1.4.2 Program Sarjana (S1) ………………………………………….…… 12
  A. Program Studi Akuntansi ………………………………..… 12
  B. Program Studi Ekonomi dan Studi 

Pembangunan …................................................... 16
  C. Program Studi Manajemen ………………………………. 18

(D3)

iv FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS



vFAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

BAB II PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM STUDI …………….….. 25
A. Program  Diploma Iii ………………………………………………....…… 25

  2.1.1 Kurikulum dan Deskripsi Mata Kuliah ………….…........… 25
2.1.1.1 Program Studi Akuntansi ………………………………………… 25

   A.    Struktur Mata Kuliah ………………………………………… 25
   B.    Daftar Mata Kuliah ………………………………….………… 25
   C.    Deskripsi Mata Kuliah …………………………….....……… 28
  2.1.1.2 Program Studi Manajemen Pemasaran ……………....…… 37
   A.    Struktur Mata Kuliah …………………………....…………… 37
   B.    Daftar Mata Kuliah …………………………………....……… 37
   C.    Deskripsi Mata Kuliah …………………………….....……… 38
  2.1.1.3 Program Studi Administrasi Perpajakan …………………… 45
   A.    Struktur Mata Kuliah …………………………….…………… 45
   B.    Daftar Mata Kuliah ……………………………….…………… 45
   C.    Deskripsi Mata Kuliah ……………………………..………… 47
  2.1.1.4 Program Studi Bisnis Internasional ………………………….. 55
   A.    Struktur Mata Kuliah ……………………………………….… 55
   B.    Daftar Mata Kuliah ………………………………………….... 55
   C.    Deskripsi Mata Kuliah ……………………………………….. 58

2.1.2 Proses Pembelajaran …………………………………….....……. 71
  2.1.2.1 Metode Pembelajaran …………………………………………..... 71

A. Kuliah ………………………………………………….……….…… 71
  B. Praktikum …………………………………………………….…… 72
  C. Praktik Kerja Lapangan ………………………………...…… 74
  D. Penyusunan Tugas Akhir …………………………………… 75
   2.1.2.2 Masa Studi dan Penghentian Studi Sementara ………… 78

A. Masa Studi ……………………………………………………..… 78
B. Penghentian Studi Sementara ……………………..…… 78

2.1.2.3 Evaluasi Hasil Belajar …………………………………………….... 79
  2.1.2.4 Tata Tertib  ………………………………………………………......... 84

A. Tata Tertib Kegiatan Belajar Mengajar …….………… 84
  B. Tata Tertib Ujian Tengah Semester / 

Ujian Akhir Semester ……….................................... 87
     2.1.2.5 Sanksi ………………………………………………………………………  88

A. Sanksi Akademik …………………………………………………. 88
B. Sanksi Akademik Lain ……………………………………..…… 90
C. Sanksi Pelanggaran ……………………………………………… 91

(d3)



B. Program  Sarjana (S1) …………………………………...…………………..... 93
 2.2.1. Kurikulum dan Deskripsi Mata Kuliah ….......………….... 93
  2.2.1.1 Program Studi Akuntansi …………………………………………. 93
   A.    Struktur Mata Kuliah …………………………………………. 93
   B.    Daftar Mata Kuliah …………………………………………… 93
   C.    Proses Pembelajaran …………………………………………. 95
   D.    Deskripsi Mata Kuliah ………………………………………. 96
  2.2.1.2 Program Studi Ilmu Ekonomi dan Studi 

Pembangunan …….................................................……. 105
   A.    Struktur Mata Kuliah …………………………………………. 105
   B.    Daftar Mata Kuliah …………………………………………… 106
   C.    Rencana Studi dan Peminatan …………………………… 109
   D.    Pengelompokan Mata Kuliah ……………….…………… 110
   E.    Deskripsi Mata Kuliah …………………………………….…. 111
  2.2.1.3 Program Studi Manajemen ……………………………………… 135
   A.    Struktur Mata Kuliah …………………………………………. 135
   B.    Daftar Mata Kuliah …………………………………………… 136
   C.    Daftar Mata Kuliah Wajib Konsentrasi ………………. 140

D.    Daftar Mata Kuliah Pilihan Konsentrasi ……………. 141
E.    Daftar Mata Kuliah  Pilihan Bebas ……………………… 141
F.    Deskripsi Mata Kuliah …………………………………………. 143

2.2.2. Proses Pembelajaran ……………….....…………………………. 166
2.2.2.1. Metode Pembelajaran ……………………………….…………… 166

A. Kuliah ……………………………………………………………….. 166
  B. Praktikum …………………………………………….…………… 167
  C. Praktik Kerja Lapangan ……………………………………… 169
  D. Penyusunan Tugas Akhir ……………………………………. 167
  2.2.2.2. Masa Studi dan Penghentian Studi Sementara ………… 174

A. Masa Studi ……………………………………………………….. 174
B. Penghentian Studi Sementara ……………………….…. 174

2.2.2.3. Evaluasi Hasil Belajar …………………………………………….... 174
  2.2.2.4. Tata Tertib ……………………………………………………………….. 181

A. Tata Tertib Kegiatan Belajar Mengajar ………………. 181
 B. Tata Tertib Ujian Tengah Semester / 

Ujian Akhir Semester …………..............................… 181
2.2.2.5. Sanksi ……………………………………………………………………... 183

A. Sanksi Akademik ……………………………………………..... 183
b. Sanksi Administratif ………………………………………….. 184

vi FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS



viiFAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

C. Sanksi Pelanggaran Normatif …………………………... 185
D. Sanksi Pelanggaran Tata Tertib Kampus ……………. 186
E. Sanksi Pemalsuan surat keterangan opname ….... 186

BAB III SARANA DAN PRASARANA ………………………………………...……………… 187

BAB IV PENELITIAN DAN  KERJASAMA …………………………......…………………… 193
A. Penelitian …………………………………………………….....…………………… 193
B. Kerjasama ……………………………………………………....…………………… 199

 
BAB V PRESTASI FAKULTAS ………………………………………….......…………………… 209

BAB VI KEMAHASISWAAN ……………………………………………........………………… 213
A. Pola Pengembangan Kemahasiswaan ………….........………………… 213

 B. Lembaga Kemahasiswaan ………………………….............……………… 216
 C. Fasilitas Kegiatan Kemahasiswaan …………….........…………………… 241
 D. IKAFE UNPAD……………………………………………..............……………… 242

LAMPIRAN …………………………………………………………………...............……………… 247
Daftar Dosen ………………………………………………………………..................…………… 247
Daftar Sarana dan Prasarana ……………………………………….......................……… 251



Dekan :  Nury Effendi, SE, MA, Ph.D.
Pembantu Dekan I :  Budiono, SE.,MA, 
Pembantu Dekan II :  Prof. Dr.Sri Mulyani NS., SE., MS.Ak.
Pembantu Dekan III :  Popy Rufaidah,S.E.,MBA.Ph.D

STAF DEKAN DAN PEMBANTU DEKAN
1. Staf Khusus Dekan Bidang Kerjasama 

Luar Negeri : Prof. Dr. Faisal Affif, SE.,Spec.Lict
2. Staf Khusus Dekan Bidang Komunikasi : Mery Citra Sondari, SE, Msi
3. Staf Khusus Dekan Bidang Internasional : Hj. Diana Sari, SE.,MMgt.,Ph.D
4. Staf Pembantu  Dekan I : Arie Pratama, SE

: Viktor Pirmana, SE, Msi
   Wardhana, SE.,M.Bus.
5. Staf Pembantu Dekan II : Reza M. Zulkarnain, SE, MSi, Ak.
6. Staf Pembantu Dekan III : Syaiful Anas, SE.,MSi.,Ak
   Ahmad Komarulzaman, SE.,MSc

   Akuat Supriyanto, SS.,MBA

PIMPINAN ADMINISTRASI
Kepala Bagian Tata Usaha : Heni Suryaningsih, Dra., MSi   
Kepala Sub-bagian Kepegawaian & Keuangan : Nurhayati, S.E.M.Ak
Kepala Sub-bagian Akademik : Nunung Kurniati, S.Si.,M.AP
Kepala Sub-bagian Umum & Perlengkapan : Gun Gun Gumilar, SAP.,M.AP
Kepala Sub-bagian Kemahasiswaan : Suryana, S. Pd.

DEPARTEMEN DAN PROGRAM STUDI
A. Departemen Akuntansi

Ketua Departemen : Prof. Dr. Azhar Susanto, SE, MBuss., Ak.
Sekretaris Departemen : Harry Suharman, SE, MA. Ak.

1. Program Studi S1 Akuntansi
Ketua Program : Dr. Nunuy Nur Afiah, SE., MSi., Ak
Sekretaris Program : Prima Yusi Sari, SE, MSi., Ak

B. Departemen Ilmu Ekonomi 
Ketua Departemen : Kodrat Wibowo, SE, 
Sekretaris Departemen : Dini Indrawati, SE, ME

Ph.D.

Ph.D.

PIMPINAN FAKULTAS EKONOMI  DAN BISNIS 
UNIVERSITAS  PADJADJARAN

viii FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS



ixFAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

1. Program Studi S1 Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Ketua Program :   Mohamad Fahmi, SE, MT., CPhD
Sekretaris Program :   Adiatma Yudistira Manogar Siregar, SE.,ME.Con.,St

C. Departemen Manajemen dan Bisnis
Ketua Departemen :   Prof. Dr. Dwi Kartini Yahya, SE, Spec.Lic
Sekretaris Departemen :   Erie Febrian, SE, MBA, MComm.Ph.D

1. Program Studi S1 Manajemen
Ketua Program :   Dr. Hj. Umi Kaltum, SE.,MS
Sekretaris Program :   Dr. Wa Ode Zusnita Muizu, SE.,MSi
Sekretaris Program (Kelas Sore) :   Joeliaty, SE, MSi.

D. Program Diploma III (D3) Pendidikan Ahli Administrasi Perusahaan (PAAP) 
Pengelola Program 
Ketua Program :   Dr. Srihadi Winarningsih, SE., MSi., Ak.
Pembantu Ketua I :   Dr. Dra. Hj. Yevis Marty Oesman, MP 
Pembantu Ketua II :   Dr. Djuminah, SE., MS., Ak.
Pembantu Ketua III :   Harlan Dimas, SE., MA.
Koordinator Praktikum :    Layyinaturrobaniyah, SE.,MSi 

Program Studi 
1. Akuntansi 

Ketua Program Studi Akuntansi :   Hj. Sri Mulyani, SE.,MS.,Ak 
Sekretaris Program Studi Akuntansi :   Devianti Yunita H.,SE.,MT.,Ak 

2. Manajemen Pemasaran
Ketua Program Studi Manajemen Pemasaran : Dr. R. Arief Helmi, SE.,MSi 
Sekretaris Program Studi Manajemen Pemasaran : Budi Harsanto, SE.,MM.

3. Perpajakan
Ketua Program Studi Perpajakan :   Hj. Euis Nurhayati, SE.,Ak.,MSi 
Sekretaris Program Studi Perpajakan :   Nyi Raden Handiani Suciati, SE.,MM.,Ak

4. Bisnis Internasional
Ketua Program Studi Bisnis Internasional :   Arie Widyastuti, B.Buss.,M.IB 
Sekretaris Program Studi Bisnis Internasional :   Sunu Widianto, SE.,M.Sc 



PENGELOLA LABORATORIUM PENELITIAN 
Laboratorium Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Pengkajian Akuntansi 
(LP3A) 
Ketua Lab.  Akuntansi :   Sugiono Poulus, SE, MBA
Sekretaris :   Rilya Aryancana, SE.,M.Sc.,Ak

    Evita Puspitasari, SE.,MSi.,Ak

Laboratorium Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Pengkajian Ekonomi 
(LP3E) 
Ketua Lab.  Ekonomi Studi 
Pembangunan : Arief Anshory Yusuf, SE., MSc., Ph.D
Sekretaris : Rd. Muhammad Purnagunawan, SE.,MT.,Ph.D
  Arief Bustaman, SE., MIB., MComm.
    Suryaningsih A.Don., SE., MSi

Laboratorium Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Pengkajian Manajemen 
(LP3M)
Ketua Lab. Manajemen : Dr. Martha Fani Cahyandito, SE., MSc.
Sekretaris Bidang Kerjasama 
Lab. Manajemen : Aldrin Herwany, SE, MM
    Dina Sartika,  SE., MSi.

   Ir. Yogi Suherman, SE.,MM
           
PERPUSTAKAAN DAN SISTEM INFORMASI
Perpustakaan  
Kepala Perpustakaan : Ari Tjahyawandita, SE.,MS

GURU BESAR
Guru Besar Emeritus
1. Prof. Dr. Arifin Wirakusumah, SE, MAcc.
2. Prof. Dr. Surachman Sumawihardja, SE, MSi
3. Prof. Dr. Yuyun Wirasasmita, SE, MSc.
4. Prof. Dr. Hj. Ria Ratna Ariawati, SE., MS., Ak.
5. Prof. Dr. Faisal Affif, SE., Spec.Lict.
Guru Besar Tetap
1. Prof. Dr. H. Sucherly, SE., MS
2. Prof. Dr. H. Nen Amran, SE., MEc.

x FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS



xiFAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

3. Prof. Dr. Hj. Sutyastie Soemitro Remi, SE., MS.
4. Prof. Dr. Hj. Dwi Kartini, SE., Spec. Lict.
5. Prof. Dr. H. Yuyus Suryana, SE., MS.
6. Prof. Dr. Azhar Susanto, SE., MBuss., Ak.
7. Prof. Dr. Hj. Ernie Tisnawati Sule, SE., MSi.
8. Prof. Dr. Hj. Rina Indiastuti, SE., MSIE.
9. Prof. Hj. Armida S. Alisjahbana, SE., MA., PhD.
10. Prof. Dr. Hj. Ilya Avianti, SE., MS., Ak.
11. Prof. Dr. Ina Primiana F, SE., MT.
12. Prof. Dr. Hj. Winwin Yadiati, SE., MSi., Ak.
13. Prof. Dr. H. Wachyudin Zarkasyi, SE, MSi., Ak.

Guru Besar Luar Biasa
1. Prof. Dr. H. Maman Kusman, SE, MBA
2. Prof. Dr. H. Dzulkarnain Amin, SE., MA.
3. Prof. Dr. H. Rusli Ghalib, SE, MP. 
4. Prof. Dr. H. Usman Hardi, SE, MS.
5. Prof. Dr. H.  Achmadi Rilam, SE., MS.
6. Prof. Dr. Hj. Tati Suhartati Joesron, SE., MS.



Sek. Prodi Sek. Prodi Sek. Prodi Sek. Prodi Sek. Prodi Sek. Prodi Sek. Prodi Sek. Prodi

DOSEN

Ketua /Sekr.
laboratorium

Sekretaris
Departemen

Ketua Prodi 
(D3)

Akuntansi

Ketua Prodi 
(S1)

Akuntansi

Ketua Prodi 
(S3)

Doktor Ilmu 
Akuntansi

Ketua Prodi 
(S2)

Magister
Akuntansi

Ketua Prodi (S1) 
Pendidikan 

Profesi Akuntansi 
(PPAk)

Ketua Prodi 
(D3)

Perpajakan

Ketua Prodi 
(D3)

Manajemen
Pemasaran

Ketua Prodi 
(D3)

Bisnis 
Internasional

Ketua Departemen AkuntansiKetua Program Diploma 3

Manajer
Komunikasi 

& protokoler

Ketua Tim Pelayanan
Bimbingan dan Konseling

Kepala Perpustakaan dan Pusat
Informasi Ilmiah

Ketua Tim 
Penjaminan 

Mutu

Pembantu
Dekan I

Pembantu
Dekan II

Pembantu
Dekan III

DEKAN

Program Internasional
& Manager E-Learning

Pembantu Ketua I Pembantu Ketua II
Pembantu Ketua III
Pembantu Ketua III

STRUKTUR ORGANISASI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS PADJADJARAN

xii FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS



Sek. Prodi Sek. Prodi Sek. Prodi Sek. Prodi Sek. Prodi Sek. Prodi Sek. Prodi Sek. Prodi

Ketua /Sekr.
laboratorium

Ketua /Sekr.
laboratorium

Ketua Prodi 
(S1)

Ilmu Ekonomi

Ketua Prodi 
(S1)

Manajemen 
& Bisnis

Ketua Prodi 
(S2)

Magister Sains 
Manajemen

Ketua Prodi 
(S2)

Magister 
Manajemen

Ketua Prodi 
(S3)

Doktor Ilmu
Manajemen

Ketua Prodi 
(S2)

Magister sains
Ilmu Ekonomi

Ketua Prodi 
(S2)

Magister Ekonomi
Terapan

Ketua Prodi 
(S3)

Doktor
Ilmu Ekonomi

Kabag
Tata Usaha

Kasubag
Pendidikan

Ketua Departemen Manajemen dan Bisnis

Kasubag keuangan &
kepegawaian

Kasubag Umum &
Perlengkapan

Kasubag Kemahasiswaan &
Alumni

SENAT FAKULTAS

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi

Sekretaris
Departemen

Sekretaris
Departemen

xiiiFAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS



xiv FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS





A. 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.

BAB I
VISI MISI & TUJUAN
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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 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.   

B. VISI MISI FAKULTAS

1.2.1. Visi Fakultas

Peraihan “World Class Faculty of Economics and Business in 2026”.

1.2.2. Misi Fakultas

a. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai dengan tuntutan 
pengguna di tingkat dunia.

b. Menyelenggarakan pendidikan unggul kelas dunia yang mampu mengakses 
tuntutan dunia.

c. Menyelenggarakan profesionalitas dan akuntabilitas pengelolaan 
(governance) guna meningkatkan citra dan kepercayaan stakeholder.

d. Meningkatkan kompetensi dan komitmen tenaga pendidik untuk berperan 
aktif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di kawasan Asia 
Pasifik.

1.2.3. Tujuan Fakultas

a. Menjadi Fakultas yang mampu menghasilkan lulusan unggul dalam 
pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan tuntutan pengguna.

b. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan hard skill dan soft skill dan 
mampu berkompetisi di tingkat dunia.

DAN  TUJUAN 
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c. Menjadi Fakultas yang mampu menyelenggarakan sistem pendidikan tinggi 
dengan kualifikasi standar internasional.

d.  Memiliki Jurusan dan Program Studi yang unggul dan mampu bersaing di 
tingkat dunia.

e. Tercipta sinergi yang berkelanjutan antar Jurusan dan Program Studi.

f. Memiliki sistem manajemen pendidikan terintegrasi berbasis ICT.

g. Menjadi pusat penelitian bagi pengembangan ilmu-ilmu ekonomi.

h. Memiliki budaya organisasi yang kuat dan adaptif terhadap perubahan jaman 
yang  didukung oleh sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.

i. Terjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga nasional dan internasional guna 
mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta aplikasinya dalam 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

j. Memiliki sarana dan prasarana berkualitas dan lengkap yang mendukung 
proses pengelolaan pendidikan bertaraf internasional.

k. Memiliki tenaga pendidik berkualitas dalam bidangnya yang mampu 
menyelenggarakan proses belajar mengajar berstandar internasional.

l. Terbentuknya komunitas profesional tenaga pendidik di lingkungan Fakultas.

m. Meningkatkan kompetensi dan peran serta aktif tenaga pendidik dalam 
mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di tingkat dunia.  

C. TUJUAN PENDIDIKAN PROGRAM STUDI

1.3.1. Program Diploma III (D3)

A. Program Studi Akuntansi

Tujuan

Program Studi Akuntansi PAAP FE UNPAD merupakan lembaga pendidikan tinggi di 
lingkungan Universitas Padjadjaran yang menyelenggarakan pendidikan Program 
Diploma III yang secara umum bertujuan untuk mendidik calon-calon tenaga 
profesional di bidang akuntansi yang memiliki kompetensi sebagai tenaga ahli 
madya akuntansi.

Tujuan Khusus:

1. Menghasilkan tenaga ahli madya yang mampu menyusun laporan keuangan 
perusahaan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum;

2. Menghasilkan tenaga ahli madya yang mampu membantu dalam 
perancangan sistem informasi akuntansi suatu perusahaan;

3. Menghasilkan tenaga ahli madya yang mampu membantu senior auditor 
dalam melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan.
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Lulusan Program Diploma III Akuntansi disebut sebagai tenaga ahli madya, selain 
karena memiliki gelar Ahli Madya (A.Md) di bidang akuntansi, juga memiliki 
keahlian menengah di bidang akuntansi yang dalam hal ini adalah keahlian sebagai 
pelaksana fungsi akuntansi di suatu perusahaan atau instansi. Dalam istilah 
Departemen Tenaga Kerja, khususnya Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), 
lulusan Diploma III akuntansi berada pada level Teknisi Penyelia Akuntansi yaitu 
posisi madya yang menjadi bagian dari fungsi akuntansi sebuah organisasi. Sebagai 
contoh, staf divisi akuntansi atau staf divisi keuangan.

B. Program Studi Manajemen Pemasaran 

Tujuan

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. 

Tujuan Khusus:

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.
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C. Program Studi Perpajakan

Tujuan

Dapat menghasilkan tenaga Ahli Madya dalam bidang Perpajakan yang menguasai 
akuntansi dan mampu bersaing dan terserap di pasar tenaga kerja pada saat ini dan 
masa yang akan datang dengan kualifikasi sebagai berikut: 

1. Mampu membantu manajer menyelesaikan masalah perpajakan suatu 
perusahaan/instansi

2. Mampu dan memahami pelaksanaan pemungutan pajak di Kantor Pajak dan 
Pemerintahan Daerah

3. Mampu dan terampil dalam bidang perpajakan untuk membantu Konsultan 
Pajak 

d. Program Studi Bisnis Internasional

Tujuan

1. Pemenuhan tenaga ahli madya yang terampil (technical skill/human skill) di 
tingkat manajemen menengah perusahaan yang beroperasi secara 
internasional.

2. Pemenuhan tenaga ahli madya yang mempunyai inisiatif untuk berwirausaha 
dan/atau entrepreneurial dalam lingkup bisnis internasional.

3. Pemenuhan tenaga ahli madya yang memahami pengetahuan  bisnis yang 
berbasis teknologi informasi, sehingga siap bersaing di pasar tenaga kerja 
internasional.

1.3.2. Program Sarjana (S1)

A. Program Studi Akuntansi

Tujuan 

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 Publik dan 
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.
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B. Program Studi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

Tujuan 

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

Tujuan 

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).

b. Publikasi di jurnal terakreditasi (2013: nasional 60%, internasional  40%). 
c. Presentasi penelitian di seminar internasional (diselenggarakan di dalam 

6 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS



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 (2013: 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.   Peraihan skor speaking english minimal 450 (Intitusional)
c. Pelatihan kompetensi dan keterampilan tata kelola Prodi.
d. 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 (EQUIS pada tahun 2016 dan AACSB 
pada tahun 2020).
a. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kelas bahasa Inggris (2008 sd 2010).
b. Membuka kelas internasional (2012)
c. Meningkatkan jumlah dosen asing mengajar di Prodi
d. 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 .

D. KOMPETENSI LULUSAN

1.4.1. Program Diploma III (D3) 

A. Program Studi Akuntansi

Kompetensi Lulusan 

1. Motivation (Motivasi)
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a. Pengembangan pribadi sebagai teknisi akuntansi 

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. Menyajikan laporan keuangan suatu perusahaan sesuai dengan Standar 
Akuntansi  Keuangan

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. Skills (Keterampilan) 

a. Menyusun laporan keuangan

b. Aplikasi Komputer dalam Bisnis dan perkantoran (Microsoft Windows, Ms 
Office)

c. Penggunaan Bahasa Inggris dalam kegiatan bisnis

d. Mengoperasikan aplikasi komputer untuk akuntansi (Myob, Dac Easy 
Accounting)

e. Mengoperasikan aplikasi sistem informasi akuntansi 

f. Membaca dan mengevaluasi laporan keuangan

4. Attitude (Sikap)

a. Berjiwa pancasila dan berkepribadian yang tinggi/mulia

b. Memiliki jiwa yang positif sebagai teknisi akuntansi

5. Knowledge (Pengetahuan)

a. Mengetahui tata cara penyusunan laporan keuangan secara utuh

b. Mengetahui berbagai faktor 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
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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.

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. 
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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

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
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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 

11FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS



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

1.4.2. Program Sarjana (S1)

A. Program Studi Akuntansi

Kompetensi Lulusan 

Kompetensi yang dituntut dari seorang sarjana akuntansi profesional merujuk 
kepada standar internasional pendidikan akuntansi (International Education 
Standards/IES) yang telah ditetapkan oleh International Federation of Accountants 
(IFAC) dan berlaku efektif sejak tahun 2005. Standar kompetensi berbasis IES 
mencakup dimensi Knowledge (pengetahuan), Skills (keterampilan) dan 
Professional 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
• 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 
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berikut:
• Ilmu ekonomi
• Lingkungan bisnis
• Corporate governance
• Etika bisnis
• Pasar uang (financial markets)
• 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
Intellectual skills 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.
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Intellectual skills 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. 

Intellectual skills 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 
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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

• 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
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• 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
• Etika di dalam kegiatan bisnis dan good governance
• Etika dan profesionalisme akuntan; whistle blowing, konflik kepentingan, 

dilema etika  dan resolusinya

B. Program Studi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

Kompetensi Lulusan 

1. Motivation (Motivasi)

a. Memiliki rasa ingin tahu (curiosity) tentang dinamika perkembangan ilmu 
pengetahuan dan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi khususnya 
di bidang ekonomi.

b. Memiliki keinginan yang kuat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan 
dan teknologi khususnya ilmu ekonomi dan aplikasinya serta 
menerapkannya dalam pekerjaan dan kehidupan sehari-hari.

c. Memiliki kemauan untuk selalu meningkatkan kualitas pengetahuan, 
sikap, kemampuan dan keterampilan.
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2. Ability (Kemampuan)

a. Memiliki kemampuan untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu dan 
pengetahuan ekonomi guna meningkatkan harkat dan martabat manusia.

b. Memiliki kemampuan untuk melakukan analisis dan solusi masalah 
tentang isu dan masalah ekonomi dengan menggunakan rujukan ilmu 
pengetahuan, metode penelitian, teknik analisis dan aplikasi teknologi 
informasi dan komunikasi.

c. Memiliki kemampuan praktis dalam menerapkan konsep, teori dan 
pengetahuan di bidang ekonomi.

d. Memiliki kemampuan untuk menciptakan kerjasama guna meningktakan 
kinerja dalam bekerja dan bermasyarakat.

3. Skill (Keterampilan)

a. Keteramplian untuk mengelola ide, konsep, penemuan, pengembangan, 
dan dan penerapan ilmu ekonomi dengan mengaplikasikan teknologi 
informasi dan komunikasi.

b. Keterampilan untuk menerapkan ilmu dan pengetahuan ekonomi yang 
berdampak bagi peningkatan kesejahteraan.

c. Keterampilan untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja dan masyarakat 
guna membangun karir dan posisi yang lebih tinggi.

d. Keterampilan untuk membangun sinergi dan networking dengan pihak atau 
orang lain.

4. Attitude (Sikap)

a. Sikap yang positif dan terbuka terhadap tantangan kerja dan 
perkembangan ilmu  pengetahuan dan teknologi.

b. Sikap untuk menghargai upaya interdisiplin dalam mengeksplorasi, 
memanfaatkan  dan melestarikan sumber daya alam dan lingkungan.

c. Sikap untuk menghargai etika, kejujuran, tanggung jawab, komitmen dan 
inovasi  dalam bertingkah laku dan berkarya.

d. Sikap untuk berperilaku sebagai entrepreneurship dalam bidang 
pekerjaan apapun.

5. Knowledge (Pengetahuan) 

a. Memahami prinsip-prinsip sosial, ekonomi,

b. hukum, sains dan teknologi yang melandasi perkembangan ilmu ekonomi 
dan  aplikasinya.
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c. Menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang ekonomi untuk 
menciptakan  karya yang berguna bagi pekerjaan dan masyarakat.

d. Memahami, mampu beradaptasi dan mampu berperan dalam merespon 
perubahan yang terjadi di dalam dan luar negeri menggunakan bekal 
pengetahuan tentang ilmu ekonomi dan teknologi.

C. Program Studi Manajemen

Kompetensi Lulusan 

DESKRIPTOR KUALIFIKASI SDM LEVEL 6 PADA KKNI

DIHASILKAN OLEH PROGRAM S1 MANAJEMEN

Deskripsi generik level 6 (paragraf pertama)

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.
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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.
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Deskripsi generik level 6 (paragraf keempat)

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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BAB II
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM STUDI

A. PROGRAM DIPLOMA III (D3)

2.1.1. Kurikulum dan Deskripsi Mata Kuliah
2.1.1.1. Program Studi Akuntansi

No. Kelompok Mata Kuliah SKS %

  

 
 

  

Total

112 100,00
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P
R

O
G

R
A

M
 D

IP
LO

M
A

 II
I

Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK)
Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK)   
Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB)
Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB)
Mata Kuliah Berkehidupan Bersama (MBB)  

1.
2.
3.
4.
5.

  6
40
38
22
  6

  5,35
35,72
33,93
19,65
  5,35

No. Mata Kuliah SKS %

  

 
 

  

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Semester I                     Telah 
Menempuh 

                                                                                                                                                       
G1F101
G1F203
B0A101
B0A102
B0D102
B0X101
B0B110
B0X103
B0X104

Pendidikan Agama
Pendidikan Kewarganegaraan
Pengantar Akuntansi  I**
Praktikum Pengantar Akuntansi I
Pengantar Bisnis
Bahasa Inggris 
Bhs. Indonesia & korespondensi bisnis
Pengantar Ekonomi Mikro
Pengantar Aplikasi Komputer

Sandi

2(2-0)
2(2-0)
3(3-0)
2(0-2)
3(3-0)
2(2-0)
2(0-2)
3(3-0)
2(1-1)

21
** Nilai akhir ( huruf mutu ) minimum untuk mata kuliah ini adalah C

B)   Daftar Mata Kuliah

Semester Ganjil

A)   Struktur Mata Kuliah

Jumlah

Semester III                     

Telah 
Menempuh 

                                                                                                                                                       
B0A205

B0A206
B0A207

Akuntansi  Keuangan   I

Praktikum Akuntansi Keuangan I
Akuntansi Biaya

3(3-0)

2(0-2)
3(3-0)

10.

11.
12.

Pengantar 
Akuntansi I dan II

Pengantar 
Akuntansi I
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No. Mata Kuliah SKS %Sandi

B0A208
B0D205
B0D206
B0D305

B0C317

BOC318

Praktikum Akuntansi Biaya 
Statistika Bisnis
Praktikum Statistika Bisnis
Manajemen Keuangan

Perpajakan

2(0-2)
3(3-0)
2(0-2)
3(2-1)

3(3-0)

13.
14.
15.
16.

17.

18.

Pengantar 
Akuntansi I dan II

Pengantar 
Perpajakan

No. Mata Kuliah SKSSandi

Praktikum Perpajakan 2(0-2)

23Total                                                                                                                                  

Prasyarat

B0A315

B0A316
B0A317

B0A323
B0A214
B0X206

B0A320

B0D407
B0A319
B0B202

Semester V                    

Akuntansi Keuangan Lanjutan

Praktikum Akuntansi Keuangan Lanjutan
Auditing I

Praktikum Auditing
Akuntansi Pemerintahan
Teknik Penulisan Laporan

Akuntansi Syari'ah 

Mata Kuliah Pilihan
Kewirausahaan
Sistem Akuntansi Pemerintahan
Manajemen Pemasaran

Telah 
Menempuh 

                                                                                                                                                       3(3-0)

2(0-2)
3(3-0)

2(0-2)
3(2-1)
2(2-0)

3(3-0)

3(3-0)

Akuntansi 
Keuangan I dan II

Akuntansi 
Keuangan I dan II
Bank dan 
Akuntansi 
Perbankan

19.

20.
21.

22.

23.

25.

26.

Akuntansi 
Keuangan I dan II
Sistem Informasi 
Akuntansi

21Total                                                                                                                                  

Semester Genap

No. Mata Kuliah SKSSandi Prasyarat

Semester II                    Telah 
Menempuh 

                                                                                                                                                       BOC107
B0D204
B0X102

Pengantar Perpajakan
Manajemen
Hukum Bisnis

3(3-0)
3(3-0)
2(2-0) Pengantar       

Akuntansi I

1.
2.
3.
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B0A103
B0A104
B0X106
B0B209
B0X105
B0D104

Pengantar Akuntansi II**
Praktikum Pengantar Akuntansi II
Pengantar  Ekonomi Makro
Korespondensi Bisnis Inggris ( Praktikum )
Praktikum Bahasa Inggris 
Matematika Ekonomi

3(3-0)
2(0-2)
3(3-0)
1(0-1)
1(0-1)
3(3-0)

4.
5.
6.
7.
8.
9.

21Total                                                                                                                                  

No. Mata Kuliah SKSSandi Prasyarat

Semester IV                    Telah 
Menempuh 

                                                                                                                                                       
9.

10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

B0A209

B0A210
B0D506
B0A211

B0A213
B0A212
B0D256
B0A214

Akuntansi Keuangan  II

Praktikum Akuntansi Keuangan II
Penganggaran
Dasar Akuntansi Manajemen

Sistem Informasi Akuntansi
Praktikum Komputer Akuntansi
Bank dan Akuntansi Perbankan
Praktika Sistem Informasi

3(3-0) 

2(0-2)
2(2-0)
3(3-0)

3(3-0)
2(0-2)
3(3-0)
2(0-2)

Akuntansi 
Keuangan I

Akuntansi Biaya
Pengantar 
Aplikasi Komp.

Akuntansi Biaya

21Total                                                                                                                                  

Semester VI                    

B0A604
B0A602

17.
18.

Praktek Kerja Lapangan 
L T A 

2(0-2)
4(4-0)

6Total                                                                                                                                  



C) Deskripsi Mata Kuliah

G1F101 PENDIDIKAN AGAMA 2 (2-0)

Mengantarkan mahasiswa dalam pengembangan profesi dan 
kepribadian keagamaan yangberiman 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  akuntans i ,  tekn i k  pencatatan  
transaksitransaksi 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/transaksitransaksi 
bisnis suatu perusahaan, sesuai dengan siklus akuntansi keuangan.

B0D102 PENGANTAR BISNIS 3 (3-0)

Mata kuliah ini memberikan dasar pemahaman tentang kegiatan 
bisnis dengan faktorfaktor yang mempengaruhinya. Konsepkonsep 
dasar  dar i  fungs i  fungs i  utama b isn is ,  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, 
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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 
konsepkonsep dasar yang melandasi prinsip akuntansi, laporan 
keuangan, elemenelemen 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.
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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 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 

P
R

O
G

R
A

M
 D

IP
LO

M
A

 II
I

31FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS



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 

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.

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.

(2-1)
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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 elemenelemen 
laporan keuangan serta memberikan konsepkonsep dasar akuntansi 
manajemen.
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B0A104 PRAK. PENGANTAR AKUNTANSI  II 2 (0-2)

Melatih keterampilan mahasiswa dalam menyusun laporan 
keuangan baik untuk perusahaan dagang dan manufaktur. 
Memecahkan kasuskasus yang berkaitan dengan masalahmasalah 
yang berkaitan dengan transaksitransaksi  elemenelemen laporan 
keuangan.

B0X106 PENGANTAR ILMU EKONOMI MAKRO 3 (3-0)

Mata kuliah ini membahas konsepkonsep dasar di dalam ilmu 
ekonomi makro yang berkenaan dengan masalahmasalah penting 
yang se la lu  d ihadapi  o leh suatu perekonomian dan 
kebijakankebijakan 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, perananperanan uang dan sistem keuangan dalam 
perekonomian, pertumbuhan ekonomi dan kebijakankebijakan 
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.
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B0A210 PRAKTIKUM AKUNTANSI KEUANGAN II 2 (0-2)

Meningkatkan pemahaman mahasiswa dalam menyelesaikan 
kasuskasus yang berkaitan dengan transaksitransaksi 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 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)
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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 I.3 buku 
pedoman Program Diploma 3 ini.
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2.1.1.2.         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  

B)    Daftar Mata Kuliah

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  BOB202  Manajemen Pemasaran  

3  BOD305  Manajemen Keuangan  

4  BOD303  Manajemen Operasi  

5  BOD406  Perilaku Keorganisasian  

6  BOB405  Manajemen Pembelian dan Penjualan

7  BOB508  Praktika Pemasaran Jasa  

8  
 

BOB403  Praktika Pengetahuan Produk  

2(0 -2)  

3 (2 -1)  

3 (2 -1)  

3 (2 -1)  

3 (2 -1)  

3 (2 -1)  

2 (0 -2)  

2 (0 -2)  

    Total  21(11 -10)    

Semester V

1  BOX102  Hukum Bisnis  

2  BOD343  Etika Bisnis  

3  BOX406  Teknik Penulisan Laporan  

4  BOD407  Kewirausahaan  

5  BOB306  Praktika Perilaku Konsumen  

6  BOB507  Praktika Salesmasnhip  

7  BOB303  Praktika Perencanaan Pemasaran

8  BOB502  Praktika Penelitian Pemasaran  

9  BOB510  Perilaku konsumen  (P)                                         

  BOD307  Manajemen Perbankan  (P)                                            

2(2 -0)  

3 (3 -0)  

2 (1 -1)  

3(2 -1)  

2 (0 -2)  

2 (0 -2)  

2 (0 -2)  

2 (0 -2)  

3(2 -1)  

3 (2 -1)        

    Total  21(12 -9)    
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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)    

 

Semester genap

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 
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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.

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.
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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.

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 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 

levan
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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.
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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 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 

P
R

O
G

R
A

M
 D

IP
LO

M
A

 II
I

42 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS



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.

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.
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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.-

2.1.1.3.  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.  B0X101  Bahasa Inggris  2   

3.  B0C103  Pengantar Bisnis  3   

4.  BOC110  Ekonomi untuk Bisnis  3   

5.  B0A102  Pengantar Akuntansi I  3   

6.  B0A103  Prak. Pengantar Akuntansi I  2   

7.  B0C107  Pengantar Perpajakan  3  

8.  B0 X 10 2  Hukum Bisnis  2  

Total  20  
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4.  BOC411  Praktika PPh Badan  2   

5.  B 0 A301  Akuntansi Keuangan I  3   

5.  B0 A302  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.  B0A505  Auditing  3   

2.  B0 A 50 1  Akuntansi Keuangan Lanjutan  3   

3.  B0 A614  Sistem Informasi Akuntansi  3   

4.  BOA502  Praktika Akuntansi Keuangan Lanjutan  2   

5.  B0C505  Aplik asi  Komputer Perpajakan  (Praktika)  2   

6.  B0C506  Akuntansi Perpajakan  3   

7.  B0C50 9  Praktika Akuntansi Perpajakan  2   

7.  B0C507  Praktika PPN & PPn BM  2   

8.  BOC510  Kapita Selekta Perpajakan  2   

 
 

Total  22   

 

Semester III  

1.  B0C301  Statistika  3   

2.  B0A303  Akuntansi Biaya  3   

3.  BOC401 Praktika PPh Orang Pribadi (OP) 2  

No  Sandi  Deskripsi  Sks  Prasyarat  

Semester Genap

No  Sandi  Deskripsi  Sks  Prasyarat  

Semester II  

1.  B0C201  Matematika Keuangan  3   

2.  B0C202  Koresp. Bisnis I  –  Bahasa Indonesia (Praktika)  1   

3.  B0C203  Manajemen  3   

4.  B0 A206  Pengantar Akuntansi II  3   

5.  B0 A207  Prak. Pengantar Akuntansi II  2   

6. BOC303  Pajak Penghasilan (PPh)  3   

7.  B0C208  Pengantar Aplikasi Komputer (Praktika)  2   

8.  B0C20 9  KUP (Ketentuan Umum & Tata Cara Perpajakan)  3   

 Total  20   
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Semester IV  

1.  B0 A401  Akuntansi Keu. II  3   

2.  B0 A402  Prak. Akuntansi Keu. II  2   

3.  B0C508  Korespondensi Bisnis II –  Bhs Inggris (Praktika)  1   

4.  B0C404  Bea Cukai  2   

5.  G1F101  P endidikan Agama  2   

6.  G1F203  Kewarganegaraan  2   

6.  B0C406 Prak. Pemot/Pemut Pajak 2     

7.  B0A507  Akuntansi Pemerintahan  3   

8.  B0 X406 Teknik Penulisan Laporan 2     

9.  B0C409  PPN & PPnBM  3   

 
 

Total  22   

Semester VI  

1.  BOC504  Praktek Kerja Lapangan  2   

2.  B0C602  Laporan Tugas Akhir  4   

 
 

Total  6   

 

No  Sandi  Deskripsi  Sks  Prasyarat  

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 
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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.

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 
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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.

P
R

O
G

R
A

M
 D

IP
LO

M
A

 II
I

49FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS



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).

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.
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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 (30)

Mata kuliah ini memberikan pengetahuan kepada mahasiswa 
mengenai kerangka konseptual, standar dan teknik akuntansi 
pemerintah, serta pengawasan pelaksanaan anggaran di organisasi 
pemerintahan

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. 
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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 
p e r h i t u n ga n  p e m b aya ra n  d a n  p e l a p o ra n  P P h  ya n g  
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.
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B0A 505 AUDITING 3 (3-0)

Mata kuliah ini memberikan pengertian dan pengetahuan tentang 
profesi akuntan publik. Konsepkonsep dasar pemeriksaan laporan 
keuangan dan gambaran hubungan antara pengendalian intern 
dengan laporan keuangan (konsep dasar audit atas laporan 
keuangan).

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 
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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.

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.
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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.

2.1.1.4.         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

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   

 

No  Sandi  Deskripsi  Sks  Prasyarat  

Semester I 

1.  B0 X 101  Bahasa Inggris I  2   

2.  B0D102  Listening for Business Purposes  (lab)  1   

3.  B0D103  Pendidikan Agama  2   

4.  B0D104  Pengantar Bisnis  3   

5.  B0 X 10 3  Mikroekonomi untuk Bisnis (PIE Mikro)  3   

6.  B0 A 10 1  Pengantar Akuntansi  3   

7.  B0D107  Matematika Bisnis  3   

8.  B0 X 10 4  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.  B0 B202  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.  B0 B505  Manajemen Pemasaran Internasional  3   

3.  B0D503  Manajemen Operasi Internasional  2   

4.  B0D504  Manajemen SDM Internasional/Lintas Budaya  2   

5.  B0D505  Teknik Penulisan Ilmiah  2   
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Semester Genap

No  Sandi  Deskripsi  Sks  Prasyarat  

Semester II  
1.  B0D201  English for Business Purpose s  I  2   

2.  B0D202  English for Business Pusrpose (Lab)  1   

3.  G1F203  Pendidikan Kewarganegaraan  2   

4.  B0 B203  Pengantar Manajemen  3   

5.  B0D205  Statistika Bisnis  3   

6.  B0D206  Prak. Statistika Bisnis  2   

7.  B0 C107  Pengantar Perpajakan  3   

8.  B0D208  Bahasa Indonesia (Korespondensi)  1   

9.  B0D209  Aspek Hukum dlm. Bisnis. Internasional  2   

10.  B0 X106  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  Pengantar Pasar Modal & Portfolio  2   

4.  B0 A207  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 Pasar Modal & Portofolio  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   

 
 

Total  6   

Alternatif Keempat  

8.  B0D631  Topik Khusus E-Commerce  2   

9.  B0D632  Simulasi Bisnis & Rencana Usaha  2   
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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
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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, 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 
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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 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.
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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.
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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)

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.
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   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  PENGANTAR PASAR MODAL DAN PORTFOLIO        2 (1-1)                                          

Mata kuliah ini memberikan pengetahuan mengenai pasar keuangan, 
pasar modal, peranan dan jenisnya lembaga- l e m b a g a  y a n g  
re levan  dengan  pasar  moda l  ser ta  inst rumen yang  
diperdagangkan/dihasilkan. Mata kuliah ini juga bertujuan 
m e m b e r i k a n  k e m a m p u a n  m a h a s i s w a  u n t u k  
menghitung/menganalisis indeks (return pasar) return saham dan 
risikonya, dan pemahaman mahasiswa untuk mengenal jenis.

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 
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mengenai konsep  sistem informasi dan aplikasi sistem informasi 
dalam lingkup bisnis terutama 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.

B0D411 BAHASA MANDARIN 2 (1-1)

Deskripsi ditentukan kemudian

B0D412 PRAKTEK BAHASA MANDARIN 1 (0-1)

Deskripsi ditentukan kemudian

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

B0D414 PRAKTIKA BAHASA JERMAN DEUTSCH II (Praktikum) 1 (0-1)

Pelatihan tata bahasa dasar dan kosa kata bahasa Jepang dengan 
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lebih menekankan pada keterampilan mendengar, membaca, 
berbicara dan menulis dalam berbagai situasi dan konteks 
komunikasi

B0D413 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

B0D414 PRAKTIKA BAHASA JERMAN DEUTSCH II (Praktikum) 1 (0-1)

Pelatihan tata bahasa dasar dan kosa kata bahasa Jepang dengan 
lebih menekankan pada keterampilan mendengar, membaca, 
berbicara dan menulis dalam berbagai situasi dan konteks 
komunikasi

B0D421 PRAKTIKUM MANAJ. PEMASARAN 1(0-2) 

Mencoba praktek melalui simulasi mengenai praktek-praktek 
pemasaran terutama segmentasi dan bauran pemasaran.

B0D422 PRAKTIKUM PASAR MODAL DAN PORTOFOLIO 1(0-2) 

Deskripsi ditentukan kemudian

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 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.  
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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 

P
R

O
G

R
A

M
 D

IP
LO

M
A

 II
I

67FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS



L/C, administrasi ekspor dan impor serta keterkaitannya dengan 
masalah asuransi : klausul, klaim dan manajemen resiko.

B0D508 PRAKTIKUM  PENGANGGARAN1 (0-2 )

Melatih keterampilan mahasiswa dalam menyusun anggaran suatu 
perusahaan. 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.

B0D509 PRAKTIKUM  MANAJEMEN PEMASARAN 1(0-2 )

Deskripsi ditentukan kemudian

SEMESTER AKHIR (PILIHAN ALTERNATIF)

Alternatif Pertama

Mahasiswa dapat memilih untuk menyelesaikan perkuliahan di dalam atau luar 
negeri di beberapa universitas yang menjadi partner kerjasama dengan Program 
Diploma III FE UNPAD dengan cara mengambil 2 mata kuliah dengan bobot masing-
masing 2 SKS kemudian kembali ke tanah air dan membuat laporan kegiatannya 
untuk bobot 2 SKS, sehingga total 6 SKS. Diantara contoh alternatif pertama ini 
adalah seperti yang pernah dilakukan dengan LaTrobe University Australia dengan 
mata kuliah sebagai berikut.

B0D641  MATA KULIAH PROGRAM COOP 1  2(0-2)

(Aplikasi Teknologi Informasi, La-Trobe University).      

Mata Kuliah ini memberikan bekal aplikasi penggunaan teknologi 
informasi dalam berbagai kegiatan bisnis, administrasi dan 
pendidikan 

B0D642 MATA KULIAH PROGRAM COOP 2 2(0-2)

(Bahasa Inggris Intensif, La-Trobe University)                   

Mata kuliah ini memberikan merupakan praktek berbicara, 
mendengar, menulis dan membuat laporan dalam Bahasa Inggris.

B0D643 LAPORAN  DAN PRESENTASI PROGRAM COOP ((LA-TROBE 
UNIVERSITY) 2(0-4)

Mahasiswa disyaratkan untuk membuat laporan hasil perkuliahannya 
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di La-Trobe University, dengan memilih salah satu topik yang 
dikaitkan dengan aplikasi teknologi informasi di Australia. Laporan 
dibuat dalam bahasa Inggris.

Alternatif lain yang dapat dilakukan adalah mengambil 2 mata kuliah 
pilihan di FH Bremen Jerman, Open University Malaysia (OUM) atau 
International Islamic University Malaysia (IIUM), Hamee Polytechnic 
of Applied Sciences di Finlandia atau di institusi lain yang menjadi 
partner kerjasama dengan Program Diploma III FE UNPAD atau 
Universitas Padjadjaran secara umum.

Alternatif Kedua

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 Ketiga

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 
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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 proposal usaha 
sebagaimana yang dipersyaratkan oleh lembaga-lembaga bisnis dan 
perbankan.

Alternatif Keempat

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.
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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.

2.1.2. Proses Pembelajaran
2.1.2.1. 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)

· 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. 
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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:

P
R

O
G

R
A

M
 D

IP
LO

M
A

 II
I

72 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS



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 sum ber 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 ang gota 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 men gembangkan 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 sesa ma 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 di harapkan dapat memiliki kemampuan analitis masalah yang 
baik dan memikirkan solusinya secara mendalam sesuai ilmu yang telah 
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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 
jawa ban 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 d alam 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 informa si 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.
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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: 

(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
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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 
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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 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.
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(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

2.1.2.2. 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)
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2.1.2.3.  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 :
! Diberikan kepada mahasiswa yang belum memenuhi evaluasi  akhir semester;
! 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; 

! 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;

! 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 
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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
! Evaluasi hasil belajar mahasiswa dalam suatu mata kuliah sekurang-kurangnya 

merupakan gabungan dari 3 (tiga) macam penilaian :
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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.
! 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.

! Nilai akhir yang diberikan oleh Dosen Pengasuh mata kuliah harus merupakan 
huruf mutu yang pasti, yaitu : A sampai E

! Nilai akhir (huruf mutu) ditulis pada DPNA 
! DPNA diserahkan kepada SBP (kecuali lembar yang merupakan arsip Dosen 

Pengasuh mata kuliah).
! 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.

! 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;
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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
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%
76 - 79%
72 - 75%
68 - 71%
64 - 67%
60 - 63%
56 - 59%
45 - 55%
< 44%

A
A-
B+
B
B-
C+
C
D
E

4
3.7
3.3
3

2.7
2.3
2
1
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.
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IFORMULIR 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.

IPK

IPK

IPK

 Memuaskan  

Sangat Memuaskan  

Dengan Pujian  

2,00 - 2,75

2,76 - 3,50

3,51 - 4,00

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.

2.1.2.4 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.
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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.

3. Dosen dan Mahasiswa diwajibkan hadir sesuai dengan jadual perkuliahan; dan 
tidak memindah-mindahkan jadual tanpa konfirmasi dengan Bagian 
Akademik dan Program Studi.
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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 
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Iperkuliahan, 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.

B. Tata Tertib 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. 
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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.

2.1.2.5 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.
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I1. 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:
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 
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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;
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);
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I3. 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 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 
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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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B. PROGRAM SARJANA (S1)

A)    Struktur Mata Kuliah

2.2.1 Kurikulum dan Deskripsi Mata Kuliah

2.2.1.1 Program Studi Akuntansi

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  

  

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
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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, 
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

Semester Genap

        

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 Selekta 
Perpajakan/Perencanaan 
Perpajakan  

3 Pilihan  Perpajakan Lanjutan    

 

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

No  Sandi  Mata Kuliah  SKS  
Wajib / 
Pilihan  

Prasyarat  Praktikum  
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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   

No  Sandi  Mata Kuliah  SKS  
Wajib / 
Pilihan  

Prasyarat  Praktikum  

C) Proses Pembelajaran 
2.2.1.1 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.

2.2.1.2 Mata kuliah prasyarat merupakan mata kuliah yang wajib tempuh.
2.2.1.3 Mata kuliah Simulasi Proses Bisnis merupakan mata kuliah yang berbobot 

0 SKS, bersifat wajib tempuh, dan merupakan prasyarat untuk 
mengajukan Usulan Penelitian.

2.2.1.4 Skor TOEFL yang harus dicapai oleh mahasiswa minimal 450, dan 
merupakan prasyarat mengikuti ujian usulan penelitian.

2.2.1.5 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.

2.2.1.6 Ujian Usulan Penelitian
a. Mahasiswa dapat menempuh ujian usulan penelitian apabila telah 

menyelesaikan draft skripsinya dari Bab 1 hingga Bab 3.
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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.

2.2.1.7 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, 
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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)
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, 
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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.
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)
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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)
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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).

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 
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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).

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).
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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 
p e n g e n d a l i a n  m a n a j e m e n  s e h i n g g a  m a m p u  u n t u k  
mengimplementasikannya dalam strategi organisasi.
Prasyarat:
Telah lulus mata kuliah Manajemen Stratejik (B1A.365).
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B1A.461 AKUNTANSI MANAJEMEN  3(2-3)
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).

 
B10A.111 SISTEM 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.
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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:
Telah Lulus 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 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 
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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)

2.2.1.2 Program Studi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan 
a) Struktur Mata Kuliah

Rekapitulasi Berdasarkan Kompetensi Mata Kuliah

No  Jenis Mata Kuliah  Bobot (SKS)  
1.  Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK)  6 
2.  Mata Kuliah Keilmuan & Keterampilan (MKK)  55  
3.  Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB)  42  
4.  Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB)  29 -39  
5.  Mata Kuliah  Berkehidupan Bermasyarakat (MBB)  12  
Jumlah Beban Studi  144 -160  
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11 B1B283  Pengantar Aplikasi Komputer Ekonomi (PAK)  2  

12  B1B112  Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro  3  

13  B1C111  Pengantar Bisnis  3  

15  B1A121  Pengantar Akuntansi  3  

16  B1B101  Pengantar Matematika Ekonomi & Bisnis  3  

17 B1B204  Statistik Ekonomi & Bisnis (Statistik II)  3  Statistik I / Pengantar 
Statistik Ekonomi

 

18  B1B213  Makroekonomi I  3  PIE Makro  

19  B1B293  Ekonomi Koperasi & UKM  3  PIE Mikro  

20  B1B295  Sosiologi & Politik  3  Pendidikan Pancasila  

21  B1B351  Ekonomi Publik  3  Mikroekonomi I  

22  B1B383  
Ekonomi Sumberdaya Manusia &  
Ketenagakerjaan  

3  Mikroekonomi I  

23  B1B416  Mikroekonomi II  3  Mikroekonomi I  

24  B1B291  Sejarah Pemikiran Ekonomi  3  
PIE Mikro dan PIE 

Makro  

25  B1B322  Ekonomi Moneter  3  Makroekonomi I  

B)  Daftar Mata Kuliah

Semester  Ganjil

No  Sandi  Mata Kuliah  SKS  Prasyarat  

1 

G1F101  Pendidikan Agama Islam  

2 

 

G1F103  Pendidikan Agama Protestan  

G1F104  Pendidikan Agama Kristen Katolik   

G1F105  Pendidikan Agama Hindu  

G1F106  Pendidikan Agama Budha    

2 G1F203  Pendidikan Kewarganegaraan  2 

3 G1F102  Pendidikan Pancasila  2 

4 H1A101  Bahasa Indonesia  2 

5 H1D101  Bahasa Inggris  3 

6 H1E101  Bahasa Perancis (Pilihan)  3 

7 H1F101  Bahasa Jepang (Pilihan)  3 

8 H1F102  Bahasa Mandarin (Pilihan)  3 

9 H1H101  Bahasa Jerman (Pilihan)  3 

10  H1I101  Bahasa Arab (Pilihan)  3 
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26  B1B465  Ekonomi Sumber Daya Alam & Lingkungan  3  
Matek Lanjutan, 
Mikroekonomi I 

27  B1B432  Keuangan Internasional  3  Makro Ekonomi I  

28  B1B492  Perekonomian Indonesia  3 PIE Mikro dan PIE Makro  

29  
B1B493  

Ekonometrika 
Makro  (Diwajibkan memilih 

salah satu)  

3 Pengantar Ekonometrika  

B1BXXX  Ekonometrika Mikro  3 Pengantar Ekonometrika  

30  B1B311  Ekonomi Keuangan  3 Mikroekonomi II  

31  B1B330  Teknik Penulisan Ilmiah & Presentasi  3 Bahasa Indonesia, PAK  

32  B1B429  Metodologi Penelitian  3 
Pengantar Ekonometrika, 

Bahasa Indonesia, PAK  

33  B1B205  Analisis Multivariat  (Pilihan)  3 Statistik II  

34  B1B446  Evaluasi Proyek  (Pilihan)  3 Mikroekonomi I  

35  B1C318  Metode Kuantitatif/Riset Operasi (Pilihan)  3 Statistik II  

36  B1C383  Studi Kelayakan Bisnis (Pilihan)  3 Mikroekonomi I  

37  B1B385  Ekonomi Perkotaan (Pilihan)  3 Ekonomi Regional  

38  B1B388  Perencanaan Anggaran Sektor Publik (Pilihan)  3 Ekonomi Publik  

39  B1B387  Ekonomi E-Commerce (Pilihan)  3 Mikro 1  

No  Sandi  Mata Kuliah  SKS  Prasyarat  

44   Ekonomi Pariwisata (Pilihan)  3 PIE Mikro, PIE Makro  

45   Magang (Pilihan)  3  Lulus 80 SKS  

46  UNX400  KKN  3 Min. Lulus 110 sks  

47  B1B500  Skripsi  6 Min. Lulus 121 sks  

40  B1B386  Ekonomi Strategi (Pilihan)  3 Ekonomi Industri  

41  B1B445  Model Valuasi Aset Keuangan (Pilihan)  3 Ekonomi Keuangan  

42  B1 B333  Teknik Perdagangan Internasional (Pilihan)  3 
Perdagangan 
Internasional  

43  B1B381  Ekonomi Kependudukan (Pilihan)  3 Mikroekonomi I  
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Semester  Genap
No  Sandi  Mata Kuliah  SKS  Prasyarat  

1 

G1F101  Pendidikan Agama Islam  

2 

 

G1F103  Pendidikan Agama Protestan  

G1F104  Pendidikan Agama Kristen Katolik   

G1F105  Pendidikan Agama Hindu  

G1F106  Pendidikan Agama Budha    

2 G1F203  Pendidikan Kewarganegaraan  2 

3 G1F102  Pendidikan Pancasila  2 

4 H1A101  Bahasa Indonesia  2 

5 H1D101  Bahasa Inggris  3 

6 H1E101  Bahasa  Perancis (Pilihan)  3 

7 H1F101  Bahasa Jepang (Pilihan)  3 

8 H1F102  Bahasa Mandarin (Pilihan)  3 

9 H1H101  Bahasa Jerman (Pilihan)  3 

10  H1I101  Bahasa Arab (Pilihan)  3 

11  B1B295  Hukum Bisnis  2 

12  B1B102  Pengantar Statistik Ekonomi  3 

13  B1B111  Pengantar Ilmu Ekonomi Makro  3 

14  B1A121  Pengantar Akuntansi II  3 Pengantar Akuntansi I  

15  
B1B214  Mikroekonomi I  3 

Pengantar Ilmu Ekonomi 

Mikro 

16  B1C212  Pengantar Manajemen  3 Pengantar Bisnis  

Matematika Ekonomi Lanjutan
Pengantar Matematika 

17  B1B206   3 
Ekonomi & Bisnis  

18  B1B221  Bank & Lembaga Keuangan Lainnya  3 PIE Mikro, PIE Makro  

19  B1B231  Perdagangan Internasional  3 Mikroekonomi I  

20  B1B241  Ekonomi Pembangunan  3 
Mikroekonomi I, 

Makroekonomi I  

Statistika II, Pengantar 

21  B1B310  Pengantar Ekonometrika (Ekonometrika I)  3 Matematika Ekonomi & 

Bisnis  

22  B1B415  Makroekonomi II  3 Makroekonomi I  

23  B1C221  Manajemen Keuangan  3 Pengantar Manajemen  

24  B1B394  Perbandingan Sistem Ekonomi  3 
Mikro Ekonomi I, Makro 

Ekonomi I  

25  B1B 330  Teknik Penulisan Ilmiah & Presentasi  3 Bahasa Indonesia, PAK  
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No  Peminatan  Mata Kuliah Pilihan yang Disarankan
1

 
Perencanaan dan Analisis 
Ekonomi Pembangunan

 

1.
 

Ekonomi Perencanaan 
 2.

 
Evaluasi Proyek 

 3.

 

Ekonomi Regional 

 
4.

 

Topik Khusus Ekonomi Pembangunan
5.

 

Ekonomi Kesehatan 

 

6.

 

Ekonomi Pendidikan

 

2

 

Ekonomi Regional

 

1.

 

Evaluasi Proyek 

 

2.

 

Ekonomi Regional 

 

3.

 

Ekonomi Perencanaan 

 

4.

 

Ekonomi Perkotaan 

 

3

 

Ekonomi Sektor Publik

 

1.

 

Ekonomi Kebijakan Publik 
2.

 

Analisis Kebijakan Publik dan Regulasi 
3.

 

Evaluasi Proyek 

 

4.

 

Ekonomi Kesehatan 

 

5.

 

Perencanaan Penganggaran Sektor Publik
6.

 

Ekonomi Pendidikan 

 

4

 

Ekonomi Internasional

 

1.

 

Kebijakan Ekonomi Internasional  
2.

 

Ekonomi E-Commerce 

 

 

5

 

Ekonomi Moneter

 

1.

 

Topik Khusus Ekonomi Moneter 
2.

 

Analisis Kebijakan Publik dan Regulasi
3.

 

Operasi Bank Sentral 

  

6

 

Ekonomi Keuangan

 

1.

 

Topik Khusus Ekonomi Keuangan 
2.

 

Analisis Kebijakan Publik dan Regulasi 
3. Analisis Multivariat 

  

7

 

Ekonomi Sumber Daya Alam 
dan Lingkungan

 

1.

 

Topik Khusus Ekonomi Sumber Daya Alam dan 
Lingkungan 

 

2. Analisis Kebijakan Publik dan Regulasi 
3. Evaluasi Proyek 
4. Ekonomi Perencanaan 

8 Ekonomi Industri 1. Ekonomi Kompetisi
2. Ekonomi Strategi
3. Teori Pengambilan Keputusan
4. Ekonomi Manajerial 
5. Analisis Kebijakan Publik dan Regulasi 

9 Ekonomi Syariah 1. Ekonomi Syariah 
2. Manajemen Syariah 
3. Akuntansi Syariah 

C)  Rencana Studi dan 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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D)  Pengelompokan Mata Kuliah 
Berikut ialah pengelompokan mata kuliah berdasarkan kompetensi yang dituju. 

No  Kurikulum  Mata Kuliah  
1 Matakuliah Pengembangan 

Kepribadian (MPK)  
1. Pendidikan Pancasila.  
2. Pendidikan Agama.  
3. Pendidikan Kewarganegaraan.  

2 Matakuliah Keilmuan dan 
Keterampilan (MKK)  

1. Bahasa Indonesia  
2. Bahasa Inggris  
3. Pengantar Akuntansi  
4. Pengantar Bisnis  
5. Pengantar Matematika Ekonomi dan Bisnis  
6. Matematika Ekonomi dan Bisnis  
7. Pengantar Statistika Ekonomi dan Bisnis  
8. Statistika Ekonomi dan Bisnis  
9. Pengantar Aplikasi Komputer  
10.  Pengantar Ekonometrika (Ekonometrika 1)  
11.  Ekonometrika 2 ( Ekonometrika Makro/

Ekonometrika Mikro)  
12.  PIE Makro  
13.  PIE Mikro  
14.  Makro 1  
15.  Mikro 1  
16.  Makro 2  
17.  Mikro 2  
18.  Teknik Penulisan  dan Persentasi  
19.  Metode Penelitian  

 
3 Matakuliah Keahlian 

Berkarya (MKB)  
1. Ekonomi Sumber Daya Manusia dan 

Ketenagakerjaan  
2. Ekonomi Publik  
3. Ekonomi Keuangan  
4. Ekonomi Industri  
5. Ekonomi Moneter  
6. Ekonomi Koperasi & UKM  
7. Sejarah Pemikiran Ekonomi  
8. Keuangan Internasional  
9. Ekonomi Pembangunan  
10.  Perdagangan Internasional  
11.  Ekonomi Sumberdaya Alam & Lingkungan  
12.  Perekonomian Indonesia  
13.  Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya  
14.  Perbandingan Sistem Ekonomi  

4 Matakuliah Perilaku Berkarya 
(MPB)  

1. Analisis Multivariat  
2. Metode Kuantitatif/Riset Operasi  
3. Studi Kelayakan Bisnis  
4. Ekonomi Perkotaan  
5. Perencanaan Anggaran Sektor Publik  
6. Ekonomi E-Commerce  
7. Ekonomi Strategi  
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No  Kurikulum  Mata Kuliah  

8. Model Valuasi Aset Keuangan  
9. Teknik Perdagangan Internasional  
10.  Ekonomi Kependudukan  
11.  Ekonomi Perencanaan  
12.  Ekonomi Kesehatan  
13.  Ekonomi Manajerial  
14.  Topik Khusus Ekonomi Pembangunan  
15.  Ekonomi Regional  
16. Ekonomi Kebijakan Publik   
17.  Kebijakan Ekonomi Internasional  
18.  Topik Khusus Ekonomi Moneter  
19.  Topik Khusus Ekonomi Keuangan  

 

20.  Topik Khusus Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan 
21.  Ekonomi Syariah 
22.  Analisis Ekonomi Kebijakan Publik & Regulasi 
23.  Operasi  & Kebijakan Bank Sentral 
24.  Ekonomi Pertanian 
25.  Evaluasi Proyek 
26.  Ekonomi Kebijakan Publik 
27.  Ekonomi Pendidikan
28.  Ekonomi Pariwisata
29.  Magang
30.  Akuntansi Syariah 
31.  Manajemen Keuangan Syriah 
32.  Bahasa Perancis 
33.  Bahasa Jepang 
34.  Bahasa Mandarin
35.  Bahasa Jerman Bahasa Arab 

1.   Sosiologi dan Politik
2.   Kuliah Kerja Nyata 
3.   Skripsi 

Matakuliah Berkehidupan 
Bermasyarakat (MBB)

5

E) Deskripsi Mata Kuliah

MATA KULIAH WAJIB

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 

P
R

O
G

R
A

M
 S

A
R

JA
N

A
 (

S1
)

111FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS



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 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 
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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, 
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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. 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.
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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 
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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:
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 
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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. 
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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 
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:
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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 koperas i  dar i  aspek s istem 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 
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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/PENGANTAR EKONOMETRIKA 3 (2-3)
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 
s igni f i kans i  keseluruhan var iabel ;  mendeteks i  ge ja la  
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)
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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 Makroekonomi I (B1B322) 

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 i lmiah, skripsi dan bagaimana 
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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:
Telah mengikuti dan lulus mata kuliah Bahasa Indonesia dan PAK

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 
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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 
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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 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 
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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 
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grafis, melainkan juga matematika 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 
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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 & LINGKUNGAN 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 ekonomi Indonesia. Pembahasan 
diawali dengan pemahaman tentang sistem ekonomi Indonesia yang 
kemudian dibahas tentang  konsep dasar, arah, dan pola, serta 
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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)
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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 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)
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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 
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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 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 
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yang berkembang saat ini.
Prasyarat:
Telah mengikuti dan lulus mata kuliah Ekonomi Sumberdaya Alam 
dan Lingkungan 

MATA KULIAH PILIHAN 
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-
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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 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 Mikroekonomi I

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 
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“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, 
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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.

2.2.1.3 Program Studi Manajemen

A)   Struktur Mata Kuliah

No  Jenis Mata Kuliah  Bobot 
(SKS)

%

1.
 
Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK)

 
6 4,17

2.

 

Mata Kuliah Keilmuan & Keterampilan (MKK)

 

45 31,25
3.

 

Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB)

 

48 33,33
4.

 

Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB)

 

30 20,83
5. Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB) 15 10,42

Jumlah Beban Studi 144 100,00
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B)   Daftar Mata Kuliah

Semester Ganjil

No  Sandi  Mata Kuliah  SKS  Prasyarat  

Semester 1
 

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 B1B101  
Pengantar Matematika Ekonomi & 
Bisnis 

3 - 

5 B1B112  Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro*  3 - 
6 B1C111  Pengantar Bisnis  3 - 

7 B1C283  
Pengantar Aplikasi Komputer 
Bisnis* 

2 - 

8 B1C477  Peraihan Prestasi  0 - 
9 B1C316  Ekonomi Manajerial (MKW)  3 Mikroekonomi I  

10  B1A351  Akuntansi Biaya (MKW)  3 Pengantar Akuntansi  
11  B1B204  Statistika Bisnis II* (MKW)  3 Statistika Bisnis I  
12   Manajemen Asuransi (PB)*  3  

13   
Manajemen Bisnis Makanan dan 
Minuman (PB)*  

3  

14  B1C335  Manajemen Koperasi (MKW)  3 Pengantar Manajemen  
15  B1C453  Perilaku Keorganisasian (MKW)  3 Pengantar Manajemen  
16  B1B492  Perekonomian Indonesia (PB)  3 PIE Makro  
17  H1I101  Bahasa Arab (PB)  3 - 
18  H1F101  Bahasa Jepang (PB)  3 - 
19  H1H101  Bahasa Jerman (PB)  3 - 
20  H1F102  Bahasa Mandarin (PB)  3 - 
21  H1E 101  Bahasa Perancis (PB)  3 - 

22  B1C282  
Pengantar Hukum & Jurisprudensi 
Islam (PB WKMSy)  

3 Agama Islam  

23  B1B362  Ekonomi Syariah (PB, KMSy)  3 Ekonomi Pembangunan, PHJI  
24  B1A328  Akuntansi Syariah (PB, KMSy)  3 Pengantar Akuntansi, PHJI  

25  B1C362  Etika Bisnis (MKW)  3 
M.keuangan,M.Pemasaran,MSD
M,M.Operasi  

26  B1C311  
Manajemen Keuangan lanjutan* 
(MKW)  

3 Manajemen Keuangan  

27  B1C313  
Manajemen Sumberdaya Manusia 
Lanjutan* (MKW)  

3 Manajemen SDM  

28 B1C315  
Manajemen Mutu & Produktivitas 
(MKW)  

3 
Manajemen SDM, Manajemen 
Operasi  

29  B1C332  
Manajemen Pemasaran Lanjutan* 
(MKW)  

3 Manajemen Pemasaran  

30  B1C352  
Manajemen Operasi Lanjutan* 
(MKW)  

3 Manajemen Operasi  

31  B1C423  Kewirausahaan (MKW)  3 
M.Keuangan, M.Pemasaran, MSDM,
M.Operasi  

32  B1C215  Manajemen Lingkungan (PB)  3 
M.Keuangan, M.Pemasaran, MSDM,
M.Operasi  

33  B1C342  
Manajemen Potensi Sumber Daya 
Manusia (PK MSDMO)  

3 Manajemen SDM  

34 B1C464  Manajemen Risiko (PK MK)  3 
Statistika Bisnis II & Manajemen 
Keuangan
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No  Sandi  Mata Kuliah  SKS  Prasyarat  
Semester II  

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 I  3 
Pengantar Ilmu Ekonomi 
Mikro 

5 B1C 212  Pengantar Manajemen  3 Pengantar Bisnis  
6 G1F 203  Pendidikan  Kewarganegaraan  2 ---  
7 H1A 101  Bahasa Indonesia  2 ---  
8 B1B 231  Perdagangan Internasional (PB)  3 Mikro Ekonomi  
9 B1B 241  Ekonomi Pembangunan (PB)   PIE Mikro  

10  B1C 214  Manajemen Pemasaran  3 Pengantar Manajemen  
11  B1C 221  Manajemen Keuangan  3 Pengantar Manajemen  
12  B1C 281  Hukum Bisnis  2 ---  
13  B1C 312  Manajemen Lintas Budaya (PB)  3 Perilaku Keorganisasian  
14  B1B310  Pengantar Ekonometrika (PB)*  3  
15   Manajemen Teknologi dan Inovasi (PKMO)*    
16 B1A362 Analisa Laporan Keuangan (PKMK)* 3

Semester Genap

35 B1C406 Manajemen Perbankan 3 Manajemen Keuangan

36 B1B429 Metodologi Penelitian (MKW) 3
M.keuangan,M.pemasaran,MSDM,
M.operasi,
Kewirausahaan, Statistika II

37 B1C336
Pemasaran Relasional Pelanggan 
(PK MP)**

3 Manajemen Pemasaran Lanjutan

38 B1C337 Pemasaran Internet (PK MP)** 3 Manajemen Pemasaran Lanjutan

39 B1C460
Seminar Manajemen Keuangan 
(WK MK)

 

3

 

Man.Keu.Lanjutan, Man.Keu 
internasional

 

40 B1C466
Seminar Manajemen Operasi (WK 
MO)

 

3

 

Manajemen Operasi Lanjutan

41 B1C469
Seminar Manajemen SMD & 
organisasi (WK MSDMO)

 

3

 

Met.Penelit (sedangmenempuh),
Man.SDM.Lan

 

42 B1C474
Seminar Manajemen Pemasaran 
(WK MP)

 

3

 

Manajemen Pemasaran Lanjutan

43 B1C473
Seminar Manajemen Bisnis & 
Kewirausahaan (WK MBKw)

 

3

 

Kewirausahaan

 

44 B1C402
Seminar Manajemen Stratejik 
(MKW)

 

3

 

Manajemen Stratejik

45 B1C407

Manajemen Keuangan & 
Perbankan Syariah (PK MK & PK 
MSy)

 

(sebelumnya namanya 
Manajemen Keuangan Syariah)

 
3

 

Manajemen Keuangan Lanjutan

46 B1C344
Manajemen Pemasaran Syariah 
(Idaratul Attarwij )** (PK Msy) 

3  MSDML,MOL,MKL,MPL,PHJI,ES
atauAS,B.Arab  

47 B1C343
Manajemen SDM Syariah ( Idaratul 
Mawarid

 
AlBashariyah )**(PK Msy)

 

3
 

MSDML,MOL,MKL,MPL,PHJI,ES
atauAS,B.Arab

 48 B1C345
Manajemen Operasi Syariah 
(Idaratul Amaliyah )** (PK Msy)

 

3

 

MSDML,MOL,MKL,MPL,PHJI,ES
atauAS,B.Arab

 49 B1C475
Seminar Manajemen Syariah (WK 
MSy)** (PK MSy)

 

3

 

MSDML,MOL,MKL,MPL,PHJI,ES
Atau AS,B.Arab

 

50 B1C476 Magang 

 

3

 

-

 

51 UNX400 Kuliah Kerja Nyata 3 Lulus 110 SKS

52 B1C500 Skripsi 6
Lulus 132 SKS atau Sisa 2 Mata 
Kuliah

No  Sandi  Mata Kuliah  SKS  Prasyarat  

P
R

O
G

R
A

M
 S

A
R

JA
N

A
 (

S1
)

     

137FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS



     
17  B1C 318  Manajemen Kuantitatif/Riset Operasi*  3 Statistika Bisnis II  
18  B1C 341  Manajemen Sumber Daya Manusia  3 Pengantar Manajemen  
19  B1C 351  Manajemen Operasi  3 Pengantar Manajemen  
20  B1C 447  Penganggaran Perusahaan  3 Akuntansi Biaya  
21  B1C 462  Teori Pengambilan Keputusan (PB)  3 Statistika Bisnis II  

22  B1C 465  Sistem Informasi Manajemen*  3 
Pengantar Manajemen, 
Pengantar Aplikasi 
Komputer  

23  B1B 429  Metodologi Penelitian  3 Statistika Bisnis II  

24  B1C 334  
Perencanaan SDM & MSDM Internasional (WK  
MSDM)  

3 MSDM Lanjutan  

25  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 & Perbankan Syariah (PK 
MK)  

3 
Manajemen Keuangan 
Lanjutan  

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  

38  B1C 434  Komunikasi Bisnis (PB)  3 MK, MP, MSDM, MO  

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  

No

 

Sandi

 

Mata Kuliah

 

SKS

 

Prasyarat

 

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
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Keterangan:

(PB)* : Mata Kuliah Pilihan Bebas yang ditawarkan mulai semester Ganjil 
2012/2013

(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 Manajemen menawarkan 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              111

2 Mata Kuliah Wajib Konsentrasi       12

3 Mata Kuliah Pilihan  12

4 Kuliah Kerja Nyata                         3

5
 

Skripsi
 

6

Total Beban Studi Program Studi S1 Manajemen  144

Mata Kuliah Wajib Konsentrasi adalah mata kuliah pilihan yang wajib diambil 
(total 12 SKS) oleh mahasiswa yang mengambil konsentrasi ybs, untuk memenuhi 
kuota SKS mata kuliah wajib.
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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  

Magang                                                              

 Ganjil  

Ganjil/Genap

Manajemen 

Sumber Daya 

Manusia dan 

Organisasi  

 

Sistem Informasi Manajemen 

Sumber Saya Manusia  

 Genap  

Perencanaan SDM dan MSDM 

Internasional  

 Genap  

Seminar Manajemen SDM dan 

Organisasi  

Magang                                                                         

 Ganjil  

 

Ganjil/Genap

Manajemen 

Operasi  

Manajemen Proyek   Genap  

Manajemen Logistik   Genap  

Seminar Manajemen Operasi  

Magang                                   

 Ganjil  

Ganjil/Genap

Manajemen 

Keuangan  

Manajemen Keuangan Internasional   Genap  

Manajemen Investasi dan Portfolio   Genap  

Seminar Manajemen Keuangan  

Magang  

 Ganjil  

Ganjil/Genap

Manajemen 

Bisnis & 

Kewirausahaan  

Manajemen Inovasi dan Kreativitas   Genap  

Perencanaan dan Simulasi Bisnis   Genap  

Seminar Manajemen Kewirausahaan  

Magang  

 Ganjil  

Ganjil/Genap

Manajemen 

Syariah  

Fiqih Muamalah   Genap  

Manajemen Dalam Perspektif 

Syariah  

 Genap  

Seminar Manajemen Syariah  

Magang  

 Ganjil  

Ganjil/Genap

Keterangan:
Magang merupakan mata Kuliah Wajib Konsentrasi Bagi Mahasiswa Angkatan 2010 dan 
seterusnya.
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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

 

Manajemen Teknologi dan Inovasi

 

Manajemen Teknologi dan Inovasi

 
Genap

 

Genap

 

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 Makanan dan Minuman 
Ganjil/Genap 

Ganjil/Genap 

4 Manajemen Lingkungan Ganjil 

5
 

Manajemen Perbankan
 

Ganjil
 

6
 

Perdagangan Internasional 
 

Genap
 

7
 

Teori Pengambilan Keputusan 
 

Genap
 

8
 

Manajemen Lintas Budaya 
 

Genap
 

9
 

Komunikasi Bisnis
 

Genap
 

10
 

Bahasa Jerman
 

Ganjil 
 

11
 

Bahasa Jepang
 

Ganjil 
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E) Daftar Mata Kuliah Pilihan Bebas

No Nama Mata Kuliah Pilihan Bebas Semester

12 Bahasa Mandarin Ganjil  

13

 

14

 Bahasa Arab

 

Bahasa Perancis

 Ganjil

 

Ganjil

 

15

 

Pengantar Hukum & Jurisprudensi Islam

 

Ganjil

 

16

 

Ekonomi Syariah

 

Ganjil

 

17

 

Akuntansi Syariah

 

Ganjil

 

  

17 (Tujuh belas) Matakuliah Pilihan Konsentrasi (lihat Tabel matakuliah 
pilihan konsentrasi)

 

 

 

Keterangan : 

1. Total matakuliah Pilihan Bebas yang dapat dipilih mahasiswa adalah 34 
(tigapuluh empat) matakuliah, sbb:

a. 5 (lima) matakuliah bahasa

b. 3 (tiga) matakuliah dari Program Studi S1 ESP

c. 1 (satu) matakuliah dari Program Studi S1 Akuntansi

d. 8 (delapan) matakuliah dari Program Studi S1 Manajemen

e. 17 (tujuhbelas) matakuliah Pilihan Konsentrasi dari 6 (enam) konsentrasi 
yg dapat dipilih oleh mahasiswa non-konsentrasi lainnya.

2. 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).. 

3. 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.

4. Mata kuliah magang adalah mata kuliah wajib konsentrasi bagi mahasiswa 
Program Studi S1   Manajemen mulai angkatan 2010. Prosedur mata kuliah 
magang diatur dalam pedoman pelaksanaan magang
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5. Mata kuliah Nol SKS (Matakuliah Performance Achievement  / Peraihan 
Prestrasi) adalah matakuliah wajib ambil bagi mahasiswa tingkat pertama di 
semester 1. Mata kuliah ini ditawarkan mulai Tahun Akademik 2011/2012. 
Prosedur pelaksanaan mata kuliah magang diatur dalam pedoman 
pelaksanaan magang.

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.
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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.

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 
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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)

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 
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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 
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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, 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 
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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)

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 
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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).
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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 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.
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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)

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.
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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)
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B1C451 MANAJEMEN PROYEK       3(3-0)

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, 
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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 :

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.
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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)
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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 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. 
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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

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
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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  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 
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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)
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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 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.
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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 :

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.
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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 
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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)

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.
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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 
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 
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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.
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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.

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

2.2.2 Proses Pembelajaran
2.2.2.1 Metode Pembelajaran
A. 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.
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B. 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 pencar ian 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 web site 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 u ntuk 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 ke lompok 
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 mengembangka n 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 ma hasiswa.
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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 diharap kan dapat memiliki kemampuan analitis masalah yang 
baik dan memikirkan solusinya secara mendalam sesuai ilmu yang telah 

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 
jawa ban 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 d alam 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 informa si yang dibutuhkan dan berbagai sumber yang 
memungkinan.  
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D. 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) Untuk Program studi ESP, Masa bimbingan dan penulisan skripsi 
ditetapkan 1 semester. Apabila melewati masa tersebut, mahasiswa 
dapat mengajukan perpanjangan kepada program studi. Apabila 
menulisan skripsi melewati 2 semester, maka mahasiswa diharuskan 
untuk mengubah judul skripsi

5) 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 ESP telah menyelesaikan sekurang-kurangnya 130 SKS.

b. Untuk mahasiswa Program  Studi S1 ESP, nilai minimal untuk mata 
kuliah inti dan konsentrasi adalah B.

c. 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. 

d. Telah menyelesaikan semua mata kuliah persyaratan skripsi

e. Memiliki kartu mahasiswa yang berlaku untuk semester 
bersangkutan

 

PKL/Magang  Profesionalitas  
Mahasiswa diharapkan dapat memiliki kemampuan untuk mengerjakan 
berbagai kasus dalam praktek bisnis, seperti akuntansi, manajemen 
pemasaran, administrasi perpajakan dan kewirausahaan.  

P
R

O
G

R
A

M
 S

A
R

JA
N

A
 (

S1
)

169FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS



f. Memiliki KRS yang mencantumkan skripsi sebagai salah satu mata 
kuliah.

g. Masa bimbingan dan penulisan skripsi ditetapkan 1 semester. Apabila 
melewati masa tersebut, mahasiswa dapat mengajukan 
perpanjangan kepada program studi. 

h. Mahasiswa Program Studi Akuntansi,  ESP dan Manajemen harus 
mengikuti ujian usulam penelitian (kolokium) sebelum sidang skripsi 
dengan persyaratan masing-masing sebagai berikut:

Persyaratan Umum Kolokium Program Studi Akuntansi, ESP dan 
Manajemen

· Usulan Penelitian (UP) merupakan kerangka skripsi yang terdiri 
dari Bab1 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.

· Kolokium dilakukan oleh mahasiswa setelah memenuhi semua 
persyaratan mengambil skripsi dan dilaksanakan pada jadwal 
yang telah ditetapkan. 

Persyaratan Tambahan untuk Kolokium Program Studi Manajemen

· Usulan Penelitian (UP) merupakan kerangka skripsi yang 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). 
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· 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. 

i. 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. 

· 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 ESP, 
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.
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Ketentuan persyaratan tambahan untuk penulisan skripsi khusus 
bagi mahasiswa Program Studi ESP dimana mahasiswa wajib 
melalui rangkaian proses sebagai berikut:

a) Ujian Komprehensif
Sebelum melakukan penyusunan tugas akhir, mahasiswa 
diwajibkan untuk mengikuti ujian komprehensif.
- Ujian komprehensif dapat dilakukan setelah mahasiswa 

mendaftar untuk mengikuti ujian dengan menyerahkan 
form pendaftaran yang dapat diunduh di website Ilmu 
Ekonomi dan Studi Pembangunan FEB UNPAD. 

- Pendaftaran ujian komprehensif wajib diketahui oleh 
dosen wali. Apabila dosen wali tidak bisa dihubungi, 
program studi bisa mewakili. 

- 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 Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan FEB 
UNPAD.

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 Khsusus Ujian Sidang Sarjana Pogram Studi ESP

Sebelum mahasiswa dapat melakukan ujian sidang akhir skripsi, maka 
mahasiswa wajib melalui ujian usulan penelitian dan memenuhi 
syarat-syarat sebagaimana dijelaskan berikut ini: 
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a) Ujian Usulan Penelitian (UP) 
- Ujian dilakukan apabila mahasiswa telah menyelesaikan BAB 

I hingga BAB III dari skripsi dan mendapatkan persetujuan 
dari dosen pembimbing.

- 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. 

- Penguji pada ujian sidang akhir skripsi akan diusahakan sama 
dengan ujian usulan penelitian

b) Persyaratan dan pelaksanaan ujian sidang skripsi :

- 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 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.
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• Pembimbing, penelaah dan penguji komprehensif wajib mengisi 
dan menandatangani    berita acara kolokium.

• Pembimbing, penelaah dan penguji komprehensif wajib 
memberikan nilai sidang akhir. 

2.2.2.2 Masa Studi dan Penghentian Studi Sementara
A. 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.

B. 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

2.2.2.3 Evaluasi Hasil Belajar
Secara umum, pedoman penilaian pada program Sarjana adalah sebagai berikut:

a. 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;
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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 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;
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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 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).

P
R

O
G

R
A

M
 S

A
R

JA
N

A
 (

S1
)

176 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS



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)
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 
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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

(1) 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  
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b. 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 ESP

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 ESP, 

a. Lulus dan menyelesaikan semua beban pendidikan sebanyak minimal 
144 sks yang terdiri 115 mata kuliah wajib (MPK, MKK, MKB, dan 
MBB) dan minimal 29 sks mata kuliah pilihan (MPB).

b. Huruf mutu D tidak melebihi 2 mata kuliah dan disaranakn 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.

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.
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1) 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 kisaran antara 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 skripsi terdiri 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

3,26 - 3,50 B+

3,00 - 3,25 B

2,67 - 2,99 B-
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Sedangkan untuk program studi Manajemen dengan pembobotan sebagai berikut:

IPK  YUDISIUM  HURUF MUTU

2.00 - 2.75  Memuaskan  A  
2.76 - 3.50

 
Sangat Memuaskan

 
B

 
> 3.50

 
Dengan Pujian (Cum Laude)

 
C

 

(a) Yudisium kelulusan didasarkan pada IPK akhir, yaitu rata-rata gabungan angka 
mutu (AM) perangkat mata kuliah dengan angka mutu (AM) skripsi.

2.2.2.4 Tata Tertib

A.  Tata Tertib Kegiatan Belajar Mengajar

Tata tertib kegiatan belajar mengajar bagi dosen dan mahasiswa yang 
diterapkan di program Sarjana, sama dengan yang diterapkan di program 
Diploma (D3) pada Bab II Poin C halaman 61

B. 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 
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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, akan diminta keluar dari ruang ujian, dan wajib mengganti 
pakaian/sepatu sesuai ketentuan.

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 tidak 
disebutkan 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 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.
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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.

2.2.2.5 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

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 berikut ini  :
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(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 
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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
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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Fakultas ekonomi 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.

Ruang Kuliah

Kegiatan belajar mengajar untuk Program Diploma (D3) dan Program Sarjana (S1) 
Fakultas Ekonomi 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 sudah memiliki Air Conditioned (AC).

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

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.

BAB III
SARANA DAN PRASARANA
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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.

Laboratorium
Untuk menunjang kegiatan penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan 
pengkajian di fakultas, Fakultas Ekonomi didukung oleh 3 (tiga) laboratorium yaitu 

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.

Sarana Penunjang Pendidikan

Sarana perkuliahan di Fakultas Ekonomi 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. 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. 
Setiap mahasiswa berhak memiliki akses untuk internet dengan kecepatan tinggi 
yang disediakan oleh kampus.

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.

No Nama Barang Jumlah
Sarjana (S1) Diploma (D3)

Jumlah

1
2
3
4
5
6

LCD Projector
OHP
Wireless
Layar OHP
Laptop
White Board

34
20
19
24
0
52

16
23
9
12
8
62

50
43
28
36
8
114

Tabel 4.1
Jumlah Sarana Penunjang Pendidikan 
Fakultas Ekonomi Unpad
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Tabel 4.2
Kondisi Sarana Penunjang Pendidikan 
Fakultas Ekonomi Unpad

No Nama Barang Jumlah
Sarjana (S1) Diploma (D3)

1
2
3
4
5
6

LCD Projector
OHP
Wireless
Layar OHP
Laptop
White Board

26
13
14
19
0
48

B

8
7
5
5
0
4

R

13
20
6
8
6
50

B

3
3
3
4
2
12

R

Ket: B = Baik, R = Rusak

Perpustakaan dan Pusat Informasi Ilmiah
Perpustakaan dan Pusat Informasi Ilmiah Fakultas Ekonomi Universitas 
Padjadjaran (P2I2 FE-UNPAD)  berdiri pada tanggal 17 Desember 1997, di atas 

2gedung berlantai 3 dengan luas bangunan 1200 m  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 FE-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 FE-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 FE-UNPAD
P2I2 FE-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 Universitas Padjadjaran 

189FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS



serta dari para donatur yang memiliki perhatian yang tinggi terhadap dunia 
pendidikan. 

Pada saat ini perpustakaan Fakultas Ekonomi 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 yang telah dilakukan perpustakaan akan 
memudahkan para pembaca untuk mencari informasi yang dibutuhkannya.

Kini koleksi yang dimiliki oleh perpustakaan FE 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 FE Unpad. Peresmian ini dilakukan oleh 
Rektor Unpad Prof. Dr. Ganjar Kurnia, Ir., DEA yang berlangsung di Lt 3 Gedung 
Perpustakaan FE-Unpad, sekaligus menandai penggunaan ruang baca skripsi di 
lantai 3.

P2I2 FE-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 Unpad.

Fasilitas P2I2 FE-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.
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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 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 

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

Fotokopi

Buku perpustakaan dapat di fotokopi maksimum dua bab, sedangkan skripsi satu 
bab, untuk setiap judulnya. Terdapat di Lantai 1 Gedung Perpustakaan FE 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.
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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 Unpad pada Program S1 Reguler, S1 Kelas Sore, 
Program D3 PAAP dan Program Pasca Sarjana Unpad, dosen dan pegawai 
Fakultas Ekonomi Unpad  dengan status sebagai anggota peminjam.

2. Mahasiswa selain Fakultas Ekonomi 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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Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad secara konsisten dan kontinyu 
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 FEB 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 FE juga telah berhasil menorehkan prestasi 
yang membanggakan baik di tingkat lokal, nasional, atau internasional.

A. 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 University.  

BAB IV
PENELITIAN DAN KERJASAMA

No Judul Pelaksana
Mitra/
Peserta

Waktu
Pelaksanaan

1
2

3

4

5

6
7

8

Indeks Konsumsi
Growth, Poverty, and Labor Market 
Rigidity in Indonesia : A General 
Equilibrium Investigation
Valuing the Health Impacts of Haze 
Pollution in Indonesia
Pemetaan dan Identifikasi Potensi BMT 
untuk Meningkatkan Penetrasi Pasar 
Bank Syariah di Jawa Barat
Survey Sosio Ekonomi, Air Limbah Rumah 
Tangga untuk Mendukung Penyusunan 
Master Plan Pengelolaan Air Limbah di 
Kota Cimahi
Small Research Grant
Penyusunan Model Proyeksi Jangka 
Menengah Komponen PNBP
Prakarsa Strategis Pengembangan Model 
Tahun 2011

LP3E
LP3E

LP3E

LP3E

LP3E

LP3E
LP3E

LP3E

BKF Depkeu 
EADN

EEPSEA

Bank 
Indonesia

PT. Sinclair 
Knight Merz 

LP3E Unpad 
BKF 
Depkeu
Bappenas

2011
2011

2011

2011

2011

2011
2011

2011
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No Judul
Pelaksana

Mitra/
Peserta

Waktu
Pelaksanaan

9

10

11

12

13

14
15

16

17

18

19

20

21

22

23

Kajian Persaingan Usaha Sektor Industri 
dan Perdagangan Terkait Fast-Moving 
Consumer Goods
Analisis Dampak Kebijakan  Infrastruktur 
Terhadap Perekonomian dan Skema 
Pembiayaan yang Optimal
Model-model Ekonomi untuk Analisis 
Perubahan Iklim di Indonesia
Dampak Moratorium Deforestasi 
terhadap Perekonomian Indonesia dan
Pembangunan Daerah
Alternatif Sistem Insentif Daerah untuk 
Mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca dari 
Alih Fungsi Lahan
Research Grant for Management Studies
Pekerjaan Jasa Konsultasi Penyusunan 
Rencana Strategis Jangka Panjang 
(Corporate Plan) PT. Bank DKI Periode 
2012-2016.
Penyusunan Buku Optimalisasi 
Pengembangan BUMD Kota Bandung 
Tahun 2011
Penyusunan Corporate Plan PD 
Kebersihan Kota Bandung Tahun 2012-
2016
Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah Kota Bandung
Penyusunan Kajian Pengelolaan 
Keuangan Daerah Kota Bandung
Penyusunan Masterplan Pembangunan 
Ekonomi Kota Pangkalpinang
Penyusunan Masterplan Penanggulangan 
Kemiskinan Kota Pangkalpinang
Penyusunan Naskah Akademik Tentang 
PD. BPR Kota Bandung

Penyusunan Naskah Akademik Tentang 
PD. Pasar Bermartabat Kota Bandung

LP3E

LP3E

LP3E

LP3E

LP3E

LM FE 
LM FE

LM FE

LM FE

LM FE

LM FE

LM FE

LM FE

LM FE

LMFE

KPPU

BKF Depkeu

BKF Depkeu

BKF Depkeu

BKF Depkeu

FEB Unpad
Bank DKI

Bappeda Kota 
Bandung

PD Kebersihan 
Kota Bandung

DPRD Kota 
Bandung
DPRD Kota 
Bandung
Bappeda Kota 
Pangkalpinang
Bappeda Kota 
Pangkalpinang
Bag. 
Perekonomian 
SETDA Kota 
Bandung
Bag. 
Perekonomian 
SETDA Kota 
Bandung

2011

2011

2011

2011

2011

2011
2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011
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Training Of Trainers (TOT) Akuntansi 
Perbankan Syariah
Kajian Peluang Investasi pada PT Bank DKI
Kajian Peluang Investasi pada PT Ratax
Kajian Peluang Investasi pada PT. Askrida 
Kajian Akademik tentang Pengelolaan Aset 
dalam meningkatkan PADS di Kota Bandung
Data sharing dan peningkatan pembinaan 
bea siswa unggulan
Evaluasi dan pengembangan beasiswa 
unggulan di PT Negeri
Penelitian “Kajian Model Keseimbangan 
Umum Bappenas”
Penelitian “Penyusunan Model Potensi dan 
Proyeksi Penerimaan Negara Bukan Pajak”

Penelitian “Hubungan Persaingan Usaha di 
Sektor Hulu dan Hilir Baja”
Penelitian “Penyusunan Model Proyeksi 
Mutasi Uang Kartal di Indonesia”

Penelitian “FTA Di Asia Timur: Peluang dan 
Tantangannya Bagi Indonesia”
Penelitian “Penentuan Ambang Batas 
(Threshold) Untuk Indikator Utama 
Ekonomi Dalam Economic Executive 
Dashboard (EED) Badan Kebijakan Fiskal 
Kementrian Keuangan”
Penelitian “Kerangka Evaluasi Opsi 
Kebijakan Energi dan Pembangunan 
Ekonomi: Pengembangan Padjadjaran 
Economy  Energy Model (PE2M)
Penyusunan Naskah Akademik Kajian 
Akademik dan Penyusunan Draft 
Raperda Tentang Corporate Social 
Responsibility (CSR)
Audit Community Development Dalam 
Aktivitas Corporate Social Responsibility 
(CSR)

Bank DKI
PT Ratax
PT Askrida
PADS Kota 
Bandung
Departemen 
Diknas
Departemen 
Diknas
Bappenas

BKF, 
Departemen 
Keuangan
KPPU

Bank 
Indonesia, 
Jakarta
Kementrian 
Luar Negeri
BKF, 
Departemen 
Keuangan

LPPM, UNPAD

Sekretariat 
DPRD 
Kota Bandung

PT. Pertamina 
Geothermal 
Energy Area 
Kamojang

No Judul
Pelaksana

Mitra/
Peserta

Waktu
Pelaksanaan

24

25
26
27
28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

PPA

PPA
PPA
PPA
PPA

LP3A 

LP3A 

LP3E

LP3E

LP3E

LP3E

LP3E

LP3E

LP3E

LP3M

LP3M

2011

2011
2011
2011
2011

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010 

2010

2010

2010

2010
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Penyusunan Bahan Perumusan 
Kebijakan Evaluasi Kelembagaan

Penyusunan Bahan Perumusan 
Kebijakan Kelembagaan Instansi Vertikal

Penyusunan Bahan Perumusan 
Kebijakan mengenai Organisasi, dan 
Tata kerja Kementerian, LPNK, dan 
Lembaga Non Struktural

Penyusunan Business Plan Perusahaan 
Daerah Agribisnis dan Pertambangan

Penyusunan Inventarisasi dan Evaluasi 
Aset BUMD Perusahaan Daerah 
Agribisnis dan Pertambangan

Penelitian “Strengthening Institution to 
Improve Public Expenditure 
Accountability”
Penelitan “Toward a Green Economy”

Penelitian “Pengembangan Model 
Kajian untuk Energi”

Penelitian “Kajian Dampak Ekonomi 
Global terhadap Indonesia”

Kementerian 
Aparatur 
Negara dan 
Reformasi 
Birokrasi
Kementerian 
Aparatur 
Negara dan 
Reformasi 
Birokrasi
Kementerian 
Aparatur 
Negara dan 
Reformasi 
Birokrasi
PD. Agribisnis &
Pertambangan 
& Biro Keuangan 
Pemprov. Jawa 
Barat
PD. Agribisnis & 
Pertambangan & 
Biro Keuangan 
Pemprov. 
Jawa Barat
Global 
Development 
Network
Kementrian 
Lingkungan 
Hidup
BKF, 
Departemen 
Keuangan
BKF, 
Departemen 
Keuangan

No Judul
Pelaksana

Mitra/
Peserta

Waktu
Pelaksanaan

40

41

42

43

44

45

46

47

48

LP3M

LP3M

LP3M

LP3M

LP3M

LP3E

LP3E

LP3E

LP3E

2010

2010

2010

2010

2009-
2013

2009

2009

2009

2009

49 LP3E 2009Penelitian “Kajian Dampak Ekonomi 
Global terhadap Perekonomian 
Propinsi Jawa Barat”

Kantor 
Bank 
Indonesia 
Bandung
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61 LP3M 2009PD Pasar Kota 
Bandung

Penelitian “Restrukturisasi PD Pasar 
Kota Bandung”

No Judul
Pelaksana

Mitra/
Peserta

Waktu
Pelaksanaan

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

LP3E

LP3E

LP3E

LP3E

LP3E

LP3E

LP3E

LP3E

LP3E

LP3M

LP3M

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

Penelitian “Dampak Krisis Ekonomi 
Global terhadap Usaha Kecil”

Kantor 
Bank 
Indonesia 
Bandung

Penelitian “Kajian Potensi serta 
Prospek Investasi dalam Rangka 
Peningkatan PAD di Kabupaten 
Bandung Barat”
Penelitian “Kajian Pendapatan Asli 
Daerah Sendiri di Kota Bandung”

Survey Studi Spot Chek Program 
Keluarga Harapan (PKH)

Penelitian dan Pelatihan Model 
Applied General Equilibrium for 
Fiscal Policy Analysis (AGEFIS) - Tahap II
Penelitian “Penyusunan Blue Book : 
Pinjaman hibah Luar Negeri 
(PHLN) Provinsi Jawa Barat”

Penelitian “Employment Intensive 
Growth For Indonesia: Job 
Opportunities for Young Women and 
Men”
Penelitian “Penyusunan Blue Book : 
Pinjaman hibah Luar Negeri 
(PHLN) Provinsi Jawa Barat”
Penelitian “Employment Intensive 
Growth For Indonesia: Job 
Opportunities for Young Women and 
Men”
Studi Kelayakan Bisnis Usaha untuk 
Meningkatkan PAD melalui Pendirian 
BUMD di Kabupaten Bandung Barat
Penelitian “Survei Industri di Propinsi 
Kepulauan Riau”

Pemkot
Kabupaten
Bandung
Barat
DPRD 
Kota 
Bandung
Pusat 
Penelitian 
Kesehatan, 
UI
BKF, 
Departemen 
Keuangan

Bapeda, 
Provinsi 
Jawa Barat
ILO

Bapeda, 
Provinsi 
Jawa Barat
ILO

Pemda 
Kab. Bandung 
Barat
Pemda Propinsi 
Kepulauan Riau

197FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS



No Judul
Pelaksana

Mitra/
Peserta

Waktu
Pelaksanaan

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

LP3M

LP3M

LP3M

LP3M

LP3M

LP3M

LP3M

LP3E

LP3E

LP3E

LP3E

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2008

2008

2008

2008

DPRD 
Kota Bandung
PD. Pasar 
Bermartabat 
Kota Bandung
PD. Pasar 
Bermartabat 
Kota Bandung
Pemerintah Kota 
Kabupaten 
Bandung Barat

Badan Investasi 
dan Promosi,
Propinsi 
Kepulauan Riau
Dirjen Pengelola 
Utang (DJPU)
Departemen 
Keuangan RI
Pemerintah 
Republik 
Indonesia
Depkeu
Direktorat 
Jenderal 
Kekayaan Negara
BKF, Departemen 
Keuangan
ILO.

Bank Indonesia.

Bank Indonesia

Kajian Pendapatan Asli Daerah Sendiri 
(PADS) Kota Bandung
Penyusunan Standard Operational 
Procedure (SOP) Pengelolaan 
Pasar
Penyusunan Business Plan Perusahaan 
Daerah Pasar Bermartabat 
Kota Bandung 2009-2013 Tahun 2009
Kajian Potensi Serta Prospek Investasi 
dalam Rangka Peningkatan 
Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten 
Bandung Barat
Survey Investasi Industri dan 
Perdagangan

Metodologi Survei dan Riset Jasa 
Keuangan

Penyelenggaraan Beasiswa Internal 
DJKN Jenjang S2 Konsentrasi 
Manajemen Aset dan Penilaian

Penelitian Kajian Penentuan Ambang 
Batas Indikator Makro. 
Penelitian  Labor Market for Intensive 
Manufacturing Sector : Food 
and Beverages Sub-sector.
Penelitian “Respon Dunia Usaha 
Terhadap (SKB 5 Menteri) Pengaturan 
Bersama Tentang Pengoptimalan Beban 
Listrik Melalui Pengalihan Waktu Kerja 
Pada Sektor Industri di Jawa Barat
Penelitian Struktur dan Mobilitas 
Tenaga kerja Pada Industri TPT di 
Wilayah BMA
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Penelitian “Strategi Meningkatkan dan 
Mempertahankan daya Beli Masyarakat 
di Kabupaten Ciamis dan Kota Banjar”
Kajian Determinan Inflasi di Wilayah 
Cirebon. 

Feasibility Study mengenai Master 
Program in Labor Market Development. 
Penelitian Analisis Ambang Batas 
Pemetaan Indikator Kunci Ekonomi 
Makro. 
Kajian Restrukturisasi PT. Jasa Sarana
Peningkatan Sistem & Jaringan 
Informasi Perdagangan. 
Studi Evaluasi Kebijakan Ekonomi untuk 
Meningkatkan Daya Beli Masyarakat 
Kota Bandung.
Kajian Sinkronisasi Antara Kesempatan 
Kerja dengan Kualifikasi Tenaga Kerja di 
Kota Bandung. 
Co-Writer penelitian “UMKM Sektor 
Pertanian”.

Kantor Bank 
Indonesia 
Tasikmalaya.
Kantor Bank 
Indonesia 
Cirebon
ILO

BKF, Depkeu

PT. Jasa Sarana
Pemerintah 
Kota Bandung
Bappeda Kota 
Bandung

Bappeda Kota 
Bandung

Bank Indonesia

No Judul
Pelaksana

Mitra/
Peserta

Waktu
Pelaksanaan

73

74

75

76

77
78

79

80

81

LP3E

LP3E

LP3E

LP3E

LP3E
LP3M

LP3M

LP3M

LP3M

2008

2008

2008

2008
2008

2008

2008

2008

B. KERJASAMA

Tabel 4.2 Kerjasama di Bidang Pendidikan dan Pengajaran

BKF Depkeu
BKF Depkeu

BKF Depkeu
DFID

LP3E Unpad

No Judul
Pelaksana

Mitra/
Peserta

Waktu
Pelaksanaan

1
2

3
4

5

LP3E
LP3E

LP3E
LP3E

LP3E

2011

2011

2011

2011

2011

Pelatihan Balance of Payments
Pelatihan Model Kuantitaiif : Analisis 
Sistem Neraca Sosial Ekonomi
Pelatihan Financial Programming
Trainer for Training on Production and 
Operation of CGE for Climate Change 
Policy
Training “Micro Data Analysis Using 
STATA”
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No Judul
Pelaksana

Mitra/
Peserta

Waktu
Pelaksanaan

6
7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Training EEPSEA
Program Pendidikan dan Pelatihan 
(Diklat) Perencanaan Pembangunan 
Daerah (PPD-RPJMD)
Program Pendidikan dan Pelatihan 
(Diklat) Local Economic Resources 
Development (LERD) Domestik
Pelatihan Pengolahan Data Kualitatif 
menggunakan Software N.Vivo 2.0
Pelatihan Effective Leadership for 
Supervisor PT. Pupuk Kujang
Pelatihan Sistem Pengukuran Kinerja, 
Reward, and Punishment
Project Management Across Cultures  
From 'Donorship' to 'Ownership

Pengolahan Data Statistik dengan 
Metode Partial Least Square (PLS)

Pendampingan Kegiatan Assessment 
Lanjutan Penerapan PSAK 12 di PT 
Pertamina EP, Evaluasi Efek IFRS JVA 
Conviguration dan Finalisasi IT 
Landscape
Jasa Konsultasi Assessment 
Implementasi PSAK yang Konvergen 
dengan IFRS
Jasa konsultasi Assessment 
implementasi ICoFR di PT Pertamina EP
Jasa Pembuatan dan Pemutakhiran 
Pedoman Akuntansi Berbasis PSAK-IFRS 
di PT Pertamina Hulu Energi
Evaluasi dan Lokakarya Kebijakan 
Akuntansi PT Pupuk Kujang
Pelatihan Manajemen Obligasi Daerah 
bagi BPKD Prov. DKI Jakarta
Pelatihan Penerapan PP No. 71 tahun 
2010 tentang Standard Akuntansi 
Pemerintahan (SAP) bagi Pemerintah 
Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

LP3E
LP3E

LP3E

LM FE 

LM FE

LM FE

LM FE

LM FE

PPA

PPA

PPA

PPA

PPA

PPA

PPA

LP3E Unpad
Bappenas

Bappenas

FEB Unpad

PT Pupuk 
Kujang
Universitas 
Garut
Australian 
Business 
Volunteers 
(ABV)
DMB FEB 
Unpad

PT Pertamina 
EP

PT Pertamina 
EP

PT Pertamina 
EP
PT Pertamina 
EP

PT Pupuk 
Kujang
Pemprov DKI 
Jakarta
Pemkab Kutai 
Kertanegara

2011
2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011
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No Judul
Pelaksana

Mitra/
Peserta

Waktu
Pelaksanaan

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Pelatihan Perencanaan, Penganggaran, 
dan Penatausahaan Keuangan Daerah
Pelatihan Akuntansi Biaya untuk UMKM 
di bawah binaan KADIN Prov. Jabar

Kerja sama penyelenggaraan Program 
Linkage double degree di MET FE dan 
IUJ

Penyusunan kurikulum dalam rangka 
kerja sama penyelenggaraan 
Konsentrasi Integrated Microfincance 
Management di MET FE
Kerja sama pembukaan Konsentrasi 
Labor Market Development dan 
Training/Short Course mengenai Labor 
Market Development
Pelatihan dosen FE mengenai : Labor 
Market Information System, 
International Labor Migration dan 
Social Security 
Pengiriman dosen Fakultas Ekonomi ke 
Jepang untuk mengikuti kegiatan TOT 
dalam rangka LERD dan kerja sama 
pelatihan JFP yang diselenggarakan oleh 
Unpad dan ITB
General Lecture “Business Management 
in Multi-National Company” oleh Mr. 
Charles Kidd, General Manager PT Sika 
(Switzerland) 
General Lecture “Penetrating European 
Union Market for Indonesian 
Entrepreneur” oleh H.E Mr. Carlos Forta, 
Duta Besar Portugal untuk Indonesia
Seminar Edukasi Perbankan 

PPA

PPA

MET FE 
dan 
Lab.
Bahasa 
Inggris  
Fakultas 
Sastra
MET FE

MET FE

MET FE

MET FE

Fakultas 
Ekonomi

Fakultas 
Ekonomi

Fakultas 
Ekonomi

KADIN Jabar

International 
University of 
Japan, 
Bappenas, 
Departemen 
Keuangan

Leiden 
University

ILO Jakarta

ILO Training 
Center, Turin
dan ILO Jakarta

JICA, JBIC
Bappenas

PT Sika

Kedutaan 
Portugal di 
Indonesia

PT Bank 
Mizuho

2011

2011

Mulai 
2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2009
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No Judul
Pelaksana

Mitra/
Peserta

Waktu
Pelaksanaan

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

Seminar “Pendidikan Kewirausahaan di 
Kampus”

Pelatihan Ekonometrika dalam rangka 
capacity building pegawai BKF 
Departemen Keuangan

Kuliah oleh Dosen Tamu mengenai 
CAFTA

Kunjungan oleh Mahasiswa dan Dosen 
STIE Madania, Bogor

Tes TOEFL untuk mahasiswa baru 
Angkatan 2008 
Capacity Building CGE Modelling untuk 
BKF, Departemen Keuangan.
Pelatihan Ekonomi Lingkungan untuk 
Dosen FE se-Indonesia. 
Pelatihan Akuntansi Keuangan Daerah 
di Pemda Kabupaten Indramayu.

Pelatihan Akuntansi Keuangan Daerah 
di Pemda Kabupaten Kapuas, 
Kalimantan.
Kuliah Umum dari Dirut PT. Pupuk 
Kujang (Bpk. Aas Asikin), tentang 
Akuntansi Manajemen dan Akuntansi 
Biaya.
Kuliah Umum dari Bpk. Dedy Kusmana, 
Partner Deloitte mengenai Enterprise 
Risk Management.

Departe
men 
Manajem
en 
dan 
Bisnis
Departe
men 
Ilmu 
Ekonomi
Prodi S1 
Departe
men 
Ilmu 
Ekonomi
Prodi S1 
Departe
men 
Ilmu 
Ekonomi
Fakultas 
Ekonomi
LP3E

LP3E

PPA

PPA

Prodi S1 
Akuntansi

Prodi S1
Akuntansi

PT Djarum

BKF, 
Departemen 
Keuangan

Departemen 
Perdagangan

STIE Madania

IEDUC

Depkeu

EEPSEA.

Pemda 
Kabupaten 
Indramayu.
Pemda
Kab. Kapuas, 
Kalimantan.
PT Pupuk 
Kujang

Deloitte 
International

2009

2010

2010

2010

2008

2008

2008

2008

2008

2009

2009
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No Judul
Pelaksana

Mitra/
Peserta

Waktu
Pelaksanaan

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

Kuliah Umum dari Direktur Keuangan 
PT Pupuk Kujang (Bpk. Tosin) mengenai 
Pengelolaan Usaha PT Pupuk Kujang 
sebagai Pengemban Fungsi Public 
Service Obligation (PSO).
Kuliah Umum dari Bpk. Dr. Armand 
(Vice President PT Indosat), tentang 
Manajemen Keuangan.
Kerja sama dengan The British Institute 
(TBI), dalam penyelenggaraan kursus 
English for Teaching bagi para dosen FE  
Lokakarya Pengisian EPSBED untuk 
operator di semua program studi di FE 
dengan nara sumber dari PR V. 
Pembukaan Konsentrasi Social Security.

Kunjungan dalam rangka penjajakan 
kerjasama akademis antara FE Unpad 
dengan beberapa Fakultas Ekonomi 
dari Australia diantaranya Australian 
National University (ANU), Monash 
University, Melbourne University dan 
La Trobe University. 
Bentuk kerjasama akademis yang akan 
dijajaki diantaranya : Student 
Exchange, Staff & Faculty Exchange, 
PhD Studies for Dosen FE Unpad, dan 
Joint Research.
Pelatihan “Manajemen untuk Non-
Manager Keuangan”.

Pembuatan modul Praktika Akuntansi 
dan Audit Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah (Bahan pelatihan 
untuk para pegawai BPK).
Pelatihan Akuntansi Pemerintahan 
(SAKD) di Pemda DKI Jakarta.
Pelatihan Pengembangan Ekonomi 
Masyarakat untuk Pegaewai Bappeda 
Sukabumi. 

Prodi S1 
Akuntansi

Prodi S1 
Akuntansi

Fakultas 
Ekonomi

Fakultas 
Ekonomi

Fakultas 
Ekonomi 
Fakultas 
Ekonomi

LM

PPA

PPA

Lembaga 
Manajem
en

PT Pupuk 
Kujang

PT Indosat

TBI

PR V UNPAD

GTZ dan DAAD.

PT. Cakra 
Mandiri 
Pratama, 
Bandung

Pemda DKI 
Jakarta
Bappeda 
Kabupaten 
Sukabumi

2009

2009

2009

2009

2008

2008

2008 

2008-2009

2008
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No Judul
Pelaksana

Mitra/
Peserta

Waktu
Pelaksanaan

52

53

54

55

56

Kuliah Umum tentang Akuntansi & 
Good Corporate Governance, oleh : 
Mr. Himatshu Mehta, MBA, CPA 
(Presiden Director Bank BNP Pariba 
Prancis).
Kuliah Kenangan dalam Rangka 75 
tahun Drs. H. Soeharsono Sagir 
(rangkaian kegiatan Dies FE Unpad)
Pelaksanaan Program Beasiswa 
Unggulan

Penyelenggaraan Beasiswa Pendidikan 
Magister Akutansi Program 
Kekhusussan Akuntansi Pemerintahan 
/ Pengawasan Keuangan Negara
Penyelenggaraan Beasiswa
Pendidikan Program Magister 
Akuntansi Kekhususan Audit 
Pemerintahan & Auditing dan 
Pelaporan Keuangan.

Jurusan 
Akuntan
si

Fakultas 
Ekonomi

Magister 
Akuntan
si

Magister 
Akuntan
si

Magister 
Akuntan
si

Biro 
Perencanaan 
dan Kerjasama 
Luar Negeri 
Sekjen 
Depdiknas
Inspektorat 
Jenderal 
Depdiknas

BPK 

2008

2008

2008

2008

No Judul
Pelaksana

Mitra/
Peserta

Waktu
Pelaksanaan

Tabel 4.3 Kerjasama di Bidang Pengabdian pada Masyarakat 

1

2

3

Penyusunan Laporan Keuangan 31 
Desember 2009 & 2010

Penyusunan Peraturan Pengelolaan 
Barang Milik Daerah, SAB, 
Pendampingan Penyusunan Laporan 
Semester Dan Prognosis 6 Bulan 
Berikutnya, Sistem Manajemen 
Pendapatan
Diklat Kewirausahaan Bidang Pelayanan 
Kesehatan Bagi Pegawai Unit Usaha 
Kesehatan

LP3A

LP3A

LP3M

Kantor 
Walikota 
Jakarta Pusat, 
Jakarta Timur 
Kabupaten 
Sukamara

PT. Kereta Api 
Indonesia 
(Persero)

2010 &
2011

2010

2010
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No Judul
Pelaksana

Mitra/
Peserta

Waktu
Pelaksanaan

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Outbond Magister Manajemen

Basic Supervisory Leadership Training

Pelatihan Keterampilan Manajemen 
Pelatihan (KMP) bagi SMK Model 
seluruh Indonesia
Pendidikan dan Pelatihan Non Gelar 
“Infrastructure Development Public 
Private Partnership Domestic”
Workshop Penganggaran Daerah 
DPRD dan Pemerintah Kabupaten 
Halmahera Barat
Penyusunan Raperda Tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
APBD 2008 Kabupaten Kapuas
Basic Supervisory Leadership Training 
of PT. Pupuk Kujang
Pelatihan Program Manajemen Sumber 
Daya Manusia
Pelatihan Teknik Pembinaan Pegawai

Metodologi Survei dan Riset Jasa 
Keuangan

Pelatihan Pelayanan Prima (Service 
Excellent)

Bintek Penatausahaan Keuangan 
Daerah
Penyusunan Modul dan
Penyelenggaraan TOT bagi auditor BPK
Inventarisasi Aset

Analisis Kinerja Kudjang

Pelatihan internal audit bagi Bawasda

LP3M

LP3M

LP3M

LP3M

LP3A

LP3A

LP3M

LP3M

LP3M

LP3M

LP3M

PPA

PPA

PPA

Prodi S1 
Akuntansi

PPA

Magister 
Manajemen FE 
Unpad
PT. Pupuk 
Kujang
Dirjen Dikti

LP3E, PT. PPP 
Indonesia & 
Bappenas
Kabupaten 
Halmahera 
Barat
Kabupaten 
Kapuas

PT. Pupuk 
Kujang
Universitas 
Garut
Universitas 
Garut
Direktorat 
Jenderal 
Pengelola 
Utang (DJPU) 
Depkeu RI 
Fakultas 
Ekonomi 
Unpad
Pemkab 
Indramayu
BPK

PD kebersihan 
Kota Bandung
PT. Pupuk 
Kudjang
STAN

2010

2010

2010

2010

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2008

2008

2008

2008

2008
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No Judul Pelaksana
Mitra/
Peserta

Waktu
Pelaksanaan

20

21

22

23

Penyusunan Neraca Awal 1 Januari 
2008 dan Laporan keuangan 31 
Desember 2008

Pengiriman Dosen Tamu ke 
Universitas Syahkuala Banda Aceh 
dalam rangka Program Pemulihan 
Pasca Bencana Tsunami
Pelatihan Gerakan Kewirausahaan 
Kota Bandung yang melibatkan 
Pengangguran, Pensiunan & UKM 
dihadiri oleh peserta sebanyak 900 
orang.
Tes Kepatuhan dan Kelayakan Direksi 
Dapenma Pams

LP3A

Departemen 
Ilmu Ekonomi

Lembaga 
Manajemen

Program 
Magister 
Manajemen

Kantor Walikota 
Jakarta Utara,  
Jaksel, Jakarta 
Pusat, Jakarta 
Barat 
Kantor TPU 
Perpustakaan 
Umum Daerah 
DKI Jakarta,
Dinas Olah 
Raga, Dinas 
Catatan Sipil, 
Dinas 
Kesehatan, 
Dinas Pemadam 
Kebakaran,  
Dinas Pariwisata 
& Museum
Bappenas dan 
Universitas Syah 
Kuala

Departemen 
Keuangan

Dapenma Pamsi

2008 
&

2009

2008

2008

Disamping kegiatan di atas, dosen Fakultas Ekonomi 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: The 8th 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.
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LIST PERUSAHAAN / LEMBAGA YANG TELAH MEMILIKI 

KESEPAKATAN KERJASAMA (MITRA KERJASAMA)

DENGAN JURUSAN AKUNTANSI FEB UNPAD

DALAM SEBAGIAN ATAU SEMUA HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT:

1. Pengiriman Dosen Tamu Praktisi untuk memberikan kuliah di Program 
S1 Jurusan Akuntansi FEB UNPAD

2. Magang mahasiswa S1 Jurusan Akuntansi FEB UNPAD

3. Penelitian Skripsi oleh mahasiswa S1 Jurusan Akuntansi FEB UNPAD

4. Penyusunan Modul Praktika berbasis kasus riil perusahaan/lembaga

5. Penyusunan Studi kasus oleh Dosen Jurusan Akuntansi FEB UNPAD

6. Promosi perusahaan/lembaga & Rekrutmen lulusan 

NAMA PERUSAHAAN/LEMBAGA MITRA KERJASAMA:

1.  Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI)

2.  Badan Pengawasan Keuangan & Pembangunan Republik Indonesia 
(BPKP RI)

3.  Direktorat Jendral Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia 
(DJP)

4.  PT. Pupuk Kujang Cikampek (Persero)

5.  Ernst & Young (EY) International

6.  Deloitte International

7.  Dompet Dhuafa 

8.  Bank Syariah Mandiri

9.  Bank of Tokyo

10. PT. Bank BNP Paribas Indonesia

11. Perum Percetakan Uang Negara (Peruri)

12. Bank Indonesia (BI)

13. PT. Indosat, Tbk

14. PT. Telkom, Tbk

15. PT. Siemens Indonesia  

16. KPMG

17. Pricewaterhouse Coopers (PwC) 

18. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)

19. The Institute of Internal Auditors (IIA) Global
20. Insitut Akuntan Manajemen Indonesia
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A. PRESTASI FAKULTAS
Prestasi dosen dan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad dalam kurun 
waktu 4 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

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.

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 

BAB V
PRESTASI FAKULTAS
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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
• Juara 1 Edan 2 conomic Championship Business Plan Compeititon yang 

diselenggarakan oleh HMJM Universitas Diponegoro tgl 29-30 Oktober 2011
th• Jaura 1 7  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; 
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• 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

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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A. POLA PENGEMBANGAN KEMAHASISWAAN (POLBANGMAWA)
1) Dasar Pemikiran
Kebijakan pendidikan tinggi dengan paradigma baru menunjukkan adanya perubahan 
pengelolaan perguruan tinggi yang semula bersifat sentralistik.  Meskipun perguruan tinggi 
di Indonesia mempunyai latar belakang sejarah serta visi dan misi, pengorganisasian, dan 
model kepemimpinan yang berbeda satu sama lain, namun tetap terkait pada satu tujuan.  
Tujuan yang diinginkan akan dicapai pada tahun 2010 adalah perguruan tinggi yang sehat, 
sehingga mampu berkontribusi pada peningkatan daya saing bangsa (Higher Education 
Long Term Strategy -  HELTS 2003  2010).  Sehubungan dengan itu, maka perguruan tinggi 
memegang peran penting dalam pengembangan mahasiswa sebagai asset bangsa, yang 
pada hakikatnya mencakup:
1. Pengembangan kemampuan intelektual, keseimbangan emosi, dan penghayatan 

spiritual mahasiswa agar menjadi warga negara yang bertanggung jawab serta 
berkontribusi pada peningkatan daya saing bangsa.

2. Pengembangan mahasiswa sebagai kekuatan moral dalam mewujudkan masyarakat 
madani (civil society) yang demokratis, berkeadilan dan berbasis partisipasi publik.

3. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana untuk mendukung pengembangan dan 
aktualitas mahasiswa, baik yang menyangkut aspek jasmani maupun rohani.

Untuk mencapai pengembangan kemahasiswaan seperti yang dimaksud di atas dibutuhkan 
dukungan pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam bentuk; peraturan, 
keterlibatan staf pengajar, kepedulian pimpinan, fasilitas pendukung kegiatan, dan 
pendanaan.  Keterlibatan staf pengajar perlu mendapat perhatian khusus, karena 
keterlibatan mereka sebagai pembimbing/ pendamping kemahasiswaan yang dulu 
berperan sebagai regulator dan eksekutor, kini berubah menjadi pemberdaya, fasilitator 
dan motivator.

Dalam rangka memenuhi peran perguruan tinggi untuk mempersiapkan mahasiswa seperti 
yang dikemukakan di atas, disusunlah pola pengembangan kemahasiswaan yang 
merupakan rujukan bagi para pembuat kebijakan dan para pembimbing/pendamping 
kemahasiswaan di perguruan tinggi.  Keberadaan rujukan ini menjadi penting, karena sejak 
bergulirnya reformasi ketatanegaraan yang disertai dengan euphoria kebebasan yang 
berlebihan dan cenderung tidak berkesudahan yang mengakibatkan sendi-sendi pola 
pengembangan kemahasiswaan di perguruan tinggi terabaikan.  Hal tersebut di atas terjadi 
karena antara lain, Polbangmawa yang diterbitkan tahun 1988 sudah tidak memadai lagi 
untuk dijadikan sebagai acuan.

Euphoria kebebasan yang berlebihan ini, antara lain, terlihat dari adanya sejumlah 
mahasiswa yang secara terbuka melakukan kegiatan di kampus dengan menggunakan 
atribut organisasi ekstra-perguruan tinggi, tanpa sepengetahuan/izin pimpinan perguruan 

BAB VI
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tinggi yang bersangkutan. Kegiatan semacam ini jelas merupakan pengabaian terhadap 
Kepmendikbud Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di 
perguruan Tinggi dan Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi No. 26/DIKTI/Kep/2002, tentang 
Pelanggaran Orientasi Ekstra Kampus  atau Partai Politik dalam kehidupan Kampus.  Bila 
kondisi semacam ini terus berlangsung, maka dalam jangka panjang dikhawatirkan kampus 
tidak lagi merupakan sumber kekuatan moral, tetapi lebih merupakan sumber kekuatan 
politik praktis.

Pengembangan kemahasiswaan di perguruan tinggi yang merupakan bagi integral dari 
pembangunan pendidikan tinggi secara menyeluruh harus merujuk pada HELTS yang 
dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.  Dengan demikian, kegiatan 
mahasiswa di dalam kampus harus mencakup pengembangan organisasi mahasiswa yang 
sehat, pembinaan sumberdaya manusia yang berkualitas yang mencerminkan adanya 
otonomi dalam bidang pendidikan.

2) Visi dan Misi

Visi
Mahasiswa Indonesia cerdas kompetitif.

Misi
1. Meningkatkan kualitas keimanan, ketaqwaan, dan moral mahasiswa.
2. Mengembangkan kapabilitas intelektual mahasiswa.
3. Mengembangkan mahasiswa untuk berfikir kritis, santun bermoral yang berlandaskan 

pada kaidah hukum dan norma akademik.
4. Menanamkan rasa nasionalisme yang konstruktif sebagai warga Negara Indonesia 

dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Menumbuhkembangkan kreativitas dan semangat kewirausahaan untuk 

meningkatkan daya saing bangsa.
6. Mengembangkan idealisme dan suasana demokratis dalam kehidupan 

kemahasiswaan.
7. Meningkatkan kualitas kepemimpinan mahasiswa.
8. Meningkatkan kualitas kepemimpinan lembaga kemahasiswaan dengan berorientasi 

pada profesionalisme.

3) Tujuan
1. Mengembangkan kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan visi dan misi pendidikan 

tinggi.
2. Mengembangkan penalaran dan keilmuan; penelusuran bakat, minat, dan 

kemampuan; kesejahteraan; kepedulian sosial; dan kegiatan penunjang, berlandaskan 
pada kaidah akademis, moral dan etika ilmu pengetahuan serta kepentingan 
masyarakat.

3. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas program dan sarana penunjangnya.
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Program Pengembangan Mahasiswa
Pada dasarnya, mahasiswa adalah insan akademis. Oleh karena itu, citra akademis yang 
harus ditampilkan oleh mahasiswa adalah citra yang mencerminkan kemampuan 
intelektualnya. Citra ini antara lain tampil dalam perwujudan daya nalar dan daya analisis 
yang kuat terutama dalam menuangkan gagasan untuk penyusunan program dan kegiatan 
kemahasiswaan yang realistis dan berkualitas. Program pengembangan kemahasiswaan 
disusun mengacu pada kondisi mahasiswa saat ini serta berpedoman pada strategi 
pengembangan kegiatan kemahasiswaan. Sebagai catatan, perlu diingatkan bahwa dunia 
kemahasiswaan selalu mengalami perubahan dan perkembangan dari waktu ke waktu.

Kegiatan dalam program pengembangan kemahasiswaan pada dasarnya dapat 
dikelompokkan atas:

a) Penalaran dan Keilmuan
Program dan kegiatan kemahasiswaan yang bertujuan menanamkan sikap ilmiah, 
merangsang daya kreasi dan inovasi, meningkatkan kemampuan meneliti dan menulis 
karya ilmiah, pemahaman profesi dan kerjasama mahasiswa dalam tim, baik pada jurusan, 
fakultas pada perguruan tinggi maupun antar perguruan tinggi di dalam dan di luar negeri. 
Kegiatan ini dapat berbentuk: pekan ilmiah mahasiswa tingkat nasional (PIMnas), Lomba 
karya tulis mahasiswa (LKTM), Pengembangan Kreativitas Mahasiswa (PKM), Mahasiswa 
Berprestasi Tingkat Nasional (Mawapres), Presentasi Pemikiran Kritis Mahasiswa (PPKM), 
Co-operative education, dan kegiatan lain yang sejenis.

b) Bakat Minat dan Kemampuan
Program dan kegiatan kemahasiswaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan 
mahasiswa dalam manajemen praktis, berorganisasi dan menumbuhkan apresiasi terhadap 
olahraga dan seni, kepramukaan, bela negara, cinta alam, jurnalistik dan bakti sosial. 
Kegiatan ini dapat berbentuk: Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa (LKMM), 
Penerbitan Kampus, Kewirausahaan dan kegiatan lain yang sejenis.

c) Kesejahteraan
Program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan fisik, mental dan kerohanian 
mahasiswa. Kegiatan ini dapat berbentuk: Beasiswa, kantin mahasiswa, koperasi 
mahasiswa, Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Mahasiswa dan kegiatan lain yang sejenis.

d) Kepedulian Sosial
Program yang bertujuan untuk meningkatkan pengabdian pada masyarakat, menanamkan 
rasa persatuan dan kesatuan bangsa, menumbuhkan kecintaan kepada tanah air dan 
lingkungan, kesadaran kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang 
bermartabat.
Kegiatan ini dapat berbentuk: Pelatihan Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba 
dan Pencegahan Penyebarluasan HIV/AIDS, Pengembangan Desa Binaan, Pelayanan 
Kebangsaan, Dialog Kemahasiswaan dan kegiatan lain yang sejenis.
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e) Kegiatan Penunjang
1. Program yang bertujuan untuk meningkatkan sikap dan kemampuan dosen dalam 

keterlibatannya membimbing kegiatan mahasiswa.
Kegiatan ini dapat berbentuk: Pelatihan Pelatih Orientasi Pengembangan 
Pembimbing Kemahasiswaan (PP OPPEK), Pelatihan Pelatih Latihan Keterampilan 
Manajemen Mahasiswa (PP LKMM), Pelatihan Pembimbing Pendamping 
Penalaran Mahasiswa (PPPM) dan kegiatan lain yang sejenis.

2. Program yang bertujuan untuk meningkatkan sarana dan prasarana kegiatan 
kemahasiswaan.
Kegiatan ini dapat berbentuk: Pengembangan sistem informasi kemahasiswaan, 
pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kegiatan kemahasiswaan 
dan kegiatan lain yang sejenis.

B.    LEMBAGA KEMAHASISWAAN

PROGRAM SARJANA

1) Badan Eksekutif Mahasiswa
Fakultas Ekonomi berdiri pada awal Universitas Padjadjaran didirikan, yaitu pada 
tanggal 11 September 1957, bersama dengan tiga fakultas lainnya. Beberapa tahun 
setelah berdirinya Fakultas Ekonomi, dibentuklah Senat Mahasiswa yang 
merupakan perkumpulan mahasiswa Fakultas Ekonomi.

Namun pada era Reformasi, tepatnya tahun 1998, nama Senat Mahasiswa diganti 
menjadi Badan Eksekutif Mahasiswa. Hal ini dilatarbelakangi oleh keterkatian 
antara organisasi mahasiswa dengan Universitas, terutama pihak Fakultas. Senat 
Mahasiswa memiliki keterkaitan langsung dengan Universitas, dengan kata lain, 
hubungan antara Senat Mahasiswa dengan Universitas adalah jalur komando. 
Namun sejak berubah menjadi Badan Eksekutif Mahasiswa, jalur komando 
tersebut pun berubah menjadi jalur koordinasi, dan berjalan harmonis hingga saat 
ini.

Pada tahun 2007 BEM FE Unpad menjadi salah satu pelopor yang menginisiasi 
terbentuknya FMEI (Forum Mahasiswa Ekonomi Indonesia) yang hingga kini 
berelasi dengan BEM FE Universitas-universitas lain di Indonesia, seperti 
Universitas Indonesia, Universitas Negeri Solo, Universitas Brawijaya, Universitas 
Trisakti, Universitas Andalas, dan Universitas Gajah Mada.

FMEI itu sendiri merupakan sebuah forum yang melaksanakan kajian rutin 
mengenai permasalahan sosial politik yang dihubungkan dengan ekonomi. Hasil 
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kajian akan diberikan dalam bentuk rekomendasi kepada pemerintah, melalui 
DPR. Kajian tersebut dilaksanakan dua kali setiap tahunnya dan disertai 
pertemuan fisik dengan tuan rumah bergiliran di antara anggota-anggotanya. BEM 
FE Unpad merupakan anggota aktif yang turut berperan serta dalam setiap kajian 
FMEI.

BEM FE Unpad pun bergabung dengan Keluarga Mahasiswa Universitas 
Padjadjaran (Kema Unpad), yang dipimpin oleh BEM Kema Unpad, yaitu Badan 
Eksekutif Mahasiswa yang melingkupi Unpad keseluruhannya, yang kini 
mengkoordinasi pula BEM seluruh Indonesia. BEM FE Unpad pun berganti nama 
menjadi BEM Kema Fe Unpad. 

Tak lama lagi, seiring dengan perubahan nama Fakultas Ekonomi menjadi Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis, Kema FE Unpad berencana akan berganti nama menjadi Kema 
FEB Unpad yang mekanismenya dilakukan melalui sidang Kema FE Unpad, 
sehingga ke depannya semua Lembaga Kemahasiswaan yang ada di FEB Unpad 
akan bisa menyesuaikan namanya, termasuk pergantian nama BEM Kema FE 
Unpad menjadi BEM Kema FEB Unpad.

1. Visi
Terwujudnya BEM Kema FE Unpad yang Produktif (Profesional, Peduli, Kreatif, 
Prestatif)
Visi ini berasas pada perbaikan institusi untuk kebermanfaatan publik. Kabinet 
Produktif berupaya untuk mewariskan sistem tata kelola organisasi yang 
terintregasi dan stabil agar fungsi eksekutif yang diembannya bisa dijalankan 
secara optimal dan menghasilkan kebermanfaatan yang optimal pula, baik secara 
horizontal kepada masyarakat FE dan Unpad sebagai wujud bakti pada almamater, 
maupun secara vertikal kepada pemerintah.

2. Misi
1. Menjadikan BEM Kema FE Unpad sebagai role model Lembaga 

Kemahasiswaan dalam peningkatan kredibilitas dan akuntabilitas tata 
kelola organisasi mahasiswa di tingkat nasional

2. Optimalisasi kepedulian dan pelayanan BEM Kema FE Unpad terhadap 
kondisi kampus, masyarakat, bangsa dan negara.

3. Mendorong peningkatan kreativitas dan prestasi mahasiswa melalui 
program-program interaktif yang inovatif

217FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS



Struktur Organisasi

2) Himpunan Mahasiswa Akuntansi 
Hima Akuntansi FE Unpad didirikan di Bandung pada bulan November 1995.
1. Visi 

Menjadikan Hima Akuntansi FE Unpad sebagai wadah pengembangan 
anggotanya yang kontributif dan menjunjung tinggi nilai profesionalisme

2. Misi 
• Meningkatkan tata kelola organisasi secara profesional
• Meningkatkan kemampuan anggota di bidang akuntansi
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3.    Struktur Organisasi

3) Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan (ESP)
1. Visi
Menjadikan HIMA ESP FE UNPAD sebagai wadah pengembangan diri yang 
komprehensif dan kreatif
2. Misi

• Komunikatif 
• Aspiratif
• Kreatif 

• Memfasilitasi anggota di bidang akademis maupun non akademis
• Menjalin dan membina hubungan baik dengan pihak eksternal
3. Struktur organisasi
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4) Himpunan Mahasiswa Manajemen
1. Visi
“To be The Best Management Student Society in ASEAN's Region 2020”
2. Misi

• Mengembangkan keterampilan, pengetahuan dan perilaku dalam 
bidang manajemen dan bisnis

• Berperan aktif menjadi partner jurusan dalam mencapai visi jurusan
• Meningkatkan kontribusi Hima Manjemen kepada masyarakat 

manajemen
• Menciptakan ikatan yang kuat dan rasa memiliki Hima Manajemen 

antar anggota
• Membangun budaya organisasi yang kuat

3. Struktur Organisasi
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5) Financial Market Community 

Pojok BEJ Unpad didirikan berdasarkan Nota Kesepahaman yang ditandatangani 
oleh direktur utama PT BEJ dan Rektor Universitas Padjadjaran pada tanggal 28 
September 1996 dan diresmikan pada tanggal 6 Januari 1997 oleh Rektor 
Universitas Padjadjaran pada saat itu yaitu Prof.Dr.H. Maman P. Rukmana dan 
Direktur BEJ Ibu Felia Salim. 

Pojok BEJ yang pada awalnya bertempat di Gedung LP3E Unpad, Jl. Cimandiri No. 6 
didirikan dengan maksud untuk lebih memasyarakatkan pasar modal kepada 
masyarakat khususnya masyarakat akademis yang ada di perguruan tinggi. Pojok 
BEJ Unpad ini merupakan Pojok BEJ ke lima yang didirikan setelah Kampus MM- 
UGM, UI, Akademi Widya Wiwaha Yogya dan Kampus USU Medan. Dengan 
hadirnya Pojok BEJ di Universitas Padjadjaran ini diharapkan para mahasiswa dan 
staf pengajar serta masyarakat umum yang membutuhkan informasi mengenai 
pasar modal dapat memnperoleh data-data yang tersedia di pojok BEJ Unpad ini. 

Pembukaan Pojok BEJ di lingkungan universitas dimaksudkan sebagai salah satu 
bentuk implementasi dari kerjasama PT BEJ dengan dunia pendidikan, yaitu 
berupa : (1) penyediaan informasi bursa efek baik cetak maupun elektronik dan (2) 
lokakarya diskusi dan forum-forum lain. Tersedianya Pojok BEJ diharapkan dapat 
menjadi tempat laboratorium pasar modal bagi civitas akademika kampus. 

Pada saat ini kepengurusan Pojok BEJ Unpad dilimpahkan kepada mahasiswa, 
dengan harapan agar mahasiswa dapat menggali, mengembangkan dan 
menerapkan ilmunya sesai dengan bidang studinya. Pojok BEJ telah berganti nama 
dua kali, Pertama; berubah nama menjadi Stock Exchange Community (SEC), 
kemudian diganti lagi menjadi Financial Market Community (FMC); tujuannya 
adalah untuk lebih memasyakat komponen pasar keuangan secara keseluruhan 
(tidak hanya dalam bentuk saham). Hingga kini nama Financial Market Community 
inilah yang tetap digunakan.

1. VISI
Menjadi organisasi pembelajaran pasar keuangan secara menyeluruh, baik pasar 
modal, pasar uang, hingga pasar derivatif, yang berjiwa entrepreneurial, dinamis, 
dan profesional baik bagi anggota internalnya dan mahasiswa FE Unpad secara 
khusus, juga masyarakat di luar FE Unpad seperti mahasiswa di fakultas lain, 
komunitas pasar keuangan di universitas lain, hingga publik secara umum.
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2. MISI
1. Mengadakan kajian saham periodik
2. Menyelenggarakan pelatihan maupun seminar pasar keuangan yang 

bekerja sama dengan institusi-institusi keuangan profesional
3. Menyelenggarakan pelatihan soft skill bagi anggota
4. Mengadakan program kerja lapangan seperti kunjungan perusahaan dan 

kunjungan bursa, baik dalam dan luar negeri
5. Mengelola media informasi FMC baik via situs, Facebook hingga Twitter, 

agar dapat selalu menyuarakan dan menginformasikan kegiatan FMC FE 
Unpad kepada khalayak ramai

6. Menjalin komunikasi dan silaturahmi dengan komunitas-komunitas 
mahasiswa terkait pasar keuangan di universitas maupun institusi 
pendidikan lainnya

3. STRUKTUR ORGANISASI
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6) Islamic Studies of Economics Group (ISEG) 

Berdasarkan catatan-catatan para pendahulu, ISEG Unpad berdiri pada bulan 
Ramadhan tahun 1996, tanggal 21 Januari. Itu berarti bahwa ISEG Unpad adalah 
Kelompok Studi Ekonomi Islam pertama di Indonesia.

Para pendirinya adalah sebagai berikut :

1. Hendri Munief, Manajemen 1992 (Ketua Dewan Syuro Permais)

2. Maulana Abdulla, ESP 1992 (Ketua Permais 1995, Ketua Senat FE 1996)

3. Indra Prakoso, ESP 1992

4. Wilson Gustiawan, Manajemen 1992

5. Ali Sakti, ESP 1993 (Ketua Hima ESP 1996, Presiden ISEG 1996)

6. Iksan, Manajemen 1993

7. Dandi, ESP 1993

8. Wahyu RC, Akuntansi 1993

9. Priasto Aji, ESP 1994 (Ketua Senat 1997)

10. Rahmat Hidayat, Akuntansi 1994 (Ketua Permais 1997)

Sepuluh orang itu sepakat mendirikan sebuah lembaga kajian yang akan menjadi 
wadah diskusi rutin ekonomi Islam. Kesepakatan itu dibuat oleh sepuluh orang 
tersebut setelah mendengarkan presentasi Iksan tentang konsep pajak dalam 
Islam pada sebuah acara bermalam (mabit) di rumah adik-kakak Iksan dan Munief 
di Gegerkalong. Beberapa hari sebelumnya Iksan memang mengikuti sebuah 
seminar mengenai tema tersebut.

Sepuluh orang ini memimpikan bahwa harus ada lembaga formal yang menjadi 
wadah diskusi rutin tersebut. Wilson Gustiwan mengusulkan sebuah nama: Islamic 
Studies of Economics Group yang kemudian diterima secara bulat mufakat oleh 
forum, maka komunitas ini kemudian punya nama: ISEG. 

Ali Sakti, yang pada waktu itu baru saja lengser dari jabatan Ketua Hima ESP dan 
masih memegang amanah sebagai asisten dosen, mading Permais dan Ketua 
Bidang Pendidikan Senat FE akhirnya ditunjuk menjadi Ketua Tim Pembentukan 
dan sekaligus mengetuai lembaga yang akan berdiri. Setelah memperhatikan, 
menimbang dan seterusnya walaupun pada awalnya menolak, Ali Sakti akhirnya 
berkata, “Saya bersedia.” Dan beliau pula yang dicatat sejarah sebagai Presiden 
pertama ISEG Unpad.
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ISEG berdiri secara formal sebagai badan semi otonom yang diakui birokrat 
Fakultas Ekonomi pada tahun 2000. Pada saat itu, ISEG dipimpin oleh President 
Herlas Juniar dan Vice President Luki.

1. Visi: 
Menjadi organisasi mahasiswa ekonomi islam internasional pada tahun 2017

Misi : 
1. Membumikan ajaran Islam pada bidang kehidupan terutama 

perekonomian.
2. Membina intelektualitas dan hikmah kebijaksanaan yang dilandasi nilai-

nilai Islam sehingga mengarah pada peningkatan kemampuan 
menerjemahkan nilai-nilai keislaman dalam sistem perekonomian serta 
mampu mengaplikasikannya

2. Struktur Organisasi

7) Persaudaraan Mahasiswa Islam FE UNPAD

Ide awal terbentuknya Permais berawal dari sekelompok mahasiswa Fakultas 
Ekonomi Unpad yang banyak berkecimpung dalam berbagai aktivitas keislaman di 
Masjid Kampus (Masjid Al-Jihad). Pada waktu itu belum ada sebuah lambaga 
dakwah fakultas,yang ada hanya DKM Masjid Kampus secara umum.Berangkat 
dari kondisi tersebut dan niat baik untuk lebih memfokuskan tujuan da'wah, yaitu 
memberikan nilai-nilai Islam Khususnya di lingkungan Fakultas Ekonomi Unpad., 
maka dibuatlah subuah forum atau perkumpulan yang mewadahi aspirasi-aspirasi 
mahasiswa muslim di Fakultas Ekonomi Unpad. 
Awalnya hanya berupa perkumpulan kelompok kajian keislaman saja, yang 
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kemudian sekitar tahun 1989 diadakan loka karya mengenai pendirian suatu 
wadah atau forum yang lebih memperhatikan masalah-masalah da'wah keislaman 
yang ada di Fakultas Ekonomi Unpad.

Dan Akhirnya pada tahun 1990 di jalan Cimandiri-Bandung, dikukuhkanlah 
kelompok kajian yang sudah terbentuk sebelumnya itu menjadi sebuah Lembaga 
Dakwah Fakultas Ekonomi Unpad. Yang diberi nama “Persaudaraan Mahasiswa 
Islam Fakultas Ekonomi Unpad.” (Permais FE-Unpad).

Pada tahun 2011, Fakultas Ekonomi berganti nama menjadi Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis, sehingga kini Permais FE-Unpad berganti nama menjadi “Persaudaraan 
Mahasiswa Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad (PERMAIS FEB-Unpad).”

1. Visi 
“Mewujudkan PERMAIS yang PRAQTIS
(Profesional, 'Amali, Qur'ani, Terbina, Inklusif, Solid)”
2. Misi 
• Menyebarkan opini dan mewarnai masyarakat kampus dengan Syiar 

keislaman
• Membangun nuansa keislaman dalam kepengurusan dan masyarakat 

kampus
• Merapihkan segala administrasi pengurus dan anggota beserta alumni 

untuk keberlangsungan dakwah
• Menggali dan mengembangkan potensi, minat  dan bakat pengurus
• Mengembangkan softskills keorganisasian, menambah tsaqofah islamiyah, 

dan melakukan peningkatan serta penjagaan akademik pengurus
• Menjalin Sinergisitas dengan Lembaga Dakwah Fakultas (LDF) dalam naungan 

Forum Komunikasi Dakwah Fakultas (FKDF)
• Memiliki usaha yang berkesinambungan dalam menyokong terlaksananya 

dakwah 
• Menjalin hubungan baik dengan semua pihak, baik internal maupun 

eksternal kampus

3. Stuktur Organisasi
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Ketua Umum 

Dept. Keorganisasian Dept. Gerak Cendikia 

Sekretaris Umum 

Ketua Keputrian 

Bendahara Umum 

Admisi Kewirususahaan 

Dept. Syi’ar & Da’wah 

Kaderisasi & 

Pembinaan 

Arip Perbawa 

PSDMO 

Syiar Islam 

Media Islam 

Jaringan & Pengabdian 

Kajian Keilmuan  

Kajian Keislaman 

Salsabila 

Deputi 

 

7) PENA BANGSA (Peduli Anak Bangsa)

1. Sejarah Pena Bangsa
Prokadisu atau yang dikenal sebagai Program Kakak Adik Asuh muncul sebagai 
suatu bagian dari seluruh rangkaian kegiatan Badan Eksekutif Mahasiswa 
khususnya untuk Departemen Sosial sebagai wujud dari kepedulian mahasiswa 
terhadap anak-anak bangsa di daerah Bandung yang kurang beruntung dalam 
mengenyam pendidikan.

Kegiatan Prokadisu ini muncul pada tahun 2004-2005. Sebagai tahun pertama 
Prokadisu mengepakkan sayapnya di bawah kontrol Departemen Sosial Badan 
Eksekutif Mahasiswa dengan Novi sebagai Menteri Sosial dan Ana Mariana 
sebagai Presiden pertama Prokadisu. Ketika itu, 80 orang mahasiswa Fakultas 
Ekonomi Unpad menjadi kakak asuh dengan 25 adik asuh yang didapat dari 5 
s e k o l a h  d a s a r  ( S D N  T i l i l  1 - 4 )  d a n  S D N  N e g l a s a r i .
Proses pencarian adik asuh dilakukan  dengan mendata adik-adik yang kurang 
mampu dari sekolah-sekolah yang dikunjungi.

227FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS



Program Prokadisu terus berjalan dan semakin berkembang pada setiap 
kepengurusan BEM karena animo mahasiswa terhadap kegiatan ini semakin besar. 
Pada tahun 2008 program prokadisu yang telah terkelola secara terstruktur ini 
disahkan menjadi Badan Semi Otonom (BSO) di bawah Badan Eksekutif Mahasiswa 
(BEM) KEMA FE UNPAD.

2. Visi

3. Misi:

Menjadi organisasi sosial pendidikan yang mewadahi dan memfasilitasi anak-
anak kurang mampu usia wajib belajar 9 tahun dan masyarakat di wilayah kota 
Bandung

1.   Memberikan pendidikan informal untuk meningkatkan IQ, EQ, dan SQ 
adik asuh

2.   Menumbuhkembangkan talenta adik asuh sesuai minta dan bakatnya

3.   Memberi bantuan dana pendidikan kepada adik asuh

4.   Memberikan pelatihan kewirausahaan kepada orang tua/wali adik asuh 
agar dapat meningkatkan kualitas hidup  mereka dan keluarganya

5.   Menjalin hubungan baik dengan lembaga kemahasiswaan dan civitas 
akademika FE Unpad

6.   Menjalin kerjasama dengan lembaga pemerintahan, organisasi sejenis, 
perusahaan-perusahaan, dan pihak-pihak lain yang juga peduli dengan 
sosial pendidikan di kota Bandung
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4.Struktur Organisasi dan Susunan Pengurus



Badan perwakilan mahasiswa (BPM) adalah organisasi mahasiswa yang dibentuk 
pada saat pemberlakuan kebijakan NKK/BKK pada tahun 1978. Sejak 1978-1989, 
badan perwakilan mahasiswa hanya ada di tingkat fakultas bersama-sama dengan 
senat mahasiswa. Ada kerancuan istilah BPM dengan senat mahasiswa karena 
sama-sama berarti wakil. Hanya saja menurut aturan main, BPM dianggap 
berfungsi sebagai badan legislatif sedangkan senat mahasiswa menjalani fungsi 
eksekutif.  Akhirnya, karena ketidakjelasan fungsi BPM pada era senat mahasiswa 
perguruan tinggi, BPM digantikan senat mahasiswa. BPM sendiri dihapuskan. 
Senat mahasiswa yang tadinya badan eksekutif berubah menjadi badan legislatif. 
Sedangkan badan eksekutifnya dibentuk badan pelaksana senat mahasiswa, yang 
lantas diubah lagi menjadi badan eksekutif mahasiswa atau BEM. Istilah ini 
bertahan hingga saat ini.

1. Visi 
Menjadi lembaga legislatif di Keluarga Mahasiswa (KEMA) FEB Unpad yang 
mampu memperjuangkan hak-hak mahasiswa.
2. Misi

• Mewujudkan lingkungan FEB UNPAD yang demokratis, kritis, dan 
ilmiah.

• Memperjuangkan hak-hak mahasiswa FEB UNPAD
• Mengawasi kebijakan dan program-program BEM FEB UNPAD
• Mengharmonisasikan lembaga-lembaga kemahasiswaan di FEB UNPAD 

3. Struktur Organisasi
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Futsal of Economics UNPAD atau yang biasa dikenal dengan singkatannya, yakni 
FUSEC UNPAD, merupakan salah satu lembaga kemahasiswaan di Fakultas 
Ekonomi Unpad yang bergerak di bidang olahraga, futsal khususnya. Bisa 
dikatakan saat ini FUSEC UNPAD merupakan satu-satunya lembaga 
kemahasiswaan FE UNPAD yang bergerak di bidang olahraga yang resmi, dengan 
adanya struktur organisasi yang jelas dari tahun ke tahun. Sebagai lembaga 
kemahasiswaan, saat ini kedudukan FUSEC UNPAD adalah sebagai Badan Semi 
Otonom (BSO) dimana badan ini memiliki hak otonomi dalam organisasinya, 
namun masih ada pertanggungjawaban terhadap BEM serta Fakultas Ekonomi itu 
sendiri. 

FUSEC yang saat ini sudah dikenal sebagai BSO di fakultas ekonomi unpad resmi 
berdiri pada tanggal 25 September 2005 dengan Andhika  Akbar sebagai 
pemegang jabatan ketua Fusec yang pertama.

Fusec berawal dari sekumpulan mahasiswa fe unpad angkatan 2001 dan 2002, 
dimana mereka memiliki hobi bermain futsal. Bermain futsal dengan menyewa 
lapangan yang satu ke lapangan yang lainnya. Kadangkala karena kecintaan 
mereka pada futsal, selesai kuliah pada sore hari mereka menyempatkan waktu 
untuk bermain futsal di monument(dekat kampus FE UNPAD. Namun pastinya 
meskipun mereka sangat cinta pada futsal dan bisa dibilang setiap harinya mereka 
selalu bermain futsal namun mereka tetap berpegang teguh pada kode etik yang 
sampai saat ini masih dipakai oleh anggota FUSEC UNPAD, yakni utamakan kuliah. 
Karena kecintaannya terhadap olahraga Futsal, para pelopor berdirinya organisasi 
futsal FE Unpad ini (Andhika Akbar,dkk) memiliki cita-cita, bahwa suatu saat tim 
futsal fe unpad ini bisa menjadi organiasasi di bidang olahraga yang resmi. Mereka 
memperjuangkan hal ini dengan berbagai cara, dimana diantaranya adalah mulai 
melakukan negosiasi dengan pihak terkait, baik BEM FE UNPAD dan pihak terkait 
lainnya. 

Alhasil pada tahun 2005 mereka menemukan titik terang. Pada tahun 2005 ketika 
kepengurusan BEM periode baru terbentuk, Aldi (ESP'02) yang saat itu menjabat 
sebagai menteri olahraga berencana membentuk sports club. Dimana SC tersebut 
terdiri dari tiga cabang olahraga, yaitu : Futsal, sepak bola, dan basket. 
Dengan adanya rencana kerja dari kementrian olahraga BEM FE dalam 
pembentukan sports club, tentu saja para pecinta futsal di FE (Andhika Akbar dan 
kawan-kawan) menyambut hangat rencana tersebut. Aldi mengadakan 
pertemuan dengan Andhika dan Frederick untuk membicarakan hal tersebut lebih 
lanjut, terutama mengenai wacana dan rencana pembentukan sports club cabang 
futsal. 
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Sejak saat itulah, terbentuklah Futsal of Economics( FUSEC), yang sebagaimana 
dikatakan di atas resmi berdiri pada tanggal 25 September 2005, dengan Andhika 
Akbar sebagai ketua Fusec yang pertama. Dengan telah diresmikannya FUSEC, 
maka Andhika Akbar dan kawan-kawan semakin bersemangat untuk bermain 
futsal dan memiliki cita-cita yang luhur untuk mempersembahkan prestasi bagi FE 
Unpad. 

Salah satu kegiatan awal yang dilakukan adalah melakukan pertandingan uji coba 
melawan tim futsal FE UI dimana pertandingan diakhiri dengan skor 4-2 untuk 
kemenangan FUSEC UNPAD. Suatu awal yang baik bagi Fusec. Dengan 
diresmikannya FUSEC sebagai BSO, Andika Akbar dan kawan-kawan semakin giat 
berlatih dengan melakukan latihan rutin setiap hari selasa yang sampai saat ini 
masih dijalankan, selain itu mereka juga sering mengadakan pertandingan uji coba 
untuk menambah pengalaman bertanding serta peningkatan kualitas tim futsal FE 
Unpad ( FUSEC ) ini. Alhasil banyak prestasi yang diraih oleh para punggawa futsal 
FE Unpad ini. 

Dikarenakan prestasi yang terus berkembang , peminat yang membludak serta 
program kerja yang meningkat maka dibutuhkan struktur keorganisasian yang 
lebih professional. Akhirnya diresmikanlah Fusec menjadi sebuah BSO yang 
didukung oleh BEM dan Dekanat FE Unpad. Dan pada akhirnya pada tanggal 1 Juni 
2008 BSO FUSEC disahkan oleh PD III Fakultas Ekonomi Unpad. 

Dari sejak diresmikan, yakni sejak September 2005 hingga disahkan pada tanggal 1 
Juni 2008 hingga saat ini,(2011) BSO FUSEC telah mengalami beberapa kali 
pergantian kepengurusan, dengan masing  masing ketua setiap periode adalah 
sebagai berikut :
• Periode kepengurusan (2005-2006 ) : Andhika Akbar (Manajemen'02)
• Periode kepengurusan (2006-2008) : Eko Anggoro (Manajemen'04)
• Periode kepengrusan (2008-2009) : Teguh Pribadi (Manajemen'06)
• Periode kepengurusan (2009-2010 ) : Roi Han (Manajemen'07)
• Periode kepengurusan (2010-2011 ) : Mochamad Nizar Mustaqim 

(Manajemen'08)
• Periode Kepengurusan (saat ini -2012) : Rachmaditya Arief Pradhala 

(Manajemen'09)
Masing  masing kepengurusan menggambarkan situasi, budaya organisasi, gaya 
kepemimpinan yang berbeda, namun pada dasarnya sama dengan tujuan, yakni 
menjadi organisasi di bidang olahraga futsal dengan keorganisasian yang baik dan 
tentunya dengan pencapaian prestasi yang maksimal.
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1.     Visi :
“Menjadi organisasi yang mengembangkan minat dan bakat mahasiswa FE 
UNPAD dalam bidang olahraga Futsal serta pencapaian prestasi yang optimal “
2. Misi :

• Melakukan program kerja yang mendukung terciptanya pengembangan 
soft skill di bidang olahraga futsal.

• Menjunjung tinggi profesionalisme baik di dalam organisasi ataupun di 
lapangan guna tercapainya organisasi yang bergerak di bidang olah raga 
dengan prestasi yang baik.

3. Stuktur Organisasi

 
President 

Vice President Secretary 

General Manager 

Organisational 

General Manager 
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General Manager 

Partner & Relation 

Human 
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Technical 

Manager 

IT 

Manager 
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Budgeting 
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Student 

Society 
Manager

 

Corporate & 

Alumnae 

relation 

Pada tahun 1999, seiring dengan arus reformasi yang memberikan kesempatan 
pada pers untuk berkembang sebebas-bebasnya, dibentuklah TEPAD (Telaah 
Padjadjaran). Momentum reformasi tersebut dilihat oleh mahasiswa-mahasiswa 
FE Unpad sebagai kesempatan untuk membentuk pers mahasiswa dalam lingkup 
FE Unpad.
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Di tahun 2007, untuk merubah citra TEPAD yang terkesan seperti media gerakan, 
maka nama TEPAD pun diganti menjadi KOPI (Komunitas Pers Intern) FE Unpad.
Pada tahun 2009, KOPI FE Unpad menjadi salah satu inisiator terbentuknya 
Fopermei (Forum Pers Mahasiswa Indonesia). Hingga saat ini, anggota dari 
Fopermei terdiri dari pers mahasiswa Fakultas Ekonomi UI, UGM, Unpad, Unair, 
UNJ, Undip, Unsoed, dan IKJ.

1. Visi
Menjadi lembaga pers mahasiswa ekonomi yang berorientasi kekaryaan.

2. Misi
a. Membina pribadi yang ekspresif dan toleran terhadap perubahan.
b. Mengembangkan potensi kreatif, keilmuan, sastra, sosial, seni, dan 

budaya.
c. Berperan aktif dalam dunia kemahasiswaan, perguruan tinggi, dan pers 

kampus.
d. Menjadi media alternatif dalam menyapaikan informasi kepada 

mahasiswa.

3. Struktur Organisasi KOPI 2011/2012
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PROGRAM DIPLOMA

1) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)
VISI
"Terwujudnya paap yang inspiratif (team spirit dan inovatif) melalui gerak 
bersama lembaga kemahasiswaan yang harmonis, dinamis, dan sinergis guna 
mewujudkan kesejahteraan mahasiswa paap”

MISI : 
1. Meningkatkan solidaritas bagi seluruh elemen paap 
2. Menjadi jembatan aspirasi dan mengadvokasi mahasiswa dalam hal 

akademik dan kesejahteraan mahasiswa 
3. Menfasilitasi dan mengakomodasi setiap minat dan bakat mahasiswa 

paap dalam bidang olahraga, seni, dan budaya 
4. Membangkitkan rasa kepedulian sosial mahasiswa paap terhadap 

masyarakat umum
5. Membangun pola pikir kritis dan solutif terhadap isu yang berkembang di 

kalangan mahasiswa 

Kementrian BEM D3 PAAP FE UNPAD

1. Kementerian Sekretaris Kabinet
Kementerian yang menjadi Badan Pengurus Harian bertanggung jawab atas segala 
bentuk hal yang bersifat administrasi dari BEM PAAP FE UNPAD,  sebagai jembatan 
administrasi terhadap Lembaga Kemahasiswaan yang terdapat di lingkungan 
PAAP, dan menjdai fasilitator BEM PAAP FE UNPAD untuk menyelesaikan urusan 
birokrasi terhadap Lembaga PAAP.

2. Kementerian Keuangan

Kementerian yang bertanggung jawab atas pengaturan kondisi keuangan di BEM 
PAAP FE UNPAD akan hal anggaran belanja/pengeluaran kas, penganggaran 
keuangan program kerja BEM PAAP FE UNPAD dalam satu periode, dan 
berkoordinasi dengan Bendahara Umum Lembaga Kemahasiswaan di PAAP

3. Kementerian Human Resource Development (HRD)
Kemeneterian yang bertanggung jawab terhadap BEM PAAP FE UNPAD yang 
bersifat eksternal maupun internal dalam pengelolaan sumber daya manusia yang 
terdapat di BEM PAAP FE UNPAD, bertugas membantu presiden dan wakil presdien 
dalam mengelola fungsionaris BEM PAAP FE UNPAD, dan bertanggung jawab atas 
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sinkronisasi, koordinasi, dan mengawasi perencanaan, penyusunan, dan 
pelaksanaan program kerja tiap departemen. Departemen yang berada dibawah 
kendali Kementerian HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (HRD) adalah 
Departemen Agama, Departemen Kajian Internal, Departemen Kaderisasi.

5. Departemen Internal
Departemen yang concern menangani Sumber Daya Manusia ( SDM ) di internal 
BEM PAAP FE UNPAD, membuat planning,organizing,actuating,dan controlling 
untuk kinerja pengurus BEM, menjadi stabilitaror motivasi, serta menjaga suasana 
kekeluargaan di dalam BEM dan bertanggung jawab atas kinerja anggota BEM 
PAAP FE UNPAD melalui bidang pengembangan dan bidang evaluasi

6.Departemen Kaderisasi
Departemen yang menangani segala hal yang berkaitan dengan usaha 
pengoptimalan kinerja Tiap Departmen dan Lembaga Kemahasiswaan yang ada di 
PAAP FE- Unpad lewat pelatihan dan assessment serta melakukan pembinaan dan 
pengembangan mahasiswa PAAP melalui pelatihan kepemimpinan, 
entrepreunership, dan sebagainya guna menghasilkan sumber daya mahasiswa 
yang handal dalam hal manajerial, organisasi kemahasiswaan dan kepemimpinan 
dengan mengutamakan prinsip-prinsip berkeseimbangan

7. Departemen Agama
Departemen yang concern menangani dan melakukan segala hal yang berkaitan 
dengan kegiatankegiatan keagamaaan sebagai upaya untuk membentuk, 
menjaga, meningkatkan serta mengawasi stabilitas spiritualitas dari sumber daya 
manusia kabinet agar tetap balance dengan membuat sistem pemeliharaan, 
peningkatan kualitas, dan penilaian

8. Kementerian Pendidikan
Kementerian yang bertanggung jawab atas penumbuhkembangan pontensi 
akademik  dari mahasiswa PAAP dan berkontribusi langsung dengan 
mengadvokasi permasalahan akademik, mengapresiasi mahasiswa yang 
berprestasi, melakukan pengembangan akademik melalui study club dan 
memberikan iformasi akademik kepada mahasiswa yang dikeluarkan lembaga 
PAAP.

9. Kementrian Minat dan Bakat
Kementerian yang bertanggung jawab atas pengembangan potensi, minat dan 
bakat mahasiswa dalam bidang seni dan olahraga, apresisasi terhadap budaya 
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daerah dan nasional melalui event-event pelatihan maupun kegiatan lain yang 
dapat merangsang kreativitas.

10. Kementerian Kesejahteraan Mahasiswa
Kementerian yang bertanggung jawab menangani dan berhubungan dengan 
segala sesuatu yang menyangkut dan memelihara kesejahteaan mahasiswa itu 
sendiri. Kesejahteaan Mahasisiwa itu penting dengan adanya BEM PAAP FEB 
UNPAD dan didalamnya terdapat departemen ini yang diharapkan membantu 
mahasiswa dalam berbagai permasalan yang muncul seperti sarana dan 
prasarana, beasiswa dan berupaya untuk pengadvokasian mahasiswa yang 
bermasalah dengan biaya pendidikan yang dapat berakibat terjadinya penurunan 
efektifitas akademis maupun non-akademis mahasiswa yang bekerjasama dengan 
BPM PAAP FE UNPAD. Selain itu departemen KESMA sebagai media dan 
menampung aspirasi mahasiswa-mahasiswa.

11. Kementerian Pengabdian kepada Masyarakat

Kementerian yang bertanggung jawab atas penumbuhkembangan potensi 
kontribusi sosial mahasiswa Unpad dan kontribusi langsung mahasiswa PAAP ke 
masyarakat pada umumnya dan masyarakat sekitar Unpad (kampus di kawasan 
manapun) pada khususnya berupa pengembangan dan pemberdayaan 
masyarakat mandiri, bantuan sosial,aksi cepat tanggap penanggulangan bencana

12. Kementerian Kajian Strategis

Kementerian yang bertanggung jawab atas kajian kebijakan-kebijakan kampus, 
daerah, nasional maupun internasional yang berkaitan dengan mahasiswa 
maupun publik secara luas yang akan, sedang, maupun telah ditetapkan oleh 
birokrat, kemudian melakukan penyikapan, pencerdasan, perjuangan hak-hak 
mahasiswa maupun rakyat luas, serta pengawasan kebijakan-kebijakan tersebut 
bekerja sama dengan kementerian lain di BEM PAAP FE Unpad

13. Kementrian Komunikasi dan Informasi

Kementerian yang bertanggung jawab atas penyebarluasan informasi, sosialisasi 
BEMPAAP FE Unpad, pengelolaan media komunikasi dan informasi BEM PAAP FE 
Unpad kepada publik pada umumnya dan mahasiswa Unpad pada khususnya, 
pemrakarsaan penerbitan media kampus yang dinamis dan objektif terhadap 
kondisi di PAAP.
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2). Himpunan Mahasiswa Akuntansi Program D3 (HIMAKU)
HIMAKU adalah Lembaga Kemahasiswaan Program Studi Akuntansi PAAP untuk 
Menampung Aspirasi Mahasiswa dalam mengembangkan dan meningkatkan 
kemampuan pribadi dan organisasi dengan melakukan berbagai agenda kegiatan 
dalam bidang intelektual akademik dan sosial kemasyarakatan dengan orientasi 
pada pengembangan intektual akademik dan kompetensi akuntansi.
HIMAKU PAAP FEB-UNPAD didirikan di Bandung pada tahun 1976, berlokasi di 
kampus Universitas Padjadjaran jalan Dipati Ukur No. 35 Bandung.

Visi 
1.   Menumbuhkan dan mengembangkan rasa cinta almamater, bangsa dan 

negara serta turut mengupayakan terwujudnya Tri Dharma Pengurus 
Tinggi, yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan, dan Pengabdian 
kepada Masyarakat.

2.   Menyalurkan dan mengembangkan potensi serta kreatifitas Mahasiswa 
Akuntansi dalam kegiatan positif yang nyata.

3.  Meningkatkan profesionalisme Mahasiswa Akuntansi dalam berbagai 
bidang khususnya akademik.

Misi 
1.   Menjaga keutuhan HIMAKU PAAP FEB-UNPAD
2.   Memberikan kesempatan bagi  Mahasiswa Akuntansi untuk menyalurkan

ide dan pemikiran positif melalui jalur kegiatan intrakulikuler dan atau 
ekstrakulikuler.

3.   Mempersiapkan kader-kader terbaik dengan pengarahan dan bimbingan 
melalui program kegiatan.

4.   Merencanakan, mengkoordinir, mengawasi, dan mengevaluasi program-
program kegiatan.

5.  Menjalin dan membina hubungan komunikasi dan informasi antara 
Mahasiswa, Lembaga Kemahasiswaan lainnya, Badan Institusi, dan 
Masyarakat.

3). Himpunan Mahasiswa Marketing D3 (Himmark)

HIMMARK (Himpunan Mahasiswa Marketing) adalah sebuah organisasi seluruh 
mahasiswa marketing, pada dasarnya setiap mahasiswa aktif yang menempuh 
kuliah di jurusan marketing merupakan anggota / keluarga besar HIMMARK. 
Namun pada pelaksanaannya rutinnya, HIMMARK memiliki anggota aktif yang 
bertugas sebagai pengurus HIMMARK sendiri. Para pengurus tersebut sudah 
mengikrarkan janjinya sebagai pelayan dan pemenuh aspirasi bagi mahasiswa 
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marketing, untuk itu kami dari HIMMARK akan terus berusaha berkerja keras dan 
bekerja cerdas demi memajukan jurusan marketing Dengan slogan; yang kami 
miliki yang biasa kami sebut dengan TRI AMUNISI yaitu: LOYALITAS, KOORDINASI, 
KONTRIBUSI

Visi:

a.  Menumbuhkan dan mengembangkan rasa cinta almamater serta turut 
mengupayakan terwujudnya Tri Dharma perguruan tinggi.

b.  Mengembangkan sikap-sikap profesional marketing.
c.  Mengembangkan, mengarahkan, dan mewujudkan potensi mahasiswa 

dalam kegiatan nyata.

 Misi:
1.  Memberikan kesempatan-kesempatan yang optimal bagi berkembangnya 

kemampuan-kemampuan positif melalui jalur kegiatan kurikuler.
2.  Memenuhi kebutuhan-kebutuhan utama mahasiswa marketing dalam 

bidang akademis, minat dan bakat mahasiswa, kaderisasi, dana usaha.
3.  Mempersiapkan perencanaan program, pengaruhnya dan bimbingan 

serta evaluasi terhadap pelaksanaan program kegiatan mahasiswa.
4.  Mengkoordinir program-program kegiatan mahasiswa.
5.  Membina forum komunikasi dan informasi.

4.) Himpunan Mahasiswa Bisnis Internasional D3 (Himabi)
Divisi HRD
Divisi HRD adalah divisi yang bertugas mencari SDM (sumber daya Manusia) bagi 
Himpunan Mahasiswa Bisnis Internatsional dalam mengerjakan setiap program 
kerja yang dilaksanakan. HRD juga bertugas untuk menjaga mental juga semangat 
kerja semua staff Himpunan Mahasiswa Bisnis Internatsional, HRD juga bertugas 
menyeleksi para anggota Himpunan Mahasiswa Bisnis Internasional yang baru 
untuk dimasukan kedalam Divisi mana yang cocok bagi pengembangan diri 
anggota tersebut.  Program Kerja 1. Masa Pengenalan Kampus (ospek) 2. Malam 
Keakraban 3. Open Recruitment 4. Musyawarah Besar 5. Malam Keakraban PAAP

Divisi Akademik
Divisi ini melaksanakan juga membuat berbagai program kerja yang bersifat 
akademik bagi mahasiswa Paap FEB Universitas Padjadjaran. Dengan program 
kerja yang bersifat akademik ini di harapkan dapat membantu meningkatkan 
prestasi mahasiswa Paap FEB Universits Padjadjaran dala, bidang akademik. Kami 
memiliki program kerja andalan kami yang bersifat umum untuk semua 
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mahasiswa Paap FEB Universitas Padjadjaran.  Program Kerja 1. Stadium General 
2. Entrepreneurship and Art Talk Show 3. Introduce Bisnis Internasional To Senior 
High School 4. Stadium General

Divisi Sosbi
Divisi Sosbi adalah divisi yang bersifat dan bertugas memberikan kepada 
mahasiswa Bisnis Internasional maupun mahasiswa PAAP FEB Universitas 
Padjadjaran fasilitas yang bersifat membantu di bidang sosial.  Program Kerja 1. 
Buka Bersama mahasiswa Bisnis Internasional 2. Sahur On The Road mahasiswa 
Bisnis Internasional 3. Bantuan Bencana Alam :

Divisi Biner
Biner adalah divisi yang bertugas dan bersifat mencari dana bagi kelangsungan 
Himpunan Mahasiswa Bisnis Internasional agar dapat menjalankan program 
kerjanya dengan lancar. Biner juga bertugas memberikan binaan bagi mahasiswa 
Bisnis Internasional dalam bidang bisnis dan entrepreneurship dengan workshop 
maupun praktik entrepreneur.  Program Kerja 1. Bee Club 2. Dana usaha kas 3. 
Dana usaha Program kerja

Divisi Komdes
Divisi ini adalah divisi bersifat publikasi, komunikasi dan juga desain bagi program 
kerja maupun info-info yang bersangkutan dengan Himpunan Mahasiswa Bisnis 
Internasional agar diberitahukan kepada khalaya umum bahwa Himpunan Bisnis 
Internasional sedang mengadakan suatu acara  Program Kerja 1. Mading Bisnis 
Internasional 2. Publikasi Setiap Program kerja

Divisi Olahraga dan Seni
DIvisi Sport & Art adalah divisi yang bersifat dan bertugas bagi mahasiswa Bisnis 
Internasional maupun mahasiswa PAAP FEB universitas Padjadjaran untuk 
memberikan fasilitas olah raga maupun dalam bidang penyaluran seni bagi 
mahasiswa.  Program Kerja 1. Futsal BI 2. Futsal PAAP

5.) Forum Studi islam D3 (FOSI)
Visi
“Menjadikan FOSI sebagai organisasi dakwah yang kontributif, Kualitatif dan 
Profesional, serta meningkatkan nuansa kampus yang islami “
 
Definisi kontributif:  sebagai sarana peningkatan kualitas ilmu dan amal yang 
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dapat dirasakan manfaatnya secara langsung maupun tidak langsung oleh 
masyarakat khususnya PAAP

Definisi  Kualitatif : mencetak kader-kader fossi yang berkepribadian muslim yang 
berakhlakul karimah sehingga mampu untuk berperan aktif dalam menegakkan 
syiar islam

Definisi professional : dapat menjalankan gerak dakwah di dalam maupun diluar 
kampus sesuai dengan SOP FOSI.

 MISI
1. Mempererat ukhuwah islamiyah antar anggota FOSI
2. Mempererat ukhuwah islamiyah baik antar sesama Lembaga Dakwah 

maupun Lembaga Kemahasiswaan lainnya.
3. Meningkatkan kemampuan anggota baik dari tsaqofah islamiyah maupun 

ilmu yang bersifat umum
4. Menjalin ukhuwah islamiyah yang lebih kuat dengan setiap kalangan baik 

di dalam maupun diluar kampus
5. Meningkatkan citra fosi sebagai Lembaga Dakwah Fakultas dengan cara 

pemaksimalan kontribusi kepada masyarakat khususnya PAAP
6. Mengibarkan bendera dakwah dalam bentuk syiar islam yang dapat 

dinikmati dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh kalangan
7. Mengoptimalkan pemanfaatan segala sarana penunjang dakwah yang 

tersedia 

C. FASILITAS KEGIATAN KEMAHASISWAAN
Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran mempunyai beberapa fasilitas untuk 
menunjang kegiatan kemahasiswaan. Beberapa fasilitas tersebut diantaranya 
adalah:

1. Ruang Kegiatan Mahasiswa (RKM)
Merupakan sebuah ruangan tempat terpusatnya kegiatan kemahasiswaan di 
Fakultas Ekonomi. Ruangan menjadi ruangan bagi Badan Eksekutif Mahasiswa 
(BEM), Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) dan para Badan Semi Otonom 
Mahasiswa (BSO).

2. Student Center
Bertempat di lantai dasar gedung C (Hall C). Ruangan ini memiliki kantin, toko 
buku dan fasilitas komputer dengan akses internet yang dikelola oleh 
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mahasiswa. Himpunan Mahasiswa Akuntansi, Ekonomi Pembangunan dan 
Manajemen mempunyai pusat kegiatan di Student Center, sehingga ruangan 
ini merupakan tempat berbagai kegiatan mahasiswa dan tempat 
berkumpulnya mahasiswa.

3. Ruang Kegiatan Mahasiswa (RKM)
Merupakan sebuah ruangan tempat terpusatnya kegiatan kemahasiswaan di 
Fakultas Ekonomi. Ruangan menjadi ruangan bagi Badan Eksekutif Mahasiswa 
(BEM), Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) dan para Badan Semi Otonom 
Mahasiswa (BSO).

4. Student Center
Bertempat di lantai dasar gedung C (Hall C). Ruangan ini memiliki kantin, toko 
buku dan fasilitas komputer dengan akses internet yang dikelola oleh 
mahasiswa. Himpunan Mahasiswa Akuntansi, Ekonomi Pembangunan dan 
Manajemen mempunyai pusat kegiatan di Student Center, sehingga ruangan 
ini merupakan tempat berbagai kegiatan mahasiswa dan tempat 
berkumpulnya mahasiswa.

D. IKAFE UNPAD

Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis (IKAFE) UNPAD merupakan wadah bagi 

alumni program D3, S1, S2, dan S3 FEB UNPAD untuk berkarya dan memberikan 

dukungan bagi dunia pendidikan dan kemasyarakatan.

IKAFE mendorong segenap alumni untuk memberikan kontribusi positif bagi 

kemajuan almamater FEB UNPAD serta bagi kemajuan bangsa Indonesia pada 

umumnya.

Visi FEB UNPAD untuk menuju Fakultas Ekonomi dan Bisnis berkelas dunia, serta 

misi untuk menghasilkan lulusan yang unggul dan berwawasan global, perlu 

mendapatkan support dari para alumni sebagai bagian dari keluarga FEB UNPAD.

Selama ini FEB telah memberikan kesempatan bagi alumni untuk memberikan 

sumbangsih dalam peraihan visi tersebut. Antara lain, dalam program Alumni 

Goes to Campus, magang di industri, menjadi nara sumber bagi riset-riset 

akademik, memberikan pelatihan dan seminar,memberikan input bagi 
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pengembangan kurikulum, pengoptimalan Career Development Centre di FEB 

UNPAD dan lain sebagainya.

IKAFE mengundang segenap alumni untuk melakukan registrasi pendataan alumni 

serta memberikan informasi mengenai kegiatan-kegiatan kealumnian yang 

dilakukan, guna mempererat tali silaturahmi antar alumni maupun antara alumni 

dan almamater tercinta. 

1. Susunan Pengurus Ikatan Alumni FEB UNPAD 2010  2014

Pelindung :
Dekan Fakultas Ekonomi Unpad
Ketua IKA Unpad

Dewan Penasehat Senior:
1. Iwan Prawiranata
2. Robby Johan
3. Omay K. Wiraatmadja
4. Nugraha Besoes
5. Dadan R. Nurdin
6. Haryono Umar
7. Tito Sutalaksana
8. Budi Mulya
9. Erry Riyana Hardjapamekas
10. Sutyastie Remi
11. Maulana Ibrahim
12. Mansyur Ahmad
13. Sapta Nirwandar 
14. Megananda Daryono
15. Aas Asikin Idat
16. Amri Zaman
17. Muhammad Afdal Bahauddin
18. Deddy S Koesmana  
19. Wiyas Yulias Hasbu
20. Abdul Rachman
21. Sudiro Asno
22. Achirina Soetjitro 
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23. Moermahadi
24. Murtedjo
25. Ahmad Nurhani
26. Gunarni  
27. MS Hidayat
28. Hidayat
29. Fajar Sofyan

Dewan Penasehat Muda:
30. Wibowo S. Wiryawan
31. Tommy Soetomo
32. Ilya Afianti
33. Erik S. Wardhana
34. Zas Ureawan
35. Yudi Krisnandi
36. Deden Riyadi
37. Armand Hermawan
38. Peni Harijanto

Ketua:
Achmad Tossin Sutawikara  76

Ketua Harian:
Muhamad Ismiransyah M. Zain 82

Bendahara:
1. Daly Mulyana  87
2. Kiki Lukmanul Hakim 98 

Sekjen/Sekertariat:
1. Azwan Martin 90
2. Erie Febrian 91
3. Lina 
4. Ariaguna Bagus Akilla 00

1. Bidang Hubungan Almamater:
1. Dadan Gunawan  M. Syawal  92  (Ketua Bidang)
2. Tenny Rusdi 84
3. Budiono 85
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4. Asep Sukma Ibrada  87
5. Sulaeman Rahman  87  

2. Bidang Hubungan Alumni
1. Librato  El Arif  86 (Ketua Bidang)
2. Illiana Arifiandi  79
3. Yudi  79
4. Arif Nurahman  82
5. Alamsyah  87
6. Heriyaldi 05
7. Emil Edhie Dharma 92 
8. Koesnandar 92
9. Riza Hamzah 90
10. Barli 96
11. Adang Setia 04 

3. Bidang Hubungan Lembaga dan Profesi :
 1. Taufik Sidik  (Ketua Bidang)

2. Yogi  86  
3. Humbul Kristiawan  93 
4. Vidi Nur Ma'rufi  88  
5. Adang Kurnia 85 
6.  Yon Arsal  91  
7. Nunuy Nurafiah 81 

4. Bidang Pengembangan Karir, Pendidikan dan Wirausaha
 1. Muhammad Syahrial 82 (ketua Bidang)

2. Edi Siswanto  85 BI
3. Asep Mulyana  98 
4. Ficky Chikara  95 
5. Chairil  Shani  80 
6. Iman 79 
7. Deni Fadjar 90 
8. Ike Harni 92 
9. Nurullita Berlianti 93
10. Emil Edhie Dharma 92 

5. Bidang Fundraising dan  Management: 
1. Ardiansyah Chaniago 85 (Ketua Bidang)
2. Iman Rahman  90
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3. Budi Chaniago  90
4. Fajar  Rahman 89
5. Irwan Abdullah  92
6. Syamsir  85
7. Rizal Diansyah 90
8. Dulas Meinam 86 
9. Yudi  Rizkyardie Darun 06
10. Poppy Sofia K 82

6. Bidang Humas dan Publikasi :
1. Ahmad Iskandar  86 (Ketua Bidang)
2. Firman Djatnika 89
3. Darmawan Sepriyosa  90
4. Muhammad Ihsan  84
5. Farhan   88
6. Nico Siahaan  88
7. Daan Arya  88
8. Mery Citra Sondari 01

7. Bidang Pengabdian Masyarakat:
1. Ahmad Selamet Salmon 81 (Ketua Bidang)
2. Ahmad Juwaini
3. Fitriyah Abu Bakar  90  
4. Heru Subroto 84
5. Dewina  85
6. Wawan Hermawan  92
7. Wahyu Agung Permana 92 
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Daftar Dosen Tetap Per Departemen 
A. Daftar Dosen Departemen Akuntansi

1. Prof. Dr. Azhar Susanto, S.E., M.Buss., Ak
2. Prof. Dr.H. Moh. Wahyudin Zarkasyi, S.E, M.S., Ak
3. Dr. Srihadi Winarningsih, S.E, M.S., Ak
4. Prof. Dr. Hj. Winwin Yadiati, S.E, M.S., Ak
5. Prof. Dr. Hj. Ilya Avianti, S.E, M.S., Ak
6. Prof. Dr. Sri Mulyani NS, S.E, M.Si, Ak
7. Dr. H. Harry Suharman, S.E, M.A., Ak
8. Dr. H. Memed Sueb, S.E, M.S, Ak
9. H. Hazainsyah, S.E, M.S, Ak
10. Edi Jaenudin, S.E, Ak., M.Si
11. Dr.Hj. Poppy Sofia Koeswayo, S.E, M.Sc.,Ak
12. Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, S.E, M.S., Ak
13. Dr.Hj. Roebiandini Soemantri, S.E, M.S., Ak
14. Hj. Euis Nurhayati, S.E, Ak., M.Si.
15. Hj. Sri Mulyani, S.E, M.S., Ak
16. Dr. Kandi Sofia Senastri, S.E, M.A., Ak
17. Dr. Djuminah, S.E, M.S., Ak
18. Selly Herdianti,S.E, M.S., Ak
19. Dr. MM Nanny Dewi, S.E, M.Comm., Ak
20. Iman Sarwoko, S.E, Spec.Lict, Ak
21. H. Dadang Bunyamin, S.E, MBA, Ak
22. Djoemarma, S.E, MBA, Ak
23. Dr. Hj. Tettet Fitrijanti, S.E, M.Si, Ak.
24. Evita Puspitasari, S.E, M.Si, Ak
25. Hj. Prima Yusi Sari, S.E, Ak, M.E.
26. Cahya Irawady, S.E, M.Si, Ak
27. Muhammad Dahlan, S.E, Ak., M.Acc
28. Hj. Dini Rosdini, S.E., M.Si, Ak
29. Hamzah Ritchi, S.E.Ak., M.BIT
30. Sugiono Poulus, S.E,M.BA,Ak
31. Gia Kardina Prima Amrania, S.E., M.Acc., Ak
32. Trireksani, S.E, M.Acct., Ak
33. Syaiful Rachman Soenaria, S.E, Ak., M.T
34. Ivan Yudianto, S.E., M.Si, Ak
35. Devianti Yunita H., S.E,M.T.,Ak.
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36. Ersa Tri Wahyuni, S.E.,M.Acc.,CPMA
37. H. Citra Sukmadilaga, S.E.,M.BA, Ak
38. Nyi Raden Handiani Suciati, S.E.,MM.,Ak
39. Fury Khristianty, SE, MAk., Ak.
40. Indri Yuliafitri, SE, MSi.
41. Gufron Syarif, S.E, MBit., Ak
42. Reza Mohamad Zulkarnaen, S.E.,M.Si.,Ak
43. Sofik Handoyo, S.E,Ak., MSBS
44. Zaldy Adrianto, S.E,Ak.
45. Sony Devano, S.E,M.Ak,Ak.
46. Rilya Aryancana,S.E.,M.Sc.,Ak
47. Dede Abdul Hasyir, S.E.,Ak.,M.Ak

B. Daftar Dosen Departemen Ilmu Ekonomi
1. Prof. Dr. H. Nen Amran, S.E, M.Ec.
2. Prof. Dr.Hj. Sutyastie Soemitro Remi, S.E., M.S
3. Prof. Dr. Hj. Rina Indiastuti, S.E, M.SIE
4. Prof. Armida S. Alisjahbana, S.E, MA., Ph.D
5. Nury Effendi, S.E, M.A., Ph.D
6. Dr. Drs. Mamat R. Irmansyah, S.E, M.S.
7. Suryaningsih A. Don, S.E, M.Si.
8. Kodrat Wibowo, S.E., Ph.D
9. Rd. Muhamad Purnagunawan, S.E, M.T., Ph.D
10. Rudi Kurniawan, S.E, M.Si
11. Ekki Syamsulhakim, S.E, M.Appl.EC.
12. Wawan Hermawan, S.E, M.T.
13. Arief Ramayandi, S.E, M.Ec., Ph.D
14. Dr. Ir. Bagdja Muljarijadi, S.E., M.S
15. Arief Anshory Yusuf, S.E., M.Ec., Ph.D
16. Budiono, S.E, M.A., Ph.D
17. Harisdiana, S.E.
18. Dini Indrawati, S.E, M.E.
19. Endang Taufiqurahman, S.E, M.T
20. Dr. H. Achmad Kemal Hidayat, S.E, M.Sc.
21. Suparmo, S.E, M.S.
22. Harlan Dimas, S.E, M.A
23. Mohamad Fahmi, S.E, M.T., Ph.D
24. Fitri Hastuti, S.E., M.Si
25. Dr. Ferry Hadiyanto, S.E, M.A.
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26. Cupian, S.E., M.T.
27. Adhitya Wardhana, S.E,M.Si
28. Bayu Kharisma, S.E, M.M. M.E.
29. Yayan, S.E,M.Si
30. Maman Setiawan, S.E.,M.T
31. Amelia Hayati, S.Si.,MT.
32. Arief Bustaman, S.E.,M.IB, M.Ec(adv)
33. Pipit Pitriyan, S.E.,M.Si
34. Anhar Fauzan, SE, ME
35. Adiatma Yudistira MS, SE.,ME.Con.,St
36. Ahmad Komarulzaman, SE, MSc
37. Viktor Pirmana, S.E.,M.Si
38. Alfiah Hasanah, S.E.,M.Ec
39. Heriyaldi, S.E.,M.E
40. Ari Tjahyawandita,S.E.,M.S.
41. Eva Ervani, S.E.,M.Si
42. Yuni Andari, S.E.,M.Si
43. Ronnie Rahman Nataatmadja, S.E., M.A

C. Daftar Dosen Departemen Manajemen dan Bisnis
1. Prof. Dr. Sucherly, S.E, M.S
2. Prof. Dr. Hj .Dwi Kartini, S.E, Spec.Lict
3. Prof. Dr. H. Yuyus Suryana, S.E, M.S
4. Prof.Dr. Hj. Ernie Tisnawati Sule, S.E, M.Si
5. Prof. Dr. Hj. Ina Primiana F.M, S.E, M.T
6. Hj. Joeliaty, S.E,M.S
7. Dr. Dra.Hj. Yevis Marty Oesman,  M.P
8. Dr. Hj. Imas Soemaryani, S.E, M.S
9. Dr. Hj. Hilmiana, S.E, MBA
10. Dr. H. Sulaeman Rahman Nidar, SE.,M.BA
11. Drs. H. Sutisna, M.Si.
12. Dr. R. Arief Helmi, S.E,M.Si
13. Hj. Meydia Hasan, S.E.,M.S
14. Dian Masyita, S.E,M.T
15. H. Nugroho Djati Satmoko, S.E, M.SIE
16. Hj. Ratna Komara, S.E, M.T
17. Siti Noni Evita, S.E, M.S
18. Hj. Sri Djatnika, S.E, M.Si
19. Asep Mulyana, S.E,MCE.
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20. Mokhamad Anwar, S.E,M.Si
21. Popy Rufaidah, S.E, MBA.,Ph.D
22. Dr. R. Rina Novianty, S.E,M.Si.
23. Dr. Hj. Umi Kaltum, S.E, M.S.
24. Hj. Diana Sari, S.E,M.MGt.Ph.D
25. Yudi Aziz, S.E,S.S.T,M.T.Ph.D
26. Kurniawan Saefullah, S.E, M.Ec.
27. Dr. Rachmat Sudarsono, S.E,M.Si.
28. Erie Febrian, S.E,M.Com.Ph.D
29. H. Yunizar, S.E, M.Sc.Ad, Ph.D
30. Aldrin Herwany, S.E.,M.M
31. Dr. Wa Ode Zusnita Muizu, S.E.,M.Si
32. Dr. H. Martha Fani Cahyandito, S.E., 'M.Sc.
33. Vita Sarasi, S.E,M.T
34. Ir. Yogi Suherman, S.E,M.M.
35. Rita Komaladewi, S.P, M.M.
36. Merita Bernik, S.Si,M.T.
37. Dina Sartika, S.E., M.Si
38. Arie Widyastuti, B.Buss, M.IB
39. Erman Sumirat, S.E.,Ak, M.Buss
40. Merry Citra Sondari, S.E,M.M.
41. Budi Harsanto, S.E.,M.M
42. Irawan Febianto, S.IP., M.Mgt
43. Dika Jatnika, S.Si.,MT
44. Layyinaturrobaniyah, S.E.,M.Si
45. Sunu Widianto, S.E., M.Si
46. Akuat Supriyanto, S.S.,MBA
47. Dr. R. Thomas Budhyawan Yudha, 'M.M.,Ir.
48. Adhi Prapaskah Hartadi, S.E.M.BA
49. Aditya Salya, S.E,MBA.
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LAMPIRAN 2.
Sarana dan Prasarana Fakultas Ekonomi Unpad 

A.   Gambaran Umum Gedung dan Ruang di Fakultas Ekonomi 

No Jenis Ruangan Satuan/Unit Luas (M2) Kondisi

1 Kantor  80  2897.67  B

2 Kuliah  63  3438.31  B

3 Laboratorium  7  590.7  B

4 Perpustakaan  3  1058.93  B

5
 

Dosen
 

3
 

116.2
 

B

6
 

Jurusan
 

1
 

121
 

B

7

 
Rapat

 
4

 
67.15

 
B

8

 

Sidang

 

8

 

166.43

 

B

9

 

Seminar/ RSG

 

6

 

871.11

 

B

10

 

TBPK

 

1

 

17.92

 

B

11

 

UKM

 

4

 

879.5

 

B

12 Gudang 4 104 B

 

B.   Luas Gedung dan Ruang di Fakultas Ekonomi 

1. Gedung Administrasi Dekanat
Jumlah Gedung : 1
Jumlah Lantai : 2
Jumlah Ruangan : 24
Lokasi : Jl. Dipati Ukur No.35 Bandung

No Lantai Nama Ruangan Peruntukan Luas (m2) Kondisi 

1 Lantai I 
  
  
  
  
  
  

  

SBA SBA 103.95 B 

2 Pengadaan Pengadaan 34.65 B 

3
 

Dosen
 

Dosen
 

70
 

B
 

4
 

Rapat Jurusan
 

Rapat Jurusan
 

9.9
 

B
 

5
 

Mushola
 

Mushola
 

4.95
 

B
 

6
 

Ketua Jur. Manajemen
 

Ketua Jur. Manajemen
 

24.38
 

B
 

7

 

Ketua Jur. Akuntansi

 

Ketua Jur. Akuntansi

 

23.31

 

B

 

8
 

Ketua Jur. IESP
 

Ketua Jur. IESP
 

18.72
 

B
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9

 
Lantai II

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sekretaris Dekan

 

Sekretaris Dekan

  

B

 

10

 

Dekan

 

Dekan

  

B

11

 

Pembantu Dekan III

 

Pembantu Dekan III

  

B

12

 

Server

 

Server

  

B

13

 

Ketua Departemen AK

 

Ketua Departemen AK

  

B

14

 

Keuangan PUMK

 

Keuangan PUMK

  

B

15

 

Sifa

 

Sifa

  

B

16

 

Pembantu Dekan II

 

Pembantu Dekan II

  

B

17

 

Stap PD II

 

Stap PD II

  

B

18

 

Ketua Departemen ESP

 

Ketua Departemen ESP

  

B

19

 

Ketua Departemen MGT

 

Ketua Departemen MGT

  

B

20

 

Transkrip 

 

Transkrip 

  

B

21

 

Staf PD I

 

Staf PD I

  

B

22

 

TPBK

 

TPBK

  

B

23

 

TU

 

TU

  

B

24

 

Gudang

 

Gudang

  

B

18
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25

 

12.25

 

12.25

 

8.75

 

10.8

 

14.85

 

7.92

 

12.25

 

12.25

 

8.75

 

10.8

 

7.92

 

96

 

10

 

  

Mushola

 

Mushola

     

 

No Lantai Nama Ruangan Peruntukan Luas (m2) Kondisi 

No
 

Lantai
 

Nama Ruangan
 
Peruntukan

 
Luas (m2)

 
Kondisi

 

25
 

Lantai I
 

  
  
  
  
  

  

Mushola
 

Mushola Putra
 

31
 

B
 

26
 

A.1.1
 

Ruang Kuliah
 

62
 

B
 

27
 

A.1.2
 

Ruang Kuliah
 

62
 

B
 

28  A.1.3  Mushola Putra  31  B  

29  A.1.4  R. Dosen  31  B  

30  A.1.5  Ruang Kuliah  62  B  

31  A.1.6  Ruang Kuliah  62  B  
  

 
        

32  
Lantai II  

 
 

A.2.1  Lab Kom Ak  94.16  B  
33

 
A.2.2

 
Lab Kom ESP

 
62

 
B

 
34

 
A.2.3

 
Lab. Kom Statistis

 
62

 
B

 35  A.2.4  R. Rapat/ Sidang  94.16  B  

  
 

        36

 

Lantai III

  
  
  
  
  
  

A.3.1

 

R. Praktika Manual

 

62

 

B

 37

 

A.3.2

 

R. Praktika Manual

 

31

 

B

 38

 

A.3.3

 

Ruang Kuliah

 

62

 

B

 39

 

A.3.4

 

Ruang Kuliah

 

62

 

B

 
40

 

A.3.5

 

Teknisi Komputer

 

31

 

B

 
41

 

A.3.6

 

Ruang Kuliah

 

62

 

B

 
42 A.3.7 Lab. Kom Manajemen 62 B

1. Gedung A
Jumlah Gedung : 1
Jumlah Lantai : 3
Jumlah Ruangan : 17
Lokasi : Jl. Dipati Ukur No.35 Bandung
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3. Gedung B
Jumlah Gedung : 1
Jumlah Lantai : 3
Jumlah Ruangan : 9

Lokasi : Jl. Dipati Ukur No.35 Bandung

No Lantai  Nama Ruangan  Peruntukan  Luas (m2)  Kondisi  

43  Lantai I  B.1 Multimedia      

  
 

        
44  Lantai II   

  
  

  

B.2.1 Ruang Kuliah  60  B  
45  B.2.2 Ruang Kuliah  60  B  
46  B.2.3 Ruang Kuliah  48  B  

47  B.2.4 Ruang Kuliah      

  
 

    48  B  
48  

Lantai III  
 
 

B.3.1 Ruang Kuliah  60  B  
49  B.3.2 Ruang Kuliah  60  B  
50

 
B.3.3

 
Ruang Kuliah

 
48

 
B

 
51

 
B.3.4

 
Ruang Kuliah

 
48

 
B

 

 4. Gedung C
Jumlah Gedung :  1
Jumlah Lantai :  4
Jumlah Ruangan :  18
Lokasi :  Jl. Dipati Ukur No.35 Bandung

No Lantai  Nama Ruangan  Peruntukan  Luas (m2) Kondisi

52  Lantai I  Studen Senter   B

53  HIMA S1  
54

 
HIMA D3

 

Kegiatan 
Mahasiswa
HIMA  
HIMA

 

50.34 B

40.32 B

  
 

   
55   Lantai II  

  
  
  

  

C.2.1 B

56  C.2.2  B

57  C.2.3  B

58  C.2.4  B

59  C.2.5   B

653.72

 
41.18

61.49

64.13

71.28

72

  
Adm Pasca  
Ruang Kuliah

Ruang Kuliah

Ruang Kuliah

Ruang Kuliah
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60

 
Lantai III

  
  
  
  

  

C.3.1
  

B

61
 

C.3.2
  

B

62
 

C.3.3
  

B

63
 

C.3.4
  

B

64
 

C.3.5
  

B

  
 

    65
 

Lantai IV
 

 
 
 

C.4.1
  

B

66
 

C.4.2
  

B

67
 

C.4.3
  

B

68
 

C.4.4
  

B

69

 

C.4.5

  

 
41.18

61.49

64.13

71.28

72

 41.18

61.49

64.13

71.28

72 B

  
Ruang Kuliah

Ruang Kuliah

Ruang Kuliah

Ruang Kuliah

Ruang Kuliah

  Ruang Kuliah

Ruang Kuliah

Ruang Kuliah

Ruang Kuliah

Ruang Kuliah

 

No Lantai  Nama Ruangan  Peruntukan  Luas (m2) Kondisi

5. Gedung D
Jumlah Gedung : 1
Jumlah Lantai : 3
Jumlah Ruangan : 28
Lokasi : Jl. Dipati Ukur No.35 Bandung

No Lantai  Nama Ruangan  Peruntukan  Kondisi

70  Lantai I  
 

82.5

71 
72

 
  

 
 

73  Lantai II  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

74  

B  

75  

B  

76  

B  

77 15.2

B  

78  

B  

79  

B  

80
 

  

81
 

B
 

82
 

  

83
 

B
 

84

B
 

R. PKM  
Pimpinan  
SBA 

 
  

Perpustakaan  
D.1.5  
D.1.4  
ADM Umum  
Ruang Dosen  
D.2.1  
D1.1  
Gudang

 
GSU (Proses Nilai)

 
GSU (Kepegawaian)

 
GSU (Keuangan)

 
GSU (Keuangan)

Mahasiswa  
Administrasi  
Administrasi

 
  

Perpustakaan  
Ruang Kuliah  
Ruang Kuliah  
Administrasi  
Administrasi  
Ruang Kuliah  
Ruang Kuliah  
Gudang

 

 
Proses Nilai

 
Kepegawaian

 
Keuangan

 
Keuangan

Luas (m2)

144

224

 
165

80

80

64

80

80

25

30

30

20

20
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Lantai III

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

  

 

 
85

 
86

 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96

 97

 

 

 
GSU 3.1

 
GSU 3.2

 GSU 3.3
 GSU 3.4
 Kesekretarian Praktika

D.2.1
 D.2.2
 D.2.3
 D.2.4
 D.2.5
 D.2.6
 RSG I 

 RSG II

 

 

 

 
Ruang Praktika

 
Ruang Praktika

 Ruang Praktika
 Ruang Praktika
 

 
Asisten Praktika

 Ruang Kuliah
 Ruang Kuliah
 Ruang Kuliah
 Ruang Kuliah
 Ruang Kuliah
 Ruang Kuliah
 Ruang Serba Guna 1

Ruang Serba Guna 2

 

30

30

20

20

80

80

51

51

80

80

 
82

 

82

  

No Lantai  Nama Ruangan  Peruntukan  Luas (m2) Kondisi

117 Lantai I  
  
  
  
  

Referensi  Referensi  33.39  B  
118 Baca  Baca  130.2  B  
119 Sirkulasi  Sirkulasi  17.28  B  
120 Kepala Perpus  Kepala Perpus  6  B  
121

 
Pajang

 
Pajang

 
7

   
  

 
        

122 Lantai II   
  
  

  

Oval  Oval  47.88  B  
123 Jurnal  Jurnal  50.9  B  
124 Elearning  Elearning  263.7  B  

125 Guru Besar  Guru Besar  10.8  B  
  

 
        

126
 

Lantai III
 
 
 

Pelayanan
 

Pelayanan
 

273.24 B
 

127
 

Skripsi
 

Skripsi
 

12
 

B
 

128
 

Mushola
 

Mushola
 

12
 

B
 

129
 

Arsip Gudang
 

Arsip Gudang
 

15
 

B
 

 

6. Gedung Perpustakaan
Jumlah Gedung : 1
Jumlah Lantai : 3
Jumlah Ruangan : 13
Lokasi : Jl. Dipati Ukur No.35 Bandung

No Lantai  Nama Ruangan  Peruntukan  KondisiLuas (m2)
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 No  Yang Dipergunakan  Jumlah  Satuan  Kondisi  

1  LCD Projector  79  unit  B  

2  Nottebook  56  unit  B  
3  OHP  7  unit  B  
4

 
Wereless

 
7

 
unit

 
B

 
5

 
Lemari

 
17

 
unit

 
B

 
6

 
Loker

 
21

 
unit

 
B

 
7

 
Meja Baca/Perpus

 
16

 
unit

 
B

 
8

 
Absen Sidik Jari

 
3

 
unit

 
B

 9

 

Printer

 

58

 

unit

 

B

 10

 

Scrent

 

21

 

unit

 

B

 11

 

Meja Rapat

 

4

 

unit

 

B

 12

 

Filingcabinet

 

6

 

unit

 

B

 13

 

Mesin Fotocopy

 

4

 

unit

 

B

 14

 

Genset

 

1

 

unit

 

B

 15

 

White Board

 

62

 

unit

 

B

 16

 

Kursi Kuliah

 

775

 

unit

 

B

 

 

C.        Prasarana di Fakultas Ekonomi
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