
 

BUKU PEDOMAN AKADEMIK 

UNIVERSITAS NEGERI PADANG 

2018/2019 

 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS  EKONOMI 



 

Buku Pedoman Akademik FE Tahun 2018 

i 

KATA PENGANTAR 

 

Buku ini merupakan Buku Pedoman Akademik Universitas Negeri Padang yang 

memuat antara lain, sejarah ringkas awal berdirinya UNP, gambaran unit 

penunjang, dan kurikulum seluruh program studi yang ada di UNP baik program 

kependidikan maupun nonkependidikan serta profesi yang mengacu pada 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 

Tinggi khususnya mengenai Kurikulum, Peraturan Presiden Republik Indonesia 

Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 

tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Bidang 

Pendidikan Tinggi, serta Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan 

Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi. 

Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada 

pimpinan fakultas, jurusan, program studi beserta staf, tim penyusun, BAK dan 

UPT PTIK yang telah bekerja keras menyiapkan buku pedoman tahun 2018 ini. 

Semoga buku ini dapat di pedomani dan dipergunakan dengan sebaik-baiknya. 

 

Padang, 24 Juli 2018 

Rektor, 

 

 

 

Prof. Ganefri, Ph.D. 

NIP. 196312171989031003 



 

Buku Pedoman Akademik FE Tahun 2018 

ii 

DAFTAR ISI 

 

Contents 

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

BENDERA UNIVERSITAS NEGERI PADANG ........................................ viii 

HYMNE UNIVERSITAS NEGERI PADANG .............................................. ix 

MARS UNIVERSITAS NEGERI PADANG ................................................... x 

PIMPINAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG ......................................... xi 

KETUA LEMBAGA DAN KEPALA BIRO.................................................. xii 

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS ..................................................... xiii 

PIMPINAN PROGRAM PASCA SARJANA .............................................. xiv 

BAB I  INFORMASI UMUM ........................................................................... 1 

A. Sejarah Ringkas Universitas Negeri  Padang ................................ 1 

B. Dasar, Visi, Misi, Tujuan, dan Moto ............................................. 7 

BAB II ORGANISASI ....................................................................................... 8 

A. Senat .............................................................................................. 8 

B. Rektor ............................................................................................ 9 

C. Satuan Pengawas Internal .............................................................. 9 

D. Dewan Pertimbangan ..................................................................... 9 

E. Dosen ........................................................................................... 10 

F. Tenaga Kependidikan .................................................................. 10 

G. Pelaksana Akademik.................................................................... 10 

H. Pelaksana Administratif ............................................................... 19 

I. Unsur Penunjang ......................................................................... 19 

J. Mahasiswa dan Organisasi Kemahasiswaan ................................ 26 

K. Daftar Nama Pimpinan, Staf Ahli dan Senat Universitas ............ 28 

BAB III KURIKULUM ................................................................................... 33 



 

Buku Pedoman Akademik FE Tahun 2018 

iii 

A. Matakuliah Universitas ................................................................ 33 

B. Beban SKS Menurut  Jenjang Pendidikan ................................... 35 

C. Kode Mata Kuliah dan Arti Kode Mata Kuliah ........................... 35 

BAB IV FAKULTAS EKONOMI .................................................................. 39 

A. Visi, Misi, dan Tujuan ................................................................. 39 

B. Informasi Akademik Fakultas...................................................... 40 

1. Program Studi Pendidikan Ekonomi (S1) ......................................... 40 

2. Program Studi Manajemen (S1) .................................................... 64 

3. Program Studi Akuntansi (S1) ..................................................... 108 

4. Program Studi Ekonomi Pembangunan (S1) ............................. 124 

5. Program studi Magister Manajemen (S2) ................................... 142 

6. Program Studi Magister Ilmu Ekonomi (S2) .................................. 150 

7. Program Doktor Kajian Lingkungan dan Pembangunan (S3) . 157 

8. Akuntasi (D3) ................................................................................. 162 

9. Manajemen Perdagangan (D3) .................................................... 174 

10. Manajemen Pajak (D3) ................................................................. 187 

11. Pendidikan Ekonomi (S2) ............................................................. 200 

C. Organisasi Dan Personalia .......................................................... 208 

 

 

 

 



 

Buku Pedoman Akademik FE Tahun 2018 

iv 

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG 

Nomor :            /UN35/AK/2018 

 

Tentang 

 

Pedoman Akademik Universitas Negeri Padang Tahun  2018 

 

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pendidikan 

terhadap mahasiswa dan civitas akademika Universitas 

Negeri Padang (UNP) perlu diterbitkan Pedoman 

Akademik; 

  b.  bahwa  Pedoman Akademik berisi informasi umum 

organisasi dan kurikulum di lingkungan Universitas 

Negeri Padang ; 

  c. bahwa sehubungan dengan butir “a dan b” tersebut di atas 

perlu diterbitkan SK Rektor tentang pemberlakuan 

Pedoman Akademik sebagai pedoman dalam pelayanan 

pendidikan di Universitas Negeri Padang.  
 

Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan  Nasional 

  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan 

Dosen 

  3. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan 

Tinggi 

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan 

Tinggi 

  5. Keputusan Presiden RI Nomor 93 tahun 1999 tentang Perubahan 

IKIP Padang menjadi Universitas Negeri Padang 

  6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia 

  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 

Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional 

Bidang Pendidikan Tinggi 

  8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi  

Nomor 10 Tahun 2015 tentang OTK UNP 

  9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 

44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

  10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 

67 Tahun 2016 Tentang Statuta Universitas Negeri Padang 



 

Buku Pedoman Akademik FE Tahun 2018 

v 

  11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 

27 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 126 Tahun 

2016 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana 

pada Perguruan Tinggi Negeri 

 
 

Memperhatikan :  SK Rektor UNP Nomor 070/UN35/AK/2016 tanggal 17 

Februari 2017 tentang Kalender Akademik UNP TA 

2017/2018. 

 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan : 

Pertama  : Pedoman Akademik Universitas Negeri Padang Tahun  

Akademik 2017/2018 dipakai sebagai Pedoman Akademik 

oleh mahasiswa dan seluruh sivitas akademika Universitas 

Negeri Padang. 

Kedua  : Pedoman Akademik Universitas Negeri Padang ini dapat 

dimanfaatkan oleh mahasiswa tahun akademik  2017/2018 

sampai selesai mengikuti pendidikan di Universitas Negeri 

Padang. 

Ketiga  : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan 

ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat 

kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki 

kembali sebagaimana mestinya. 

 

   Ditetapkan di : Padang 

  Pada tanggal  : 24 Juli 2018 

  Rektor, 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

  Prof. Ganefri, Ph.D. 

Tembusan:   NIP. 196312171989031003 
1. Menristekdikti RI di Jakarta 

2. Dirjen Belmawa Kemristekdikti di Jakarta 

3. Irjen Kemristekdikti di Jakarta 

4. Semua Wakil Rektor UNP  

5. Semua Dekan Fakultas di UNP  

6. Semua Ketua Lembaga/Kepala Biro  UNP  

7. Semua Ketua Prodi UNP  



 

Buku Pedoman Akademik FE Tahun 2018 

vi 

LAMBANG 
 

 
 

ARTI LAMBANG 

UNIVERSITAS NEGERI PADANG 

 

Dengan keluarnya Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 93 Tahun 1999 

tanggal 4 Agustus 1999, IKIP Padang berubah status menjadi Universitas Negeri 

Padang. Dengan perubahan status tersebut, maka Universitas Negeri Padang 

(UNP) mengemban tugas, yaitu: 

1. Menyelenggarakan program pendidikan akademik dan/atau pendidikan 

profesional dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan teknologi dan atau 

kesenian tertentu. 

2. Mengembangkan ilmu pendidikan, ilmu keguruan, serta mendidik tenaga 

akademik dan profesional dalam kependidikan. 

UNP memiliki lambang berbentuk lingkaran berwarna putih dengan   garis   tepi   

berwarna   hitam   yang   di dalamnya terdapat tulisan UNIVERSITAS NEGERI 

PADANG  di  bagian  atas  dan  tulisan  UNP  di  bagian bawah yang diapit oleh 

titik berwarna hitam pada kanan dan kiri, lingkaran berwarna biru dengan garis 

tepi berwarna kuning yang di dalamnya terdapat sepasang sayap berwarna 

kuning dan bagian dalamnya berwarna putih,  tiga  buku  berwarna  kuning  dan  

putih  yang tersusun secara berjenjang, dan di atasnya terdapat wadah berwarna 

putih tempat menyala api berwarna merah. 

I. Filosofi Bentuk 

Lambang UNP terdiri atas dua unsur, yaitu bentuk absolut dan relatif: 

a) Bentuk absolut adalah lingkaran, yang berarti UNP senantiasa berdiri 

kokoh pada kebenaran ilmiah serta berjuang dan berkembang 

berdasarkan kebenaran tersebut.  

b) Bentuk relatif adalah sayap, tiga buku, dan api menyala, berarti UNP 

selalu menerima kebenaran dari manapun serta berkembang membawa 

misi sesuai dengan tugas yang diembannya. 
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II. Makna Gambar pada Lambang 

a. lingkaran memiliki makna UNP melahirkan sumber daya manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkemampuan 

Pendidikan Akademik,   Penddikan   Profesi,   dan   Pendidikan Vokasi 

yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945; 

b. sayap  memiliki  makna  dinamis, kreatif, dan inovatif; 

c. tiga buku yang tersusun berjenjang memiliki makna tridharma perguruan 

tinggi; dan 

d. api menyala memiliki makna pencerdasan, pencerahan, tumpuan 

kehidupan, dan perkembangan masyarakat, bangsa, dan negara. 

 

III. Makna Warna pada Lambang 

a. hitam  memiliki  makna keteguhan dalam menjalankan tugas; 

b. biru memiliki makna kedalaman dan kesejukan; 

c. kuning memiliki makna kebesaran dan keagungan cita; 

d. merah memiliki makna dinamis, kreatif, inovatif, dan selalu terbuka 

terhadap pembaharuan; dan 

e. putih memiliki makna kesucian dan ketulusan. 

 

IV. Warna  dan  kode  warna 

No. Lambang Warna Kode Warna/RGB 

(Red-Green-Blue) 

1. Lingkaran Black (Hitam)  

Chrome Yellow (Kuning) 

Cobalt Blue (Biru) 

R:0    G:0     B:0 

R:255 G:167 B:0 

R:0    G:71   B:171 

2. Sayap Chrome  Yellow (Kuning)  

White (Putih) 

R:255 G:167 B:0 

R:255 G:255 B:255 

3. Tiga Buku Chrome  Yellow (Kuning)  

White (Putih) 

R:255 G:167 B:0 

R:255 G:255 B:255 

4. Api Carmine  Red (Merah) 

White (Putih) 

R:255 G:0     B:56 

R:255 G:255 B:255 

5. Wadah White (Putih) R:255 G:255 B:255 
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BENDERA UNIVERSITAS NEGERI PADANG 

 

 
 

UNP memiliki bendera berbentuk empat persegi panjang, dengan ukuran  

panjang  berbanding  lebar  3:2  (tiga berbanding dua) berwarna kuning 

dengan kode warna R:255, G:255, B:0 di tengahnya terdapat lambang UNP. 
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BAB I  

INFORMASI UMUM 
 

A. Sejarah Ringkas Universitas Negeri  Padang 

Universitas Negeri Padang (UNP) adalah hasil konversi IKIP Padang 

menjadi universitas, yang pada mulanya bernama Perguruan Tinggi 

Pendidikan Guru (PTPG). Semenjak didirikan pada tanggal 1 September 

1954, UNP telah mengalami banyak perubahan. Dalam sejarah 

perkembangannya, perubahan-perubahan yang terjadi meliputi bukan saja 

nama dan tempat kedudukannya, tetapi juga status serta program-program 

pendidikan yang dikembangkannya, sesuai dengan kebijakan untuk 

memenuhi tuntutan perkembangan pendidikan di tanah air. Perubahan ini 

dapat diklasifikasikan dalam enam periode, yaitu periode PTPG 

Batusangkar, periode FKIP Universitas Andalas Bukittinggi di Batusangkar, 

periode FKIP Universitas Andalas Padang, periode IKIP Jakarta Cabang 

Padang, periode IKIP Padang dan periode UNP.  

1. Periode PTPG Batusangkar (1954-1956) 

Periode PTPG Batusangkar mulai berdiri dengan enam jurusan, yaitu 

Jurusan Bahasa Indonesia, Jurusan Sejarah, Jurusan Bahasa Inggris, 

Jurusan Ekonomi, Jurusan Ilmu Pasti, dan Jurusan Biologi. Tetapi, 

banyak mahasiswa angkatan pertama pindah ke PTPG Bandung dan ke 

PTPG Malang karena perkuliahan belum berjalan menurut semestinya. 

Akibatnya, sedikit sekali mahasiswa yang bertahan. Karena itu, jurusan 

yang semula berjumlah enam berkurang menjadi empat jurusan yang 

masih ada mahasiswanya, yakni Jurusan Bahasa Indonesia, Jurusan 

Sejarah, Jurusan Ekonomi. dan Jurusan Matematika. Namun, pada tahun 

1955 dibuka lagi sebuah jurusan baru yaitu Jurusan Hukum yang 

kemudian tercatat sebagai jurusan yang pertama menghasilkan sarjana 

pendidikan pada tahun 1964.  

2. Periode FKIP Universitas Andalas (Unand) Bukittinggi di 

Batusangkar (1956-1958) 

Pada tahun 1956 PTPG di seluruh Indonesia diintegrasikan ke universitas 

setempat. Walaupun pengintegrasian itu merupakan perubahan status, 

bagi PTPG Batusangkar yang diintegrasikan ke dalam Universitas 

Andalas Bukittinggi, kebijakan itu hampir tidak mempengaruhi 

program-program sebelumnya. Pergolakan daerah yang terjadi waktu itu 

menyebabkan sedikit kemacetan dalam pelaksanaan program perkuliahan 

selama satu tahun, yaitu selama tahun 1957 sampai awal 1958.  
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3. Periode FKIP Unand Padang (1958-1964) 

Setelah mengalami kemacetan hingga awal 1958, FKIP Unand diaktifkan 

kembali pada tanggal 10 Juni 1958 dan pada tanggal 1 September dalam 

tahun yang sama kedudukannya dipindahkan dari Batusangkar ke 

Padang. Barulah sesudah tahun 1958 FKIP Unand berkembang  lebih 

mantap. Pada tahun 1961, semua kursus B1 di seluruh Sumatra Barat 

diintegrasikan ke dalam FKIP, yaitu kursus-kursus B1 Bahasa Inggris dan 

Kursus B1 Sejarah di Bukittinggi dan Kursus-kursus B1 Bahasa 

Indonesia, Ilmu Pasti, Perniagaan, dan Pendidikan Jasmani di Padang. 

Perkembangan seterusnya terjadi dengan dibukanya beberapa jurusan 

yang baru, yaitu Jurusan Pembimbing Pendidikan, Jurusan Ilmu Hayat, 

Jurusan Pendidikan Sosial, dan Jurusan Seni Rupa. Hampir semua 

jurusan baru mengembangkan program Sarjana Muda. Pada periode ini 

baru jurusan Civics/Hukum dan Jurusan Ekonomi/ Koperasi yang telah 

merintis pengembangan program Sarjana.  

4. Periode IKIP Jakarta Cabang Padang (1964-1965)  

Pada tahun 1964, FKIP Unand Padang terlepas dari Universitas Andalas 

dan menjadi IKIP Jakarta Cabang Padang. Dengan mengorganisasikan 

jurusan-jurusan yang ada, muncullah empat fakultas, yaitu Fakultas Ilmu 

Pendidikan (FIP), Fakultas Keguruan Ilmu Eksakta (FKIE), Fakultas 

Keguruan Pengetahuan Sosial (FKPS), dan Fakultas Keguruan Sastra 

Seni (FKSS). Pada periode ini, Jurusan Pendidikan Jasmani FKIP yang 

pada mulanya adalah B1 Pendidikan Jasmani Padang berubah status 

menjadi Sekolah Tinggi Olah Raga (STO) Jakarta Cabang Padang, di 

bawah Departemen Olah Raga. 

Periode ini merupakan masa peralihan sebelum IKIP Padang berdiri 

sendiri. Pada akhir tahun 1964 dibentuk sebuah fakultas baru, yaitu 

Fakultas Keguruan Teknik (FKT), dari lembaga berstatus swasta yang 

dibina oleh Yayasan Pembangunan dan Kesejahteraan IKIP Padang. 

Dengan demikian, IKIP Jakarta Cabang Padang mempunyai lima fakultas 

sehingga memenuhi syarat untuk mendapatkan status sebagai IKIP yang 

berdiri sendiri. 

5. Periode IKIP Padang sebagai Lembaga yang berdiri sendiri (1965-

1999) 

Terhitung mulai tanggal 7 Agustus 1965, dengan Keputusan Menteri 

Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) Nomor 351/1965, IKIP 

Padang berstatus sebagai IKIP yang berdiri sendiri. Institut ini terdiri dari 

lima fakultas yang mempunyai 14 jurusan, yaitu (a) FIP dengan  Jurusan 

Ilmu Mendidik dan Jurusan Pendidikan Sosial, (b) FKPS dengan Jurusan 

Sejarah/Antropologi, Jurusan Ekonomi/Koperasi, dan Jurusan 

Civics/Hukum, (c) FKIE dengan Jurusan Ilmu Pasti, Jurusan Ilmu Hayat, 
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Jurusan Ilmu Alam, dan Jurusan Ilmu Kimia (d) FKSS dengan Jurusan 

Bahasa dan Sastra Indonesia,  Jurusan Bahasa dan Sastra Inggris, dan 

Jurusan Seni Rupa, dan (e) FKT dengan Jurusan Mesin, Jurusan Sipil, 

dan Jurusan Arsitektur.  

Pada bulan Mei 1966, seluruh kegiatan IKIP Padang dipindahkan ke Air 

Tawar. Semenjak itulah setahap demi setahap institut ini mulai 

membangun kampusnya, dan mengembangkan program-program yang 

lebih luas sehingga pada tahun 1969 terdapat 21 jurusan dalam lima 

fakultas.  

Semenjak tahun pertama Pembangunan Lima Tahun I, IKIP Padang 

berkembang semakin pesat. Pada tahun 1970, IKIP Padang  mempunyai 

Sekolah Laboratorium yang terdiri atas SMA dan STM Laboratorium. 

Dua tahun kemudian, 1 Januari 1972 Sekolah Laboratorium dilengkapi 

dengan Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan SMP. Pada tahun yang 

sama, IKIP Padang diserahi tanggung jawab untuk melaksanakan Proyek 

Perintis Sekolah Pembangunan.  

Mulai tahun akademik 1975 pembaharuan-pembaharuan dalam bidang 

pengembangan program mulai dirintis dengan pemakaian sistem kredit 

semester (sks) yang pada tahun 1979 dilaksanakan di semua perguruan 

tinggi di seluruh Indonesia sesuai dengan keputusan Menteri Pendidikan  

dan Kebudayaan.  

Tahun berikutnya, tahun 1976 dan 1977 dibuka program tanpa gelar 

sebagai jawaban dari meningkatnya permintaan guru-guru sekolah 

menengah. Program tanpa gelar atau program sertifikat ini dikenal 

dengan nama Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Pertama (PGSLP), 

dengan jurusan-jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Matematika, 

Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris. Tahun 1977 program sertifikat ini 

dimekarkan dengan membuka bidang studi baru, yaitu Bimbingan dan 

Penyuluhan, Keterampilan Jasa, serta Keterampilan Kerajinan. Sementara 

itu, pada tahun yang sama, dibuka pula program sertifikat lain bernama 

Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Atas (PGSLA) dengan bidang studi 

Biologi, Fisika, Kimia, Matematika, Bahasa Indonesia dan Bahasa 

Inggris. Kedua jenis program sertifikat ini berlangsung sampai tahun 

1978.  

Dengan pengintegrasian Sekolah Tinggi Olahraga (STO) tahun 1977, 

IKIP Padang  menambah sebuah fakultas baru, yaitu Fakultas Keguruan 

Ilmu Keolahragaan (FKIK) dengan jurusan-jurusan Pembina Olah Raga, 

Pemasalan dan Rekreasi, dan Olah Raga dan Kesehatan. Dengan 

demikian, IKIP Padang telah mempunyai enam fakultas.  
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Pada tahun 1979 IKIP Padang  membuka program S0, S1 dan Akta 

Mengajar I, II, III dan IV. Program S0 terdiri dari Program D1, DII dan 

DIII yang khusus menghasilkan guru SLTP dan SLTA.  

Dengan Keputusan Mendikbud tanggal 14 Maret 1983, ditetapkan 

nama-nama fakultas dalam IKIP secara nasional, yakni Fakultas Ilmu 

Pendidikan (FIP), Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni (FPBS), Fakultas 

Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FPMIPA), Fakultas 

Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (FPIPS), Fakultas Pendidikan Olah 

Raga Kesehatan (FPOK), dan Fakultas Pendidikan Teknologi dan 

Kejuruan (FPTK).  

Pada tahun 1990, sesuai kebijakan Mendikbud Republik Indonesia bahwa 

pelaksanaan program LPTK di bawah satu atap maka Sekolah Pendidikan 

Guru (SPG) dan Sekolah Guru Olahraga (SGO) di Sumatera Barat 

(Bukittinggi dan Padang) diintegrasikan ke IKIP Padang  menjadi 

Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Guru Kelas dan Jurusan 

PGSD Pendidikan Jasmani (Penjas). Hal ini dilakukan dalam rangka 

meningkatkan kwalitas guru Sekolah Dasar. Demikian pula, pada tahun 

1994, Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa (SGPLB) Bandar Buat 

Padang juga diintegrasikan ke IKIP Padang  menjadi jurusan Pendidikan 

Luar Biasa (PLB) di FIP IKIP Padang.  

Program Pascasarjana (PPs) UNP telah dirintis sejak tahun 1981 dengan 

nama Kegiatan Pengumpulan Kredit (KPK) di bawah binaan Fakultas 

Pascasarjana IKIP Jakarta dengan program studi Administrasi 

Pendidikan. Status KPK ditingkatkan menjadi program studi yang berdiri 

sendiri dengan SK Dirjen Dikti No. 517/Dikti/Kep/1992 tanggal 31 

Desember 1992. Pada tahun akademik 1994/1995 Program Studi 

Administrasi Pendidikan dikelompokkan menjadi beberapa konsentrasi, 

yaitu Manajemen Pendidikan, Bimbingan dan Konseling, Pendidikan 

Ilmu Pengetahuan Sosial, dan Pendidikan Bahasa. Pada tahun 1996/1997 

dibuka lagi dua konsentrasi, yaitu Teknologi Pendidikan dan Manajemen 

Lingkungan. Pada tahun 1997/1998 beberapa konsentrasi telah berstatus 

menjadi Program Studi. 

6. Periode Universitas Negeri Padang (UNP) (1999 – sekarang) 

Perubahan IKIP Padang menjadi Universitas Negeri Padang (UNP) 

ditetapkan dengan Kepres Nomor 93 tahun 1999 Tanggal 24 Agustus 

1999. Sebelumnya, berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal 

Pendidikan Tinggi Depdikbud Nomor 1499/D/1996 tanggal 20 Juni 1996, 

Dirjen Dikti menyetujui pemberian tugas yang lebih luas kepada IKIP 

Padang untuk menyelenggarakan program-program studi 

nonkependidikan, di samping tetap menyelenggarakan dan 

mengembangkan pendidikan tenaga kependidikan. Sejak tahun akademik 
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1997/1998, IKIP Padang telah mulai menyelenggarakan berbagai 

program studi nonkependidikan sebagai perluasan mandat yang diberikan 

pemerintah, melalui surat keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi 

Depdikbud No. 1884/D/I/1997 tanggal 1 Agustus 1997, dengan membuka 

program studi: 1) Bahasa dan Sastra Indonesia, 2) Bahasa dan Sastra 

Inggris, 3) Matematika, 4) Biologi, 5) Fisika, dan 6) Kimia untuk Jenjang 

program S1. Sedangkan program studi 1) Teknik Elektro, 2) Teknik Sipil, 

3) Teknik Mesin, 4) Teknik Otomotif, 5) Tata Boga, dan 6) Tata Busana 

dibuka untuk Jenjang Program D3. Dengan demikian, UNP tidak hanya 

menyiapkan peserta didik untuk menjadi tenaga kependidikan tetapi juga 

menyiapkan tenaga akademik dan profesional di bidang nonkependidikan 

tertentu. 

Pada tahun akademik 1999/2000 UNP mendapat persetujuan lagi 

membuka program studi nonkependidikan baru, yaitu 1) Teknik Otomotif 

D3, 2) Manajemen S1, dan 3) Ilmu Keolahragaan S1. Kemudian, pada 

tahun Akademik 2001, UNP membuka lagi empat program studi 

nonkependidikan yaitu: Teknik Pertambangan (D3), Ilmu Informasi, 

Perpustakaan dan Kearsipan (D3), Akuntansi dan Ekonomi Pembangunan 

(S1) dan bidang kependidikan yaitu: Pendidikan Sosiologi dan 

Antropologi (S1). Maka, sampai tahun akademik 2001/2002 UNP sudah 

membuka 19 program studi Nonkependidikan dan akan menyusul untuk 

program studi lainnya.   

Dengan berubahnya IKIP Padang menjadi UNP, maka terjadi perubahan 

nama-nama fakultas menjadi Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP), Fakultas 

Ilmu-Ilmu Sosial (FIS), Fakultas Bahasa dan Seni (FBS), Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), Fakultas Teknik 

(FT), Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK), dan melalui persetujuan DIKTI 

No. 2816/D/T/2004 tanggal 22 Juli 2004 dan Surat Keputusan Rektor 

UNP No. 05/J.41/KP/2005 tanggal 2 Januari 2005 bertambah satu 

fakultas yaitu Fakultas Ekonomi (FE)kemudian pada tahun 2015 melalui 

persetujuan Menristekdikti Dan Surat Keputusan Rektor No. 

175/UN35/KP/2015 Tanggal  15 Juli 2015 bertambah satu fakultas lagi 

yaitu Fakultas Pariwisata dan Perhotelan.  

Untuk Program Pascasarjana (S2) pada tahun 2001, dikeluarkan izin 

pembukaan Program Studi Bimbingan dan Konseling. Dengan demikian 

saat ini PPs UNP memiliki 6 Program Studi, yaitu Administrasi 

Pendidikan, Pendidikan IPS, Pendidikan Bahasa, Teknologi Pendidikan, 

Pendidikan Dasar. Di samping itu PPs UNP juga memiliki 10 

konsentrasi, yaitu (1) Manajemen Pendidikan, (2) Manajemen Pendidikan 

Lingkungan, (3) Manajemen Pendidikan Olah Raga, (4)  Pendidikan 

Bahasa Indonesia, (5) Pendidikan Bahasa Inggris, (6) Pendidikan 
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Ekonomi/Geografi, (7) Pendidikan Sejarah/PPKN, (8) Pendidikan 

Sosiologi/Antropologi, (9) Teknologi Pendidikan dan (10) Pendidikan 

Kejuruan. Mulai tahun akademik 2011/2012 sampai sekarang beberapa 

konsentrasi berubah status menjadi program studi, yaitu : Pendidikan 

Biologi, Pendidikan Fisika, Pendidikan Kimia, Pendidikan Matematika, 

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, 

Pendidikan Geografi, Ilmu Administrasi Negara, Pendidikan Teknik 

Kejuruan, Pendidikan Olahraga, Manajemen, Ilmu Ekonomi, Pendidikan 

Ekonomi, Ilmu Lingkungan, dan Bimbingan dan Konseling. 

Untuk Tahun ajaran 2003/2004 PPs melaksanakan Program Doktor (S3) 

dengan program studi Ilmu Pendidikan berdasarkan SK Dirjen Dikti No. 

940/D/T/2003, tanggal 7 Mei 2003. Program Studi Ilmu Pendidikan 

memiliki beberapa orientasi, yaitu(1) Pengembangan Sumber Daya 

Pendidikan (PSDP), (2) Pendidikan MIPA, (3) Pendidikan IPS, (4) 

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, (5) Pendidikan Bahasa Inggris, 

(6) Pendidikan Lingkungan, (7) Manajemen Pendidikan, (8) Bimbingan 

dan Konseling, dan (9) Teknologi Pendidikan. 

Di samping Program Pascasarjana di atas, pada tahun 2000 UNP 

membuka Program S2 Magister Manajemen (MM) yang pada awalnya 

diselenggarakan atas kerjasama dengan Universitas Jember. Namun, 

sejak keluarnya SK Dirjen Dikti No. 2596/D/T/2001 tanggal 6 Agustus 

2001, UNP mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan Program 

Magister Manajemen secara mandiri. Pada tahun 2003, Program MM 

terakreditasi pada BAN PT berdasarkan SK BAN PT No. 068/BAN-

PT/Ak-II/S2/VII/2003. Program MM UNP saat ini memiliki tiga 

konsentrasi, yaitu Manajemen Publik, Manajemen Pemasaran, dan 

Manajemen Sumber Daya Manusia. 

Kemudian pada tanggal 17 Februari 2015, UNP kembali mengalami 

perubahan dari Instansi Pemerintah Satuan Kerja biasa, menjadi Instansi 

Pemerintah dengan status menerapkan PK BLU secara penuh. Perubahan 

ini berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

335/KMK.05/2015 tanggal 17 Februari 2015 maka status Universitas 

Negeri Padang telah sah menjadi Badan Layanan Umum (BLU) sehingga 

dapat menerapkan fleksibilitas di dalam pengelolaan keuangan dan 

mengembangkan aset serta layanannya sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 74 Tahun 2012 dan sekaligus sebagai instansi pertama yang 

menjadi Badan Layanan Umum di tahun 2015. 

Untuk Tahun Ajaran 2017/2018 Universitas Negeri Padang memiliki 8 

Fakultas, 1 program Pascasarjana, dan 98 program studi. 
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B. Dasar, Visi, Misi, Tujuan, dan Moto 

1. Dasar 

Sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi di Indonesia, Universitas 

Negeri Padang mendasarkan program pendidikannya pada Pancasila dan 

Undang-undang Dasar 1945 serta Garis-garis Besar Haluan Negara. 

Secara khusus, sekarang UNP melandaskan kegiatan-kegiatannya pada 

Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014, Kepres No. 93 tahun 1999, serta 

peraturan pelaksanaannya, dan Statuta Universitas Negeri Padang tahun 

2016. 

2. Visi 

menjadi salah satu universitas unggul di bidang kependidikan, sains, 

teknologi, olahraga, dan seni berdasarkan nilai-nilai moral, agama dan 

ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

3. Misi  

a. menyelenggarakan   pendidikan   yang   berkualitas   di bidang ilmu 

kependidikan, sains, teknologi, seni, dan olahraga berdasarkan  nilai-

nilai  moral,  agama,  dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

b. menyelenggarakan  kegiatan penelitian  dan menyebarluaskan  ilmu  

pengetahuan,  hasil  penelitian, serta  model  pembelajaran  yang  

inovatif  pada  tingkat nasional maupun internasional. 

c. menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai 

supaya penerapan ilmu kependidikan, sains, teknologi, seni, dan 

olahraga untuk kemajuan bangsa. 

d. meningkatkan tata kelola UNP. 

e. meningkatkan  kerja sama lokal, nasional, dan internasional. 

4. Tujuan 

a. menghasilkan   lulusan   yang   unggul,   bermoral,   dan agamais yang   

berdaya  saing tinggi dan   mampu beradaptasi dengan perkembangan. 

b. terselenggaranya kegiatan  kemahasiswaan yang membentuk calon 

pemimpin dan wirausahawan yang berkarakter. 

c. menghasilkan penelitian  untuk  mengembangkan  ilmu kependidikan, 

sains, teknologi, olahraga, dan seni serta menyebarluaskannya. 

d. terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka 

membantu memecahkan berbagai persoalan masyarakat. 

e. terciptanya tata kelola universitas yang kredibel. 

f. terjalinnya kerjasama yang bersinergi dengan berbagai institusi baik 

pemerintah pusat maupun swasta dalam dan luar negeri. 

5. Moto 

Moto Universitas Negeri Padang adalah ”Alam Takambang Jadi Guru”. 
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BAB II 

ORGANISASI 

 

 

Organisasi UNP disusun berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, 

dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 10 tahun 2015 dan statuta UNP 

tahun 2016 yang terdiri dari Senat, Rektor, Satuan Pengawasan Internal, Dewan 

Pertimbangan, dan Pimpinan Organ Pengelola.  

 

A. Senat  

Senat merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan, 

pertimbangan, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademik. Senat 

mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut: 

a. penetapan   kebijakan,   norma,   dan   kode   etik akademik; 

b.  pengawasan terhadap: 

1.   penerapan  norma  akademik  dan  kode  etik Sivitas Akademika; 

2.   penerapan ketentuan akademik; 

3. pelaksanaan   penjaminan   mutu   perguruan tinggi paling sedikit 

mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi; 

4. pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, 

dan otonomi keilmuan; 

5.   pelaksanaan tata tertib akademik; 

6.   pelaksanaan    kebijakan    penilaian    kinerja Dosen; dan 

7. pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian 

kepada masyarakat. 

c. pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada        

masyarakat.pemberian pertimbangan  dan     usul     perbaikan     proses 

pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada 

pemimpin perguruan tinggi; 

d. pemberian pertimbangan kepada pemimpin perguruan tinggi dalam 

pembukaan dan penutupan program studi; 

e. pemberian pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar 

dan penghargaan akademik; 

f. pemberian pertimbangan kepada pemimpin perguruan tinggi dalam 

pengusulan profesor; dan 

g. pemberian     rekomendasi     penjatuhan     sanksi terhadap pelanggaran 

norma, etika, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika kepada 

pemimpin perguruan tinggi. 



 

Buku Pedoman Akademik FE Tahun 2018 

 9 

B. Rektor 

Rektor merupakan organ UNP yang menjalankan fungsi penetapan 

kebijakan non-akademik  dan  pengelolaan perguruan tinggi untuk dan atas 

nama Menteri. 

Rektor Universitas terdiri dari Rektor dan Wakil Rektor, Biro, 

Fakultas dan Pascasarjana, Lembaga dan Unit Pelayanan Teknis. Rektor 

sebagai penanggung jawab utama, mempunyai tugas memimpin 

penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, 

serta membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungannya 

dengan lingkungan. Wakil Rektor terdiri dari empat orang dan dapat 

ditambah sebanyak-banyaknya dua orang lagi untuk membidangi tugas-tugas 

tertentu sesuai dengan tuntutan perkembangan. Pada saat ini UNP 

mempunyai empat orang wakil rektor. Wakil Rektor Bidang Akademik, 

Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Umum dan Keuangan, Wakil Rektor 

Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, dan Wakil Rektor Bidang Kerjasama 

dan Sistem Informasi. 

 

C. Satuan Pengawas Internal 

Merupakan organ UNP yang menjalankan fungsi pengawasan non-

akademik untuk dan atas nama Rektor. Satuan Pengawasan Internal memiliki 

tugas dan wewenang: 

a. penetapan  kebijakan  pengawasan  internal  bidang nonakademik UNP; 

b. pengawasan  internal terhadap engelolaan pendidikan bidang non-

akademik; 

c. penyusunan laporan hasil pengawasan internal; dan 

d. pemberian saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan 

pengelolaan kegiatan non-akademik pada Rektor atas dasar hasil 

pengawasan internal. 

 

D. Dewan Pertimbangan 

Merupakan organ UNP yang mempunyai fungsi memberikan   

pertimbangan non-akademik. Dewan Pertimbangan mempunyai tugas dan 

kewenangan: 

a. melakukan telaahan terhadap kebijakan Rektor di bidang non-

akademik; 

b. merumuskan saran dan pendapat terhadap kebijakan Rektor di bidang 

non-akademik; 

c.   memberikan  pertimbangan non-akademik  kepada Pimpinan UNP dalam 

mengelola UNP; dan  

e.  membantu pengembangan UNP. 
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E. Dosen 

Dosen terdiri atas Dosen tetap dan Dosen tidak tetap. Dosen tetap  

merupakan Dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai 

pendidik tetap pada UNP. Dosen tidak tetap merupakan Dosen yang  

bekerja  paruh  waktu  yang berstatus sebagai pendidik tidak tetap pada 

UNP. Dosen tidak tetap sebagaimana diangkat oleh Rektor atas usul Dekan 

fakultas yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

F. Tenaga Kependidikan 

Tenaga kependidikan di UNP terdiri dari tenaga penunjang akademik 

dan tenaga administrasi akademik. Tenaga penunjang akademik terdiri dari 

pustakawan, pranata komputer, pranata humas, laboran, dan teknisi. 

Persyaratan, tata cara pengangkatan, dan wewenang tenaga penunjang 

akademik diatur oleh universitas dengan berpedoman pada peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Tenaga penunjang akademik bertugas 

membantu proses pembelajaran, pratikum, dan memberikan layanan 

kepustakaan serta perawatan peralatan media yang digunakan dalam proses 

pembelajaran. 

Tenaga administrasi akademik adalah unsur pelaksana administrasi 

akademik yang mempunyai tugas pokok mengadministrasikan semua 

kegiatan akademik. 

 

G. Pelaksana Akademik 

Pelaksana akademik di bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan 

pengabdian pada masyarakat adalah Fakultas, Lembaga Penelitian dan 

Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Lembaga Pengembangan Pembelajaran 

dan Penjaminan Mutu. 

 

1.  Fakultas, Jurusan, Program Studi, dan Program Pascasarjana 

Universitas Negeri Padang pada saat ini mempunyai delapan fakultas, 

satu program pascasarjana, 98 program studi  S3, S2, S1, D3, D2 dan 1 

program pendidikan profesi konselor. 

Nama fakultas, jurusan, dan program studi tersebut adalah: 
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A. Program StrataTiga, Dua, Satu dan Diploma 

FAKULTAS 

& JURUSAN 

PROGRAM STUDI  

KEPENDIDIKAN NON KEPENDIDIKAN 

1.  Fakultas Ilmu Pendidian (FIP) 

Administrasi 

Pendidikan 

- Administrasi Pendidikan  (S1) 

- Administrasi Pendidikan (S2) 

- Administrasi Pendidikan (S3) 

- 

Pendidikan  

Luar Biasa  

- Pendidikan Luar Biasa  (S1) - 

Teknologi 

Pendidikan 

- Teknologi Pendidikan  (S1) 

- Teknologi Pendidikan  (S2) 

- 

Pendidikan 

Luar Sekolah 

- Pendidikan Luar Sekolah  (S1) - 

Bimbingan 

dan Konseling 

- Bimbingan dan Konseling  (S1) 

- Bimbingan dan Konseling (S2) 

- Bimbingan dan Konseling (S3) 

- Psikologi (S1) 

- Pendidikan Profesi 

Konselor  (PPK) 

Pendidikan 

Guru Sekolah 

Dasar 

- Pendidikan Guru Sekolah 

Dasar (S1) 

- Pendidikan Dasar (S2) 

- 

 

Pendidikan 

Guru PAUD 

Pendidikan Guru PAUD - 

2. Fakultas  Bahasa dan Seni (FBS) 

Bahasa dan 

Sastra 

Indonesia 

-  Pendidikan Bahasa dan 

Sastra Indonesia (S1) 

-  Pendidikan Bahasa dan 

Sastra Indonesia (S2) 

 

- Sastra Indonesia (S1) 

- Ilmu Informasi,  

Perpustakaan dan 

Kearsipan (D3) 

- Perpustakaan dan Ilmu 

Informasi (S1) 

Bahasa dan 

Sastra Inggris 

-Pendidikan Bahasa Inggris 

(S1) 

-Pendidikan Bahasa Jepang 

(S1) 

- Pendidikan Bahasa Inggris 

(S2) 

- Ilmu Keguruan Bahasa (S3) 

- Bahasa dan Sastra 

Inggris (S1) 

Seni Rupa Pendidikan Seni Rupa (S1) - Desain Komunikasi 

Visual (S1) 

Seni Drama, 

Tari dan 

-  Pendidikan Seni Drama, 

Tari dan Musik (S1) 

- 



 

Buku Pedoman Akademik FE Tahun 2018 

 12 

FAKULTAS 

& JURUSAN 

PROGRAM STUDI  

KEPENDIDIKAN NON KEPENDIDIKAN 

Musik - Pendidikan Musik (S1) 

-  Pendidikan Tari (S1) 

3. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) 

Matematika -  Pendidikan Matematika (S1) 

-  Pendidikan Matematika (S2) 

Matematika (S1) 

Statistik (D3) 

Biologi -  Pendidikan Biologi (S1) 

-  Pendidikan Biologi (S2) 

Biologi (S1) 

Fisika -  Pendidikan Fisika (S1) 

-  Pendidikan Fisika (S2) 

Fisika (S1) 

Kimia -  Pendidikan Kimia (S1) 

-  Pendidikan Kimia (S2) 

Kimia (S1) 

 -  Pendidikan IPA (S1)  

4. Fakultas Ilmu Sosial (FIS) 

Ilmu Sosial 

Politik 

-  Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan (S1) 

-  Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan (S2) 

 

Geografi -  Pendidikan Geografi (S1) 

-  Pendidikan Geografi (S2) 

 

-  Geografi (S1) 

-  Teknologi 

Penginderaan Jauh 

(D3) 

Sejarah -  Pendidikan Sejarah (S1) 

-  Pendidikan Keagamaan 

Islam (S1) 

- 

Sosiologi -  Pendidikan Sosiologi  

Antropologi (S1) 

 

Ilmu 

Administrasi 

Negara 

 -  Ilmu Administrasi 

Negara (S1) 

-  Ilmu Administrasi 

Negara(S2) 

5.  Fakultas Teknik (FT) 

Teknik Sipil -  Pendidikan Teknik 

Bangunan (S1) 

-  Teknik Sipil (D3) 

-  Teknik Sipil (S1) 

Teknik 

Elektro 

-  Pendidikan Teknik Elektro 

(S1) 

-  Teknik Elektro (D3) 

-  Teknik Elektro 

Industri (D4) 
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FAKULTAS 

& JURUSAN 

PROGRAM STUDI  

KEPENDIDIKAN NON KEPENDIDIKAN 

Teknik 

Elektronika 

-  Pendidikan Teknik 

Elektronika (S1) 

-  Pendidikan Teknik 

Informatika dan komputer 

(S1) 

-  Teknik Elektronika 

(D3) 

Teknik Mesin -  Pendidikan Teknik Mesin 

(S1) 

-  Teknik Mesin (D3) 

Teknik 

Otomotif 

-  Pendidikan Teknik Otomotif 

(S1) 

-  Teknik Otomotif (D3) 

Teknik 

Pertambangan 

 -  Teknik Pertambangan 

(D3) 

-  Teknik 

Pertambangan(S1) 

Program 

Pascasarja  

Pendidikan Teknologi dan 

Kejuruan (S2) 

Keahlian 

− Pendidikan Teknik 

Informatika 

− Pendidikan Teknik 

Bangunan 

− Pendidikan Teknik Elektro 

− Pendidikan Teknik 

Otomotif 

− Pendidikan Teknik Mesin 

− Pendidikan Teknik 

Elektronika 

− Pendidikan Kesejahteraan 

Keluarga 

 

Pendidikan Teknologi dan 

Kejuruan (S3) 

Keahlian 

− Pendidikan Teknik 

Informatika 

− Pendidikan Teknik 

Bangunan 

− Pendidikan Teknik Elektro 

− Pendidikan Teknik 

Pendidikan Teknologi 

dan Kejurusan (S2) 

Konsentrasi  

− Chief Information 

Officer (CIO) 
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FAKULTAS 

& JURUSAN 

PROGRAM STUDI  

KEPENDIDIKAN NON KEPENDIDIKAN 

Otomotif 

− Pendidikan Teknik Mesin 

− Pendidikan Teknik 

Elektronika 

− Pendidikan Kesejahteraan 

Keluarga 

6.  Fakultas Ilmu Keolahragaan  (FIK) 

Pendidikan 

Olahraga 

- Pendidikan Jasmani, 

Kesehatan dan Rekreasi  

(S1) 

- Pendidikan Olahraga (S2) 

- 

Kepelatihan Pendidikan Kepelatihan 

Olahraga (S1) 

- 

Kesehatan dan 

Rekreasi 

- Ilmu Keolahragaan (S1) 

7.  Fakultas Ekonomi (FE) 

Akuntansi  - Akuntansi (S1) 

- Akuntansi (D3) 

Pendidikan 

Ekonomi 

- Pendidikan Ekonomi (S1) 

- Pendidikan ekonomi (S2) 

 

Manajemen  - Manajemen (S1) 

- Manajemen 

Perdagangan (D3) 

- Manajemen Pajak 

(D3) 

- Manajemen (S2) 

Ekonomi 

Pembangunan 

 - Ekonomi 

Pembangunan (S1) 

- Ilmu Ekonomi (S2 

- Kajian Lingkungan 

dan Pembangunan 

(S3) 

8. Fakultas Pariwisata dan Perhotelan 

Ilmu 

Kesejahteraan 

Keluarga 

Pendidikan Kesejahteraan 

Keluarga (S1) 

 

Tata Boga (D3) 

Tata Busana (D3) 
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FAKULTAS 

& JURUSAN 

PROGRAM STUDI  

KEPENDIDIKAN NON KEPENDIDIKAN 

Tata Rias dan 

Kecantikan 

Pendidikan Tata Rias dan 

Kencantikan (D4) 

 

Jurusan 

Pariwisata 

 Manajemen Perhotelan 

(D4) 

 

B. Program Pascasarjana (PPS) 

NO PROGRAM STUDI KONSENTRASI KET 

a. Program S.2 (Magister) 

1. Pendidikan Ilmu 

Pengetahuan Sosial 

1. Pendidikan Antropologi/ 

Sosiologi 

 

  2. Pendidikan Sejarah  

  3. Pendidikan Kewarganegaraan  

  4. Pendidikan Seni dan Budaya  

  5. Pendidikan IPS terpadu  

2. Teknologi Pendidikan   

3. Ilmu Lingkungan   

b. Program S.3 (Doktor)  

1.  Ilmu Pendidikan Orientasi : 

- Pengembangan Sumber Daya 

Pendidikan (PSDP) 

- Pendidikan MIPA 

- Pendidikan IPS 

- Pendidikan Bahasa dan Sastra 

Indonesia 

- Pendidikan Bahasa Inggris 

- Pendidikan Lingkungan 

- Manajemen Pendidikan 

- Teknologi Pendidikan 

- Bimbingan dan Konseling 

 

2 Ilmu Lingkungan    

 

2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) 

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) 

adalah unsur pelaksana akademik, yang mempunyai tugas melaksanakan 

koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penelitian 

dan pengabdian kepada masyarakat yang bertanggung jawab langsung 
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kepada Rektor. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

menyelenggarakan fungsi : 

a. penyusunan rencana, program, dan anggaran Lembaga;  

b. pelaksanaan penelitian ilmiah murni dan terapan;  

c.  pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;  

d. koordinasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat;  

e. pelaksanaan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat;  

f.  pelaksanaan kerja sama di bidang penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat dengan perguruan tinggi dan/atau institusi lain baik di 

dalam negeri maupun di luar negeri;  

g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat; dan  

h.  pelaksanaan urusan administrasi Lembaga. 

LP2M  membawahi beberapa pusat penelitian dan pengabdian pada 

masyarakat yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan melalui Surat 

Keputusan Rektor. Pusat-Pusat Penelitian mempunyai tugas 

melaksanakan dan mengkoordinasikan  pelaksanaan penelitian yang 

relevan, memantau dan mengevaluasi kegiatan penelitian, terutama untuk 

penelitian antar bidang atau multi disiplin.  

a. Pusat Penelitian Kependudukan dan Lingkungan Hidup (PKLH) 

Pusat studi PKLH mempunyai ruang lingkup pekerjaan yang 

ditawarkan adalah : 

- Penelitian dan pengkajian dibidang Kependudukan dan Lingkungan 

Hidup 

- Pelatihan dan jasa Konsultasi di bidang Kemasyarakatan yang  

berkaitan dengan lingkungan hidup 

- Seminar dan lokakarya di bidang Kependudukan dan Lingkungan 

Hidup 

- Promosi dan perluasan  perhatian  terhadap lingkungan hidup 

b.  Pusat Penelitian Gender (PPG) 

Pusat studi PPG mempunyai ruang lingkup pekerjaan yang 

ditawarkan adalah : 

- Meningkatkan kapasitas SDM dan kelembagaan dalam mengelola 

pendidikan berwawasan gender  

- Melaksanakan penelitian berwawasan gender dengan menyerap 

nilai-nilai agama dan budaya setempat  

- Mengembangkan penelitian berperspektif gender yang bersinergi 

dengan industri, institusi penelitian, Pemda, pemerintah pusat dan 

luar negeri  
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- Melaksanakan penelitian berbasis mitigasi bencana berperspektif 

gender 

- Memberikan pelayanan untuk memberdayakan masyarakat miskin, 

khususnya perempuan kepala keluarga. 

c.  Pusat Penelitian Pengkajian Agama (PPPA) 

Pusat studi PPPA mempunyai ruang lingkup pekerjaan yang 

ditawarkan adalah : 

- Penyuluhan/Dakwah keagamaan  

- Pelatihan metodologi penelitian/penulisan artikel ilmiah dibidang 

keagamaan bagi dosen-dosen PAI  

- Pelatihan Pengembangan Model Pembelajaran Agama terhadap 

guru-guru MDA 

- Pelatihan  metodologi penulisan  buru daras dosen-dosen PAI 

- Pelatihan  PBM guru guru MDA 

- Pelatihan Da'i Mahasiswa (Peldama) 

- Seminar dan diskusi bahaya narkoba dan pergaulan bebas 

- Mengadakan penelitian keagamaan melalui kerjasama dengan 

lembaga-lembaga/ormas-ormas keagamaan 

d. Pusat Penelitian Pengembangan Wilayah dan Otonomi Daerah 

Pusat studi PPPWOD mempunyai ruang lingkup pekerjaan yang 

ditawarkan adalah : 

- Penelitian meta evaluasi (penelitian khusus) berkenaan dengan 

Pemerintah Daerah terutama dalam bidang pelayanan, 

pembangunan, kebijakan, dan pemberdayaan masyarakat 

- Pelatihan dan jasa konsultasi di bidang peningkatan kapabilitas, 

berkenaan dengan  manajeman keuangan daerah, tata pemerintahan 

yang baik, dan pengembangan potensi daerah  

- Menyelenggarakan kegiatan  ilmiah  seperti seminar, diskusi panel, 

bedah buku dll. 

- Membantu fakultas dalam menyelenggarakan seminar proposal, draf 

hasil penelitian  bagi staf pengajar 

e. Pusat Penelitian Bencana (PPB)  

Pusat studi PPB mempunyai ruang lingkup pekerjaan yang 

ditawarkan adalah :  

- Penelitian dibidang pengurangan resiko bencana alam seperti gempa 

bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, 

dan tanah longsor 

- Penelitian dibidang pengurangan resiko bencana non-alam seperti 

gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit 
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- Penelitian dibidang pengurangan resiko bencana sosial seperti 

konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan 

teror 

- Pelayanan terhadap inventarisasi dan identifikasi daerah rawan dan 

resiko bencana alam, sistem informasi mitigasi bencana alam dan 

teknologi mitigasi bencana alam 

- Pelayanan terhadap pemetaan daerah rawan dan resiko bencana 

- Pelayanan terhadap mitigasi dan manajemen bencana 

- Pelayanan terhadap jasa profesional dibidang pengurangan resiko 

bencana 

- Seminar dan lokakarya 

f. Pusat Penelitian Hukum dan HAM 

Pusat studi PPH-HAM mempunyai ruang lingkup pekerjaan yang 

ditawarkan adalah : 

- Pengkajian dan penelitian  berkenaan dengan ; pembangunan 

kebijakan, hukum konstitusi,  peraturan perundang-undangan, 

Perda, otonomi daerah, geografi, demograqfi, dan SDA  

- Advokasi terhadap pelanggaran HAM  

- Mediasi  terhadap pelanggaran  yang bersifat non litigasi  

- Seminar dan diskusi  tentang berbagai bidang dalam pembangunan 

- Mengadakan pendidikan dancpelatihan  pengkajian  dan penelitian  

dalam bidang sipil politik , ekonomi dan sosial 

- Mensosialisasikan  kondisi pembangunan nasional dan daerah 

- Mengadkan kerjasama dengan lembang-lembaga pemerintah dan 

swasta  baik ditingkat  lokal, nasional dan internasional dalam 

rangka pengemnbangan pembangunan masyarakat 

- Melakukan  pengembangan dan komunikasi  dengan lembaga 

lembaga dan masyarakat intelektual yang mempunyai perhatian 

dalam pengembangan pembangunan, baik pada tingkat nasional  

maupun internasional 

- Merekomendasikan  temuan-temuan studi dan penelitian kepada 

instansi terkait. 

g. Pusat Penelitian Manajemen dan Strategi Publik 

Pusat studi PPMSP mempunyai ruang lingkup pekerjaan yang 

ditawarkan adalah : 

- Pengkajian dan pengembangan UMKM  

- Pengkajian dan pengembangan kewirausahaan  

- Pengkajian kebijakan publik  

- Penyusunan Renstra sektor publik  

- Konsulatasi UMKM 

- Pelatihan pengusaha kecil 
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Disamping pusat penelitian diatas yang dikelola oleh LP2M, juga 

mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan 

pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang dilakukan oleh 

UNP secara langsung kepada masyarakat untuk mempercepat proses 

pembangunan. 

LP2M mempunyai tujuan (a) mengembangkan sumber daya manusia ke 

arah terciptanya manusia pembangunan dan pengembangan ke arah 

terbinanya masyarakat belajar, (b) mengamalkan pengetahuan dan 

ketrampilan melalui pendidikan yang berkesinambungan pada 

masyarakat, (c) melaksanakan pelayanan pada masyarakat sesuai dengan 

kemampuan dan sumber daya yang tersedia, dan (d) melaksanakan 

kegiatan keterpaduan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada 

masyarakat. 

 

3. Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu 

(LP3M) 

Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu 

(LP3M) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, 

pemantauan, dan evaluasi kegiatan peningkatan dan pengembangan 

pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan. Lembaga Pengembangan 

Pembelajaran dan Penjaminan Mutu menyelenggarakan fungsi:  

a.  penyusunan rencana, program, dan anggaran Lembaga;  

b.  pelaksanaan peningkatan dan pengembangan pembelajaran;  

c.  pelaksanaan pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan;  

d.  koordinasi pelaksanaan kegiatan peningkatan pembelajaran, 

pengembangan pembelajaran, dan penjaminan mutu pendidikan;  

e.  pemantauan dan evaluasi peningkatan pembelajaran, pengembangan 

pembelajaran, dan penjaminan mutu pendidikan; dan  

f.  pelaksanaan urusan administrasi Lembaga.  

 

H. Pelaksana Administratif 

Pelaksanaan administrasi universitas yang meliputi Biro Akademik 

dan Kemahasiswaan (BAK), Biro Perencanaan, Administrasi Kerja Sama 

dan Hubungan Masyarakat (BPAKHM). Sedangkan Administrasi Umum dan 

Keuangan diselenggarakan oleh Biro Umum dan Keuangan (BUK). Kepala 

Biro diangkat oleh dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor. 

 

I. Unsur Penunjang 

Unsur penunjang pada UNP dalam bentuk Unit Pelaksana Teknis 

(UPT) merupakan perangkat kelengkapan di bidang pendidikan dan 
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pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang berada di 

luar fakultas, jurusan dan program studi, laboratorium, workshop, dan studio. 

1. UPT Perpustakaan 

Menurut PP No. 24 th 2014 perpustakaan adalah institusi pengelola 

koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional 

dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, 

penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. 

Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah perpustakaan yang merupakan 

bagian integral dari kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk 

mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di 

perguruan tinggi. Perpustakaan mempunyai tugas memberikan pelayanan 

bahan pustaka untuk keperluan pendidikan, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, 

perpustakaan mempunyai fungsi (a) menyediakan dan mengolah bahan 

pustaka, (b) memberikan layanan dan pendayagunaan bahan pustaka (c) 

memelihara bahan pustaka (d) melakukan layanan referensi, dan (e) 

melakukan urusan tata usaha pustaka.  

UPT Perpustakaan UNP terdiri dari perpustakaan pusat, ruang baca 

fakultas,ruang baca jurusan dan ruang baca pada setiap UPP PGSD 

(Lubuk Buaya, Bandar Buat, dan Bukittinggi). UPT Perpustakaan ini, 

semejak tahun 1994 telah menempati gedung baru bertingkat lima dengan 

luas sekitar 5000 m². 

Pada gedung ini terdapat beberapa ruangan yang antara lain ruang: AVA, 

Kerja Pustakawan, proyeksi film, penjilidan, baca dosen/pasca sarjana, 

ruang internet, koleksi utama dan ruang baca mahasiswa.  

Perpustakaan sudah di kelelo mengunakan sistem informasi 

perpustakaan, yang menyediakan layanan perpustakaan digital (Digital 

Library) yang dapat di akses selama 24 jam sekari melalui situs 

http://digilib.unp.ac.id 

a. Ruang Baca Fakultas/Jurusan/UPP 

Ruang baca ini di samping melayani mahasiswa juga banyak 

dimanfaatkan oleh staf pengajar pada fakultas/jurusan/program studi 

yang bersangkutan. 

b. Jadwal Pelayanan 

Hari Pukul Keterangan 

1). Perpustakaan 

Senin-Kamis 07.30 s.d. 12.00 WIB 

12.00 s.d. 13.30 WIB 

13.30 s.d. 16.00 WIB 

 

(Istirahat  Sholat) 

http://digilib.unp.ac.id/
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Hari Pukul Keterangan 

Jum'at 07.30 s.d. 11.45 WIB 

11.45 s.d. 14.00 WIB 

14.00 s.d. 15.30 WIB 

 

(Istirahat  Sholat) 

Sabtu 07.30 s.d. 12.00 WIB  

Minggu 09.00 s.d. 13.00 WIB  

2). Ruang Baca Fakultas/UPP 

Senin-Kamis 07.30 s.d. 16.00 WIB  

Jum'at 07.30 s.d. 11.30 WIB  

 

2. UPT Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi 

Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi mendukung 

otomatisasi data dalam mengembangkan sistem informasi manajemen 

bidang akademik dan bidang lainnya. Penggunaan jaringan berbasis 

Local Area Network (LAN)/Intranet dan Wide Area Network 

(WAN)/Internet yang dilengkapi dengan kabel serat optik diharapkan 

proses komputerisasi lebih terpadu, simultan serta dapat diakses secara 

lebih luas oleh civitas akademika UNP. 

Mulai tahun 2006 telah dikembangkannya sistem pembayaran host to 

host antara UNP dan Bank Nagari (online) yang memberikan kemudahan 

kepada mahasiswa dalam proses pembayaran SPP. Sistem ini telah 

dikembangkan lebih lanjut mencakup pembayaran penerimaan 

mahasiswa baru Reguler Mandiri, pembayaran uang wisuda, pembayaran 

penerimaan mahasiswa baru diploma III dan Pascasarjana Fakultas 

Teknik UNP. 

Tahun yang sama juga diluncurkan website resmi Universitas Negeri 

Padang (http://www.unp.ac.id) dan Webmail Universitas Negeri Padang 

(http://webmail.unp.ac.id).  

Tahun 2008, semua proses registrasi mahasiswa baru, pengelolaan 

administrasi akademik program studi, portal akademik, sistem informasi 

perpustakaan dan digital library juga mulai diterapkan secara online. 

Registrasi mahasiswa (http://prasireg.unp.ac.id) merupakan aplikasi 

untuk pendaftaran mahasiswa baru sehingga proses pendaftaran lebih 

efektif dengan data yang lebih akurat karena dilakukan sendiri oleh yang 

bersangkutan. 

Sistem Informasi Akademik merupakan aplikasi untuk pengelolaan 

manajemen jurusan/program studi, terutama menyangkut jadwal kuliah. 

Dengan aplikasi ini masing-masing program studi dapat menentukan 

sendiri jadwal mata kuliah beserta aturan pengambilan mata kuliah yang 

http://www.unp.ac.id/
http://webmail.unp.ac.id/
http://prasireg.unp.ac.id/
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ditawarkan setiap semesternya. Aplikasi ini hanya dapat di akses dari 

jaringan internal (intranet) UNP 

Akses bagi mahasiswa dan dosen dapat dilakukan melalui Portal 

Akademik (http://portal2.unp.ac.id). Dosen secara online dapat  

mengetahui mata kuliah apa saja yang diampu pada semester berjalan, 

peserta kelas serta menginputkan nilai mahasiswa pada akhir semester, 

sedangkan mahasiswa secara online dapat melakukan pengisian Kartu 

rencana studi (KRS), melihat hasil studi (LHS), berinteraksi dengan 

mahasiswa dan dosen seluruh universitas melalui forum diskusi. Portal 

akademik sedang ditingkatkan fungsinya sebagai sarana pembelajaran 

yang interaktif antara dosen pengampu mata kuliah dengan mahasiswa 

yang diasuhnya. 

Akhir Tahun 2012 telah dikembangkan Sistem Pembelajaran Elektronik 

onlilne (http://elearning.unp.ac.id) yang dapat digunakan untuk 

pembelajaran jarak jauh dan journal elekronik (http://ejournal.unp.ac.id) 

untuk unggah jurnal secara elektronik bagi dosen dan mahasiswa.   

Pengunaan system informasi ini selaras dengan penyediaan infrastruktur 

yang selalu disempurnakan, seperti: 

1. Ruangan dan perlengkapan baru untuk data center (mulai akhir tahun 

2013) 

2. Blade Server dengan 3 unit server dual xeon quad core dengan  

memory 32 GB masing-masingnya dengan kapasistas yang bisa 

ditingkatkan sampai 14 unit server dengan teknologi terbaru, server-

server tipe tower dengan teknologi intel xeon serta  memory yang 

cukup memadai dengan jumlah lebih dari 10 unit. 

3. Backup storage dengan kapasitas sampai 10 TB sebagai penampung 

data utama dan cadangan. 

4. Mesin OMR sebanyak 3 buah dengan kecepatan 3.500 lembar perjam 

sebagai alat input data dan pemeriksaan ujian yang mengunakan 

lembaran jawaban ujian (LJK) komputer. 

5. Jaringan dengan teknologi 10 gigabit fiber optic dan wireless hotspot 

tipe N yang dapat diakses dari dalam dan luar kampus UNP air tawar 

dengan radius 10 KM (terus ditingkatkan sehingga dapat diakses dari 

seluruh pelosok kota padang oleh mahasiswa, dosen dan staf 

administrasi). 

6. Ruangan Teleconfrence yang digunakan untuk pelayananan 

pembelajaran jarak jauh,  pertemuan dengan pihak departemen dan 

perguruan tinggi lainya di Indonesia yang terhubung dalam 

INHERENT (Indonesian Higher Education Network) melalui jejaring 

pendidikan nasional (Jardikanas). 

 

http://portal2.unp.ac.id/
http://elearning.unp.ac.id/
http://ejournal.unp.ac.id/
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3. Unit Pelaksana Teknis Bahasa 

UPT Bahasa adalah unit pendukung yang menyelenggarakan kegiatan 

layanan akademik bagi seluruh civitas akademik dan masyarakat dalam 

bentuk pelatihan atau kursus bahasa asing seperti Bahasa Inggris, Bahasa 

Jepang, Bahasa Arab, Bahasa Jerman, dan Bahasa Mandarin. 

Kursus tersebut disediakan bagi semua tiingkatan mulai dari anak-anak, 

remaja, dan dewasa. Unit ini juga menyediakan layanan yang berkaitan 

dengan kebahasaan seperti terjemahan dan interpreter, escort bagi tamu 

asing, tes kemampuan bahasa asing (TOEFL, TOEIC, IELTS, tes Bahasa 

Jepang), pengeditan skripsi/tesis/disertasi dan buku serta pelatihan bagi 

instruktur bahasa. 

 

4. UPT Pelayanan dan Bimbingan Konseling (UPBK) 

UPBK mempunyai tugas melaksanakan memberikan layanan konsultasi 

kepada dosen, mahasiswa, pegawai, dan masyarakat. Pelayanan yang 

diberikan UPBK pada umumnya difokuskan kepada mahasiswa UNP. 

Pelayanan yang diberikan adalah pelayanan akademik maupun non-

akademik dalam rangka membantu mahasiswa UNP mencapai 

kesuksesan akademik, kesuksesan perencanaan karir, dan keseksesan 

sosial kemasyarakatan (trisukses). 

Dalam menghadapi tuntutan akademik dan sosial, mahasiswa dihadapkan 

kepada berbagai masalah yang pemecahannya seringkali memerlukan 

bantuan konselor. Masalah itu meliputi antara lain masalah pribadi, 

sosial, belajar, ekonomi, hubungan muda mudi, perkawinan dan masalah-

masalah lain yang mengganggu kelancaran dan kesuksesan belajarnya. 

Layanan-layanan tersebut diberikan oleh para konselor yang ahli 

dibidangnya, sesuai dengan jenis dan sifat masalah yang dialami. 

Mahasiswa dapat langsung atau melalui PA menghadap konselor, tetapi 

lebih baik dengan mengadakan perjanjian sebelumnya. 

 

5. UPT Layanan Internasional  

UPT Layanan Internasional mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi 

kerja sama internasional, layanan mahasiswa, pendidik, dan tenaga 

kependidikan asing, serta promosi internasional UNP.  

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, 

UPT Layanan Internasional menyelenggarakan fungsi: (a) pelaksanaan 

penyusunan rencana, program, dan anggaran UPT; (b) pengembangan 

kerja sama internasional UNP; (c) fasilitasi kerja sama internasional; (d) 

pelaksanaan layanan mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan 

asing; (e) pelaksanaan promosi internasional universitas; (f) koordinasi 

pelaksanaan program kerja sama internasional UNP; (g) pemantauan dan 
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evaluasi program kerja sama internasional UNP; dan (h) pelaksanaan 

urusan administrasi UPT.  

 

6. UPT Pengembangan Karir dan Kewirausahaan 

UPT Pengembangan Karir dan Kewirausahaan mempunyai tugas 

melaksanakan urusan pengembangan karir dan kewirausahaan di 

lingkungan UNP. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, 

UPT Pengembangan Karir dan Kewirausahaan menyelenggarakan fungsi:  

(a) pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan anggaran, (b) 

pelaksanaan pengembangan karir dan kewirausahaan, (c) pelaksanaan 

administrasi kegiatan pengembangan karir dan kewirausahaan,  dan (d) 

pelaksanaan urusan tata usaha UPT Pengembangan Karir dan 

Kewirausahaan.  

 

7. Laboratorium/Workshop 

Laboratorium/workshop merupakan sarana penunjang dalam rangka 

memberikan layanan serta melatih ketrampilan mahasiswa dalam 

memantapkan teori dan praktek. Jenis laboratorium/workshop tersebut 

terdapat di tiap-tiap fakultas sesuai dengan jurusan dan program studi 

masing-masing. Rincian informasi mengenai labor/workshop/studio dapat 

dilihat pada masing-masing fakultas. 

 

8.  Unit Kesehatan Kampus (UKK) 

a. Tugas UKK adalah: 

1) Memberikan pelayanan kesehatan kepada sivitas akademika  

2) Memberikan pengobatan/perawatan kesehatan ibu dan anak, gizi, 

hieginis, imunisasi serta keluarga berencana. 

b. Jadwal Pelayanan 

Pengobatan dan perawatan orang sakit diadakan setiap hari kerja 

kecuali Jum'at. Pemeriksaan ibu hamil, kontrol anak sehat, petunjuk 

gizi makanan anak diadakan setiap Kamis. Pelayanan/konsultasi 

keluarga berencana diadakan setiap hari kerja mulai pukul 11.00 

kecuali Jum'at. 

 

9. Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM) 

Pusat kegiatan mahasiswa (student center) merupakan tempat kegiatan 

dalam usaha membina dan mengembangkan kegiatan kemahasiswaan 

yang berhubungan dengan penalaran, bakat/minat, kesejahteraan dan juga 

merupakan forum komunikasi dan informasi seluruh kegiatan kokurikuler 

termasuk organisasi mahasiswa. Semua kegiatan mahasiswa yang 
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berbentuk diskusi, seminar, lokakarya, latihan kepemimpinan dan lain-

lain dapat ditampung di PKM. 

 

10. Pusat Jasa Ketenagakerjaan (PJK) 

Pusat Jasa Ketenagakerjaan memberikan informasi dan bantuan kepada 

para mahasiswa dalam bidang ketenagakerjaan. Informasi dan bantuan 

tersebut antara lain: 

a. memberikan informasi tentang lapangan kerja yang tersedia 

b. mengidentifikasi kualifikasi lulusan yang dibutuhkan oleh pasar kerja 

c. membantu pengembangan karir mahasiswa 

d. mengusahakan latihan keahlian tambahan 

e. menjalin hubungan kerjasama dengan departemen dan instansi yang 

terkait dalam hal ketenagakerjaan 

 

11. Penerbitan (UNP Press) 

Penerbit UNP mengusahakan penerbitan karya para dosen berupa buku 

ajar, kebutuhan perkuliahan, laporan penelitian, serta artikel Forum 

Pendidikan dan Buletin UNP, Ganto, dan Pembelajaran. 

 

12. Sarana Olahraga 

Prasarana dan Sarana olahraga yang tersedia dapat menampung 

kegiatan-kegiatan olahraga mahasiswa, dosen dan karyawan di luar 

jam-jam kuliah. Saat ini tersedia 3 gedung olahraga yang terdiri dari 

lapangan bola basket, bola volly, bulu tangkis, bola tangan, sepak takraw, 

tenis meja dan senam. Tiga buah lapangan bola kaki, lintasan atletik dan 

empat tenis lapangan serta sarana latihan fitness dan kolam renang 

Indoor. 

 

13. Koperasi Pegawai Negeri 

Koperasi Universitas Negeri Padang telah mempunyai badan Hukum 

nomor 1027/BH-XVII tanggal 28 Oktober 1992. Koperasi Universitas 

Negeri Padang bertujuan meningkatkan pelayanan kepada anggota dalam 

bentuk barang dan Jasa.  

Koperasi Universitas Negeri Padang menyelenggarakan kegiatan usaha 

simpan pinjam, Pertokoan, Foto Copy, Wartel dan Leveransir alat-alat 

tulis kantor dan konsultan. 

 

14. Koperasi Mahasiswa (KOPMA) 

KOPMA merupakan sarana penunjang akademik mahasiswa UNP. 

KOPMA bukan saja dimaksudkan sebagai tempat pembinaan ketrampilan 
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untuk melakukan praktikum berorganisasi secara bisnis, tetapi juga untuk 

wadah pembinaan generasi muda untuk mewujudkan cita-cita koperasi. 

 

15. Asrama Mahasiswa 

Mahasiswa yang diizinkan menempati asrama, adalah mahasiswa yang 

telah memenuhi kriteria yang ditetapkan tersendiri oleh Rektor. Asrama 

mahasiswa ini  tersebar diberbagai tempat yaitu;  1) Kampus pusat Air-

Tawar Padang, 2) UPP II PGSD di Lubuk Buaya, 3) UPP III PGSD di 

Bandar Buat, 4) UPP IV PGSD di Bukitinggi. Cara memperoleh 

kesempatan menempati asrama dapat ditanyakan kepada Bagian 

Kemahasiswaan BAK. 

 

16. Yayasan Pembangunan dan Kesejahteraan (YPK) 

Badan ini bertujuan untuk membantu meningkatkan kemajuan lembaga 

dan kesejahteraan sivitas akademika dengan mengusahakan 

sumber-sumber di luar dana yang dianggarkan. 

 

17. Masjid 

Di dalam kampus terdapat Masjid Al-Azhar yang di samping untuk 

melakukan shalat dan kegiatan keagamaan juga dipakai untuk 

perkuliahan agama Islam sekaligus sebagai Laboratorium Akhlak dan 

Moral. 

 

18. Keamanan Kampus 

Keamanan kampus ditangani oleh Satuan Pengamanan (SATPAM) 

kampus yang bertugas 24 jam. Satuan Pengamanan ini dilengkapi dengan 

radio komunikasi 2 meter dengan frekuensi 143.400 MHz. Jika ada 

hal-hal gawat darurat atau dan masalah penting/informasi penting 

mengenai kampus dan sivitas akademika dapat segera menghubungi 

SATPAM melalui frekuensi tersebut. Pos-pos SATPAM tersebar di 

beberapa tempat di kampus. 

 

J. Mahasiswa dan Organisasi Kemahasiswaan 

Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di UNP sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Untuk 

melaksanakan peningkatan dan pengembangan bakat, minat, penalaran, 

keilmuan dan kesejahteraan, pengabdian pada masyarakat serta kegiatan 

mahasiswa lainnya, dibentuk organisasi kemahasiswaan yang 

diselenggarakan dari, oleh, dan untuk mahasiwa.  
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1.  Organisasi Kemahasiswaan di Tingkat Universitas 

a. Majelis Perwakilan Mahasiswa (MPM) 

Majelis Perwakilan Mahasiswa merupakan bagian normatif tingkat 

Universitas yang bertugas: 

1)  menyusun garis besar program kegiatan (GBPK) mahasiswa 

tingkat Universitas 

2)  mengangkat dan memberhentikan BEM 

3) mengawasi dan mengarahkan BEM dalam melaksanakan (GBPK) 

b. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) 

Badan Eksekutif Mahasiswa merupakan wadah pembinaan 

kemahasiswaan ditingkat universitas, untuk pengembangan penalaran, 

minat dan bakat serta kesejahteraan mahasiswa. 

 

2.  Organisasi Kemahasiswaan di tingkat Fakultas 

a. Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (BPMF) 

Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas merupakan badan normatif 

tingkat fakultas sebagai wadah yang  mendukungkegiatan mahasiswa 

dalam hal kesejahteraan, minat/bakat dan pembinaan penalaran. 

Anggota BPMF adalah merupakan wakil-wakil yang dipilih secara 

langsung oleh para mahasiswa dari calon yang didukung oleh 

sekurang-kurangnya 10 orang mahasiswa dan disetujui oleh Dekan. 

Syarat-syarat untuk menjadi anggota BPMF adalah (a) mempunyai 

integritas, kepribadian dan berbudi pekerti luhur serta (b) mempunyai 

prestasi belajar yang tinggi selama mengikuti jenjang pendidikan 

sebelumnya. 

b. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEMF) 

Badan Eksekutif Mahasiswa merupakan wadah pembinaan 

kemahasiswaan di tingkat fakultas bagi pengembangan kekuatan 

penalaran individual mahasiswa (ideas and reasoning) serta tempat 

penyaluran bakat dan minat mahasiswa. 

c. Badan Semi Otonom Unit Kegiatan Mahasiswa (BSO-UKM) 

Badan Ini berada dibawah BEMF yang bertugas mengembangkan dan 

meningkatkan kretifitas dalam melaksanakan kegiatan keilmuan, 

minat dan bakat, serta merencanakan, melaksanakan dan 

mengevaluasi kegiatan sesuai dengan bidang masing-masing. 

 

3.  Organisasi Kemahasiswaan di tingkat Jurusan 

Pada tingkat jurusan dibentuk Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) yang 

bertugas membantu pembinaan,penalaran  bakat serta kesejahteraan 

mahasiswa jurusan. 
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K. Daftar Nama Pimpinan, Staf Ahli dan Senat Universitas 

1. Pimpinan Universitas 

 Rektor  : Prof. Ganefri, Ph.D. 

 Wakil Rektor I  : Prof. Dr. Yunia Wardi, Drs, M.Si 

 (Bidang Akademik)     

 Wakil Rektor II  : Drs. Syahril, ST, M.Sc, Ph.D 

 (Bidang Perencanaan Umum dan Keuangan) 

 Wakil Rektor III  : Prof. Dr. Ardipal, M. Pd 

 (Bidang Kemahasiswaan dan Alumni) 

 Wakil Rektor IV  : Prof. Dr. Syahrial B. M. Pd  

 (Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi) 

 

2. Staf Ahli 

 Staf Ahli Rektor : 1) Ananda Putra., S.Si, M.Si, Ph.D 

   2) Aldri Frinaldi, SH, M.Hum, Ph.D 

   3) Dr. Muhammad Anwar, S.Pd, MT 

 Staf Ahli Wakil Rektor I : 1) Alizar, S.Pd, M.Sc, Ph.D 

   2) Abror, SE, M.E, Ph.D 

 Staf Ahli Wakil Rektor II :  1) Drs. Revian Body, M.SA 

   2) Risma Apdeni, ST, MT 

 Staf Ahli Wakil Rektor III : 1) Drs. Yulifri, M.Pd 

   2) Drs. Hasan Maksum, MT 

 Staf Ahli Wakil Rektor IV : 1) Drs. Jonni, M.Pd 

   2) Mohammad Isa Gautama, S. Pd, M.Si 

 

3. Pimpinan Fakultas 

Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan  : Dr. Alwen Bentri, M.Pd. 

Dekan Fakultas Bahasa dan Seni  : Prof. Dr. M. Zaim, M.Hum 

Dekan Fakultas Matematika dan IPA  : Prof. Dr.  Lufri, MS 

Dekan Fakultas IlmuSosial  : Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd 

Dekan Fakultas Teknik  : Dr. Fahmi Rizal, M. Pd 

Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan  : Dr. Syafrizar, M.Pd 

Dekan Fakultas Ekonomi    : Dr. Idris., M. Si 

Dekan Fakultas Pariwisata dan  Perhotelan :  Dra. Ernawati, M.Pd 

Direktur Program Pascasarjana    : Prof. Dr. Nurhizrah Gistituati,M.Ed. 
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4. Pimpinan Lembaga   

a. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat  

Ketua    : Prof. Dr. Rusdinal, M.Pd 

b. Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu  

Ketua : Dr. Edwin Musdi, M.Pd 

 

5. Pimpinan Biro 

Kepala BAK  : Azhari Suwir, SE 

Kepala BUK  : Afdalisma, SH., M.Pd. 

Kepala BPAKHM : Drs. Ahmad Hamdani, MM. 

 

6. Pimpinan Pusat dan Unit 

a. Badan Pengelola Unit Bisnis BLU 

Kepala  : Prof. Dr. Yasri, MS 

b. Pusat Penelitian LP2M   

Kepala  : Drs. Syamsir, M. Si, Ph.D 

c. Pusat Pengabdian LP2M 

Kepala  : Dr. Elfi Tasrif, MT 

d. Pusat Pengembangan Pembelajaran LP3M 

Kepala  : Dr. Zul Amri, M. Ed 

e. Pusat Penjaminan Mutu LP3M 

Kepala  : Dr. M. Giatman, M.SIE 

f. Pusat Program Pengalaman Lapangan 

Kepala  : Dr. Waskito, M.T 

g. UPT. Pengembangan Karier dan Kewirausahaan 

Kepala  : Dra. Asmar Yulastri, M.Pd, Ph.D 

h. UPT Bahasa 

Kepala : Dra. An Fauzia Rozani Syafei, MA 

i. UPT Perpustakaan 

 Kepala : Dr. Ardoni, M.Si 

j. UPT PTIK 

 Kepala : Drs. Aswardi, MT 

k. Unit Pelayanan Bimbingan Konseling 

 Kepala : Dr. Yarmis, M.Pd., Kons 

  

7. Senat Universitas 

Ketua :  Prof. Dr. Z. Mawardi Effendi, M.Pd. 

Sekretaris :  Prof. Dr. Sufyarma Marsidin, M.Pd 

Anggota :   

Prof. Ganefri, Ph.D 

Prof. Dr. Yunia Wardi, M.Si 
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Ir. Syahril, ST, M.Sc, Ph.D 

Prof. Dr. Ardipal, M.Pd 

Prof. Dr. Syahrial Bakhtiar, M.Pd 

Prof. Dr. Rusdinal M.Pd 

Dr. Edwin Musdi, M.Pd 

Prof. Yenni Rozimela, M.Ed, Ph.D 

Prof. Dr. Lufri, M.S 

Prof. Dr. Ahmad Fauzan, M. Pd, M.Sc 

Prof. Dr. Festiyed, M.S 

Prof. Dr. Elizar, M.Pd 

Prof. Dr. Minda Azhar, M.Si 

Drs. Hendra Syarifuddin, M.Si, Ph.D 

Dr. Irwan, M.Si  

Dra. Hj. Heffi Alberida, M.Si 

Dr. Yuni Ahda, S.Si, M.Si 

Dr. Yulkifli, S.Pd, M.Si 

Dr. Indang Dewata, M. Si 

Dr. Fahmi Rizal, M.Pd., M.T 

Prof. Dr. Nizwardi Jalinus,M.Ed 

Drs. Bahrul Amin, ST, M.Pd 

Dr. M. Giatman, M.SIE 

Dr. Nurhasan Syah, M. Pd 

Oriza Candra, ST, MT 

Dr. Usmeldi, M. Pd 

Drs. Putra Jaya, M.T 

Dr. Muhammad Anwar, S.Pd, MT 

Dr. Hasan Maksum, MT 

Drs. Raimon Kopa, MT 

Dr. Zalfendi, M.Kes 

Prof. Dr. Phil. Yanuar Kiram 

Prof. Dr. Eddy Marheni, M.Pd 

Prof. Dr. Syafruddin, M.Pd 

Prof. Dr. Eri Barlian, MS 

Dr. Khairuddin, M. Kes, AIFO 

Drs. Jonni, M.Pd 

Dr. Alnedral, M. Pd 

Dr. Bafirman HB, M. Kes, AIFO 

Dr. Didin Tohidin, M.Kes, AIFO 

Dr. Wilda Welis, SP, M.Kes 

Dr. Alwen Bentri, M.Pd 

Prof. Dr. Jamaris Jamna, M.Pd 
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Prof. Dr. Firman, MS. Kons 

Prof. Dr. Mega Iswari, M.Pd 

Prof. Dr. Rakimahwati, M.Pd 

Prof. Drs. Yalvema Miaz, M.A, Ph.D 

Dr. Alizamar, M. Pd, Kons 

Dr. Fetri Yeni J, M.Pd 

Dr. Hadiyanto, M.Ed 

Drs. Muhammadi, S.Pd, M.Si 

Prof. Dr. M.Zaim, M.Hum 

Prof. Dr. Mukhaiyar, M.Pd 

Prof. Dr. Hasanuddin WS, M.Hum 

Prof. Dr. Atmazaki, M.Pd 

Dr. Zul Amri, M.Ed 

Prof. Dr. Hermawati Syarif, M.Hum 

Prof. Dr. Yasnur Asri, M.Pd 

Dr. Yahya, M.Pd 

Drs. Yusron Wikarya, M.Pd 

Indrayuda, S.Pd, M.Pd, Ph.D 

Drs. Wimbrayardi, M.Sn 

Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd 

Prof. Dr. Azwar Ananda, M.A 

Prof. Drs. Dasman Lanin, M. Pd, Ph.D 

Drs. Suryanef, M.Si 

Drs. Ikhwan, M.Si 

Dr. Siti Fatimah, M.Pd., M.Hum 

Drs. Zafri, M.Pd 

Dra. Yurni Suasti, M.Si 

Junaidi, S.Pd., M.Si 

Drs. Syamsir, M.Si., Ph.D 

Dr. Dedi Hermon, M.P 

Dr. Idris, Drs., M.Si 

Prof. Dr. Agus Irianto 

Prof. Dr. Syamsul Amar, M.S 

Prof. Dr. Bustari Muchtar 

Prof. Dr. Yasri, M.S 

Dr. Susi Evanita, MS 

Dr. Efrizal Syofyan, SE., M.Si., Ak 

Drs. Ali Anis, M.S 

Erni Masdupi, SE., M.Si., Ph.D 

Sany Dwita, SE., M.Si., Ak., Ph.D 

Dr. Ernawati, M.Pd, Ph.D 
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Prof. Dr. Agusti Efi, M.A 

Dra. Asmar Yulastri, M.Pd., Ph.D 

Dra. Rahmiati, M.Pd, Ph.D 

Dra. Adriani, M.Pd 

Dra. Wirnelis Syarif, M.Pd 

Dra. Hayatunnufus, M.Pd 

Murni Astuti, S.Pd, M.Pd.T 

Dra. Ira Meirina Chair, M.Pd 

Dr. Yuliana, SP., M.Si 

Waryono, S.Pd., MM.Par 

 

 



 

Buku Pedoman Akademik FE Tahun 2018 

 33 

BAB III 

KURIKULUM 

 

Kurikulum Pendidikan Tinggi adalah seperangkat rencana dan 

pengaturan mengenai isi, bahan kajian/pelajaran serta cara penyampaian dan 

penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan 

belajar mengajar di perguruan tinggi. Mulai tahun akademik 2003/2004 

Universitas Negeri Padang melaksanakan kurikulum baru sesuai dengan Surat 

Keputusam Mendiknas No. 232/U/2000 dan Surat keputusan Mendiknas 

No.045/U/2002 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi 

dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa. Kedua SK Mendiknas ini 

mengisyaratkan berlakunya Kurikulum Berbasis Kompetensi di Perguruan 

Tinggi. 

Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) adalah kurikulum yang 

dirancang berdasarkan kajian kompetensi yang harus dimilikioleh mahasiswa 

setelah menamatkan studinya pada suatu program. Jadi kompetensi adalah 

seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab, yang dimiliki seseorang 

sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan 

tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. Kompetensi meliputi pengetahuan, 

keterampilan, dan kemampuan yang bisa dipelajari dan yang dikembangkan 

seseorang meliputi tingkah laku dalam mengembangkan aspek kognitif, afektif 

dan motorik yang memuaskan. 

Pada tahun akademik 2014/2015 Universitas Negeri Padang 

melaksanakan kurikulum baru sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan 

Kerangka Kualifikasi Nasional Bidang Pendidikan Tinggi.  Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah 

kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan,  

menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang 

pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan 

kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. KKNI 

merupakan perwujudan mutu dan jati diri Bangsa Indonesia terkait dengan 

sistem pendidikan dan pelatihan nasional yang dimiliki Indonesia.   

 

A. Matakuliah Universitas 

1. Mata Kuliah Wajib Universitas 

No. Kode MK 
Mata Kuliah Wajib 

Universitas 
SKS 

1.  UNP1.60.1401 Pendidikan Agama  3 

2.  UNP1.60.1402 Pendidikan Pancasila 2 

3.  UNP1.60.1403 Pendidikan Kewarganegaraan 2 
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No. Kode MK 
Mata Kuliah Wajib 

Universitas 
SKS 

4.  UNP1.60.1404 Bahasa Indonesia 2 

5.  UNP1.60.3101 Kewirausahaan 3 

6.  UNP1.60.1405 Bahasa Inggris 2 

7.  UNP1.60.7401 Kuliah Kerja Nyata (KKN) 2 

Jumlah 16 

 

2. Mata Kuliah Pilihan Universitas 

No. Kode MK 
Mata Kuliah Pilihan 

Universitas 
SKS Ket. 

1.  UNP2.50.2102 Pendidikan Multikultural 2 Dipilih 1 

mata 

kuliah  

(2 SKS) 

 
UNP2.60.2101 Pendidikan Kebugaran 

Jasmani 

2 

2.  UNP2.60.2402 Manajemen Bencana 2 

3.  UNP2.60.3401 Budaya Alam 

Minangkabau 

2 

4.  UNP2.60.3402 Teknologi Informasi dan 

Komunikasi 

2 

5.  UNP2.60.2102 Bahasa Jepang 2 

6.  UNP2.50.2401 Sejarah Perjuangan 

Bangsa Indonesia 

2 7.  

8.  UNP2.50.1401 Ilmu Sosial dan Budaya 

Dasar 

2 9.  

10.  UNP2.50.1402 Ilmu Kealaman Dasar  2  

Jumlah 18 2 

 

3. Mata Kuliah Kependidikan Wajib Universitas 

 

No. 
Kode MK 

Mata Kuliah Wajib 

Kependidikan 

Universitas 

SKS 
Keterang

an 

1.  UNP1.61.1201 Dasar-dasar Ilmu 

Pendidikan 
2 

Semester 

1 atau 2 

2.  UNP1.61.2102 Administrasi dan 

supervisi Pendidikan 
2 

Semester 

2 atau 3 

3.  UNP1.61.2101 Psikologi Pendidikan  
2 

Semester 

3 atau 4 

4.  UNP1.61.4201 Bimbingan Konseling 
2 

Semester 

4 atau 5 

5.  UNP1.61.5101 Praktik Lapangan 1 Semester 
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No. 
Kode MK 

Mata Kuliah Wajib 

Kependidikan 

Universitas 

SKS 
Keterang

an 

Persekolahan 1 (PLP1) 5  

6.  UNP1.61.6401 Praktik Lapangan 

Persekolahan 2 (PLP2) 
1 

Semester 

6 

7.  UNP1.61.7401 Praktik Lapangan 

Persekolahan 3 (PLP3) 
3 

Semester 

7 

8.  UNP1.61.2103 Filsafat Pendidikan 
2 

Semester 

2 

Jumlah 13  

Catatan: PLP1, PLP2, dan PLP3 dikelola oleh Ketua Program Studi dan 

bekerja sama dengan PPPL, LP3M UNP. 

 

B. Beban SKS Menurut  Jenjang Pendidikan 

Jenjang Pendidikan Beban sks 

Diploma II 72 s.d. 90 

Diploma III 108 s.d. 120 

Sarjana dan Diploma IV 144 s.d. 158 

Profesi minimal 36 

Program Magister minimal 46 

Program Doktor minimal 52 

 

C. Kode Mata Kuliah dan Arti Kode Mata Kuliah 

1. Kode Mata Kuliah 

a. Kode mata kuliah terdiri atas 10 digit yang dibagi atas tiga segmen 

yang dipisahkan dengan tanda titik(.). 

b. Segmen pertama kode mata kuliah terdiri atas empat digit, tiga 

digit pertama adalah huruf kapital sesuai singkatan Universitas, 

Fakultas, atau Program Studi (Prodi) pemilik mata kuliah tersebut. 

sebagai contoh UNP berarti mata kuliah universitas, FBS berarti 

mata kuliah Fakultas Bahasa dan Sastra dan IND berarti mata 

kuliah Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. 

c. Segmen kedua terdiri atas dua digit 

1) Digit pertama menunjukkan level KKNI, yaitu D3 = 5, S1=6, 

S2=8,  dan S3=9. 

2) Digit kedua menggunakan angka 0, 1, atau 2 yang 

menunjukkan kelompok program studi. Untuk Program Studi 
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Kependidikan menggunakan kode 1, Program Studi Non 

Kependidikan menggunakan kode 2, dan jika mata kuliah 

tersebut sama untuk kedua Program Studi gunakan kode 0. 

d. Segmen ketiga terdiri atas empat digit 

1) Digit pertama menggunakan angka 1-8, menunjukkan semester 

pengambilan mata kuliah.  

2) Digit kedua merupakan kode kelompok kompetensi 

kependidikan 

3) Digit ketiga dan keempat merupakan nomor urut mata kuliah, 

sesuai kelompok mata kuliah (01 sampai dengan 99). 

e. Kode untuk singkatan fakultas adalah sebagai berikut. 
FIP =  Fakultas Ilmu Pendidikan 
FBS =  Fakultas Bahasa dan Seni 

FMA =  Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 

FIS =  Fakultas Ilmu Sosial 

FTE =  Fakultas Teknik 

FIK =  Fakultas Ilmu Keolahragaan 

FEK =  Fakultas Ekonomi 

FPP =  Fakultas Pariwisata dan Perhotelan 

f. Kode singkatan program studi adalah sebagai berikut. 

 

Fakultas Program Studi Kode 

FIP Administrasi Pendidikan AIP 

 Pendidikan Luar Biasa PLB 

 Teknologi Pendidikan KTP 

 Pendidikan Luar Sekolah PLS 

 Bimbingan dan Konseling BDK 

 PGSD  GSD 

 PGPAUD AUD 

 Psikologi PSI 

FBS Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia  IND 

Sastra Indonesia IND 

Pendidikan Bahasa Inggris  ING 

 Bahasa dan Sastra Inggris  ING 

 Pendidikan Seni Rupa SRP 

 Seni Drama, Tari dan Musik SEN 

 Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan IPK 
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Fakultas Program Studi Kode 

Pendidikan Bahasa Jepang JPG 

 Desain Komunikasi Visual DKV 

FMIPA Matematika MAT 

 Biologi BIO 

 Fisika FIS 

 
Kimia KIM 

Statistika STK 

FIS 
Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan PKn 

Ilmu Administrasi Negara IAN 

 Geografi GEO 

 Sejarah SEJ 

 Pendidikan Sosiologi Antropologi SOA 

 Pendidikan Keagamaan Islam PAI 

 Teknologi Penginderan Jauh TPJ 

FT Teknik Sipil SIP 

 Teknik Elektro ELO 

 Teknik Elektronika ELA 

 Teknik Informatika dan Komputer TIK 

 Teknik Mesin MES 

 Teknik Otomotif OTO 

 Teknik Pertambangan TMB 

 Teknik Elektro Industri TEI 

FIK Pendidikan Olahraga POR 

 Pendidikan Kepelatihan PEL 

 Pendidikan Kesehatan dan Rekreasi KOR 

FE Pendidikan Ekonomi EKO 

 Manajemen EKO 

 Akuntansi EKO 

 Ekonomi Pembangunan EKO 

 Magister Manajemen EKO 

FPP Kesejahteraan Keluarga KKE 
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Fakultas Program Studi Kode 

 Manajemen Perhotelan MAP 

 Pendidikan Tata Rias dan Kecantikan TRK 

 Tata Boga BOG 

 Tata Busana BUS 
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BAB IV 

FAKULTAS EKONOMI 

 

A. Visi, Misi, dan Tujuan 

1. Visi 

Menjadi Fakultas yang berdaya saing dalam mengembangkan 

pendidikan dan sains di bidang ekonomi dan bisnis. 

 

2. Misi 

a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi, akademik dan profesi 

dalam bidang ekonomi dan bisnis untuk membentuk manusia yang 

bertaqwa, beretika, berkualitas, kreatif, inovatif dan berdaya saing 

global. 

b. Melaksanakan kegiatan penelitiandan pengabdian kepada 

masyarakat yang berdayaguna dan berkesinambungan. 

c. Membangun budaya akademik dan tata kelola yang baik(transparan, 

akuntabel, adil dan bertanggung jawab). 

d. Membangun kerja sama dengan pihak eksternal pada tingkat lokal, 

nasional dan internasional. 

 

3. Tujuan Fakultas Ekonomi 

Untuk mewujudkan visi dan misi di atas, maka tujuan Fakultas 

Ekonomi adalah: 

a. Menghasilkan Sarjana dan Magister yang memiliki kemampuan 

akademik dan profesional sesuai dengan kebutuhan masyarakat 

b. Menghasilkan Sarjana dan Magister yang bermoral, memiliki etos 

kerja yang tinggi dan mandiri.  

c. Menghasilkan Sarjana dan Magister yang memiliki daya analitik 

dan kritis dalam menyikapi setiap persoalan ekonomi 

d. Menghasilkan Sarjana dan Magister yang kooperatif, empati, 

responsif, dan mampu berpikir alternatif dalam menyikapi 

perubahan 

e. Mewujudkan pelayanan yang prima bagi seluruh stakeholders 

f. Mewujudkan karya inovatif dan kreatif untuk pengembangan ilmu 

pengetahuan dan kepentingan masyarakat 

g. Mewujudkan sinergisme dan kolaborasi yang harmonis antara 

tenaga akademik dan administratif. 

 

MOTTO  :  Commitment Is Our Tradition 
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B. Informasi Akademik Fakultas 

Fakultas ekonomi menyelengarakan pendidikan dengan program studi dan 

jenjang program sebagai berikut:  

1. Program Studi Pendidikan Ekonomi (S1) 

Tujuan Program Studi Pendidikan Ekonomi adalah Menghasilkan 

sarjana pendidikan bidang ekonomi yang memiliki kemampuan 

akademik yang tinggi dan profesional sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat. 

Gelar akademik lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang 

untuk program studi Pendidikan Ekonomi adalah Sarjana Pendidikan 

(S.Pd.) 

 

Kurikulum Program Studi Pendidikan Ekonomi (S1) 

 

No Kode Matakuliah 
SKS 

Semester 
Jml T P L 

1). Mata Kuliah Wajib Universitas 

A. Wajib 

1 UNP1.60.1401 Pendidikan Agama 3 3 0 0 1 

2 UNP1.60.1402 Pendidikan Pancasila 2 2 0 0 1 

3 UNP1.60.1403 Pendidikan Kewarganegaraan 2 2 0 0 1 

4 UNP1.60.1404 Bahasa Indonesia 2 2 0 0 1 

5 UNP1.60.1405 Bahasa Inggris 2 2 0 0 1 

6 UNP1.60.3101 Kewirausahaan 3 3 0 0 3 

7 UNP1.61.1201 Dasar-dasar Ilmu Pendidikan 2 2 0 0 1 

8 UNP1.61.2101 Psikologi Pendidikan 2 2 0 0 2 

Jumlah SKS 18 18 0 0   

2). Mata Kuliah Pilihan Universitas 

A. Pilih 2 dari 18 SKS 

1 UNP2.60.1401 Ilmu Kealaman Dasar 2 2 0 0 1 

2 UNP2.60.1402 Ilmu Sosial Budaya Dasar 2 2 0 0 1 

3 UNP2.60.2101 Pendidikan Kebugaran Jasmani 2 2 0 0 2 

Jumlah SKS 6 6 0 0   

3). Mata Kuliah Wajib Fakultas 

A. Wajib 
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No Kode Matakuliah 
SKS 

Semester 
Jml T P L 

1 FEK1.60.1301 Pengantar Ekonomi Mikro 3 3 0 0 1 

2 FEK1.60.1302 Pengantar Akuntansi 1 3 2 1 0 1 

3 FEK1.60.1303 Pengantar Bisnis 3 3 0 0 1 

4 FEK1.60.2301 Pengantar Ekonomi Makro 3 3 0 0 2 

5 FEK1.60.2302 Pengantar Akuntansi 2 3 2 1 0 2 

6 FEK1.60.2303 Pengantar Manajemen 3 3 0 0 2 

7 FEK1.60.2304 Statistik 1 3 3 0 0 2 

8 FEK1.60.3301 Statistik 2 3 3 0 0 3 

9 FEK1.60.5301 Praktek Kewirausahaan 1 0 1 0 5 

Jumlah SKS 25 22 3 0   

B. Tugas Akhir/Skripsi 

1 FEK1.60.8301 Skripsi 6 0 0 6 8 

Jumlah SKS 6 0 0 6   

4). Mata Kuliah Wajib Program Studi 

A. Wajib 

1 PDE1.61.1301 Matematika Ekonomi 3 3 0 0 1 

2 PDE1.61.1302 Pengantar Aplikasi Komputer 2 1 1 0 1 

3 PDE1.61.2301 Perkoperasian 2 2 0 0 2 

4 PDE1.61.3301 Pengantar Ekonomi Pembangunan 3 3 0 0 3 

5 PDE1.61.3302 Bahasa Inggris Bisnis 3 3 0 0 3 

6 PDE1.61.3303 Pengetahuan Administrasi dan Arsip 3 3 0 0 3 

7 PDE1.61.5301 Metodologi Penelitian 3 3 0 0 5 

Jumlah SKS 19 18 1 0   

B. Keahlian Akuntansi 

1 PDE1.61.3304 Akuntansi Keuangan Menengah 1 3 2 1 0 3 

2 PDE1.61.3306 Manajemen Keuangan 3 2 1 0 3 

3 PDE1.61.4301 Akuntansi Keuangan Menengah 2 3 2 1 0 4 

4 PDE1.61.4302 Sistem Informasi akuntansi 3 2 1 0 4 

5 PDE1.61.4305 Akuntansi Berbasis Komputer 2 1 1 0 4 

6 PDE1.61.4306 Analisis Laporan Keuangan 3 2 1 0 4 

7 PDE1.61.5302 Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 3 2 1 0 5 

8 PDE1.61.5303 Pengauditan 1 3 3 0 0 5 

9 PDE1.61.5305 Akuntansi Perpajakan 3 3 0 0 5 

10 PDE1.61.6301 Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 3 2 1 0 6 

11 PDE1.61.6302 Pengauditan 2 3 3 0 0 6 

12 PDE1.61.6303 Akuntansi Perbankan 3 2 1 0 6 
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No Kode Matakuliah 
SKS 

Semester 
Jml T P L 

13 PDE1.61.7301 Teori Akuntansi 3 3 0 0 7 

Jumlah SKS 38 29 9 0   

C. Keahlian Administrasi Perkantoran 

1 PDE1.61.3309 Korespondensi Bahasa Indonesia 3 3 0 0 3 

2 PDE1.61.3310 Teknologi Perkantoran 2 1 1 0 3 

3 PDE1.61.4307 Manajemen Kantor 3 3 0 0 4 

4 PDE1.61.4308 Manajemen Kearsipan 3 2 1 0 4 

5 PDE1.61.4309 Pengetahuan dan Praktek Mengetik 3 1 2 0 4 

6 PDE1.61.4310 Korespondensi Bahasa Inggris 3 3 0 0 4 

7 PDE1.61.4311 Stenografi 3 1 2 0 4 

8 PDE1.61.5307 Kesekretarisan 3 1 2 0 5 

9 PDE1.61.5308 Komputer Perkantoran 3 1 2 0 5 

10 PDE1.61.6305 Manajemen Perbekalan 3 3 0 0 6 

11 PDE1.61.6306 Pengembangan kepribadian 2 2 0 0 6 

12 PDE1.61.7302 Hubungan Masyarakat 3 2 1 0 7 

Jumlah SKS 34 23 11 0   

D. Keahlian Tataniaga 

1 PDE1.61.3311 Manajemen Keuangan 1 3 3 0 0 3 

2 PDE1.61.4312 Manajemen Keuangan 2 3 3 0 0 4 

3 PDE1.61.4313 Manajemen Pemasaran Jasa 3 3 0 0 4 

4 PDE1.61.4314 Manajemen Pemasaran 3 3 0 0 4 

5 PDE1.61.5309 Manajemen Strategi 3 2 1 0 5 

6 PDE1.61.6307 Riset Pemasaran 3 2 1 0 6 

7 PDE1.61.6308 Perilaku Konsumen 3 3 0 0 6 

8 PDE1.61.6309 Strategi Pemasaran 3 2 1 0 6 

9 PDE1.61.7303 Studi Kelayakan Bisnis 3 3 0 0 7 

Jumlah SKS 27 24 3 0   

E. Keahlian Ekonomi Koperasi 

1 PDE1.61.3312 Sejarah Pemikiran Ekonomi 3 3 0 0 3 

2 PDE1.61.3313 Teori Ekonomi Mikro 3 3 0 0 3 

3 PDE1.61.4315 Ekonometrika 3 2 1 0 4 

4 PDE1.61.4316 Teori Ekonomi Makro 3 3 0 0 4 

5 PDE1.61.4317 Matematika Ekonomi Lanjutan 3 2 1 0 4 

6 PDE1.61.4318 Ekonomi Pembangunan 3 3 0 0 4 

7 PDE1.61.4319 Ekonomi Internasional 3 3 0 0 4 

8 PDE1.61.4320 Perekonomian Indonesia 2 2 0 0 4 
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No Kode Matakuliah 
SKS 

Semester 
Jml T P L 

9 PDE1.61.5310 Ekonomi Regional 3 3 0 0 5 

10 PDE1.61.5311 Ekonomi Koperasi 3 3 0 0 5 

11 PDE1.61.6310 Akuntansi Koperasi 3 3 0 0 6 

12 PDE1.61.6311 Ekonomi Sumber Daya Manusia 3 3 0 0 6 

13 PDE1.61.6314 Perencanaan Pembangunan 3 2 1 0 6 

14 PDE1.61.7304 Ekonomi Moneter 3 3 0 0 7 

Jumlah SKS 41 38 3 0   

F. keahlian Administrasi Perkantoran, Tataniaga 

1 PDE1.61.3308 Manajemen Sumber Daya Manusia 3 3 0 0 3 

2 PDE1.61.3315 Komunikasi Bisnis 3 2 1 0 3 

3 PDE1.61.5306 Sistem Informasi Manajemen 3 3 0 0 5 

4 PDE1.61.6304 Perilaku Organisasional 3 3 0 0 6 

Jumlah SKS 12 11 1 0   

G. Keahlian Akuntansi, Administrasi Perkantoran, Tataniaga, Ekonomi Koperasi 

1 PDE1.61.4304 Perpajakan 2 2 0 0 4 

Jumlah SKS 2 2 0 0   

. Keahlian Akuntansi, Tataniaga 

1 PDE1.61.3305 Akuntansi Biaya 3 2 1 0 3 

2 PDE1.61.4303 Akuntansi Manajemen 3 3 0 0 4 

Jumlah SKS 6 5 1 0   

. Keahlian Akuntansi, Tataniaga, Ekonomi Koperasi 

1 PDE1.61.5304 Bank dan Lembaga keuangan 2 2 0 0 5 

Jumlah SKS 2 2 0 0   

. Mata Kuliah Kependidikan Wajib Program Studi 

1 PDE1.61.4321 Strategi Pembelajaran Ekonomi 2 2 0 0 4 

2 PDE1.61.5312 Evaluasi Hasil Belajar Ekonomi 2 2 0 0 5 

3 PDE1.61.5313 Perencanaan Pembelajaran Ekonomi 2 2 0 0 5 

4 PDE1.61.5314 Telaah Kurikulum dan Buku Teks 2 2 0 0 5 

5 PDE1.61.6312 Pengelolaan Kelas 2 2 0 0 6 

6 PDE1.61.6313 Media Pembelajaran Ekonomi 2 2 0 0 6 

Jumlah SKS 12 12 0 0   

. Mata Kuliah Wajib untuk Keahlian Ekonomi koperasi dan Pilihan untuk Program Studi 

1 PDE1.61.3314 
Pendidikan Kependudukan dan 
Lingkungan Hidup 

3 3 0 0 3 
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No Kode Matakuliah 
SKS 

Semester 
Jml T P L 

Jumlah SKS 3 3 0 0   

5). Mata Kuliah Pilihan Program Studi 

A. 4 dari 28 sks 

1 PDE2.61.4301 Sosiologi Ekonomi 2 2 0 0 4 

2 PDE2.61.4302 Ekonomi Islam 2 2 0 0 4 

3 PDE2.61.4303 Kepemimpinan 2 2 0 0 4 

4 PDE2.61.4304 Etika Bisnis dan Profesi 2 2 0 0 4 

5 PDE2.61.5301 Komunikasi Pemasaran 2 2 0 0 5 

6 PDE2.61.6301 Manajemen Resiko 2 2 0 0 6 

7 PDE2.61.6302 Manajemen Penjualan 2 2 0 0 6 

8 PDE2.61.6303 Manajemen Perbankan 2 2 0 0 6 

9 PDE2.61.6304 Ekonomi Transportasi 2 2 0 0 6 

10 PDE2.61.6305 Anggaran Perusahaan 2 2 0 0 6 

11 PDE2.61.7301 Teori Pengambilan Keputusan 2 2 0 0 7 

12 PDE2.61.7302 Akuntansi Sektor Publik 2 2 0 0 7 

13 PDE2.61.7303 Koperasi dan Usaha Kecil 2 2 0 0 7 

14 PDE2.61.7401 Akuntansi Syariah 2 2 0 0 7 

Jumlah SKS 28 28 0 0   

 

 

 

 

Sinopsis 

  

UNP1.60.1401 Pendidikan Agama 3 SKS 

Yang Maha Esa dan Ketuhanan: keimanan dan ketaqwaan, filsafat ketuhanan 

(Teologi); Manusia: hakikat manusia, martabat manusia, tanggung jawab 

manusia; Hukum: menumbuhkan kesadaran untuk taat hukum Tuhan, fungsi 

profetik agama dalam hukum: Moral: agama sebagai sumber moral, akhlak 

mula dalam kehidupan; Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni: Iman, Iptek, 

dan amal sebagai kesatuan, kewajiban menuntut dan mengamalkan ilmu, 

tanggung jawab ilmuwan dan seniman; kerukunan antarumat beragama: 

agama merupakan rahmat Tuhan bagi semua, kebersamaan dalam pluralitas 

beragama; Masyarakat: masyarakat beradab dan sejahtera, peran umat 

beragama dalam mewujudkan masayarakat beradab dan sejahtera, Hak Asasi 

Manusia (HAM) dan demokrasi; Budaya: budaya akademik, etos kerja, sikap 
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terbuka dan adil; Politik: kontribusi penganut agama dalam kehidupan 

berpolitik, peranan penganut agama dalam mewujudkan persatuan dan 

kesatuan bangsa. 

  

UNP1.60.1402 Pendidikan Pancasila 2 SKS 

Mata kuliah ini berisi tentang pengertiian urgensi dan alasan diperlukannya 

pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi; Pancasila dalam arus sejarah 

bangsa Indonesia; Pancasila sebagai sistem filsafat, sebagai dasar negara 

Republik Indonesia, sebagai ideologi negara, sebagai sistem etika, dan 

Pacasila menjadi dasar nilai pengembangan ilmu; Pemikiran dan pelaksanaan 

Pancasiladalam menghadapi permasalahan-permasalahan aktual dewasa ini, 

seperti masalah HAM, SARA, dan Kritis ekonomi, serta masalah radikalisme 

yang harus dipecahkan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. 

  

UNP1.60.1403 Pendidikan Kewarganegaraan 2 SKS 

mata kuliah ini berisi tentang hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam 

mengembangkan kemampuan utuh sarjana atau profesional; esensi dan 

urgensi identitas nasional sebagai salah satu deteminan pembangunan bangsa 

dan karakter, urgensi integritas nasional persatuan dan kesatuan bangsa; nilai 

dan norma konstitusional UUD NRI 1945 dan konstitusional ketentuan 

perundang-undangan di bawah UUD; harmoni kewajiban dan hak negara dan 

warga negara  dalam demokrasi yang bersumber pada kedaulatan rakyat dan 

musyawarah untuk mufakat; hakikat, instumentasi, dan praksis demokrasi 

Indonesia berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945; dinamika historis 

konstitusional, sosial-politik, kultural, serta konteks kontemporer penegakan 

hukum yang berkedaulatan; dinamika historis dan urgensi wawasan nusantara 

sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks 

pergaulan dunia; urgensi dan tantangan nasional dan bela negara bagi 

Indonesia dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan. 

  

UNP1.60.1404 Bahasa Indonesia 2 SKS 

Mata Kuliah ini berisi tentang Konsepsi Bahasa Indonesia, Sejarah Bahasa 

Indonesia, Kedudukan dan Fungsi Bahasa Indonesia, ragam Bahasa Indonesia, 

Ejaan Bahasa Indonesia,(huruf tanda baca, kata dan unsur serapan: Kalimat 

Efektif, Pengertian Ciri, Syarat Kalimat Efektif: Paragraf,,Jenis, Fungsi dan 

Pengembanganya: Kerangka Tulisan Tema ,Topik, Judul dan Jenis Kerangka 

Tulisan: Teks Tulisan (Teks Akademis Ilmiah dan Teks non Akademis: Surat 

Resmi BI (Format dan Jenis Surat Resmi Bahasa Indonesia. 
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UNP1.60.1405 Bahasa Inggris 2 SKS 

Mata kuliah ini berisi tentang pengembangan keterampilan berbahasa Inggris 

secara terpadu dengan memperhatikan kebutuhan mahasiswa sesuai bidang/ 

jurusannya, meliputi pemahaman pola-pola kalimat dasar yang membantu 

mahasiswa memahami berbagai referensi berbahasa Inggris dan membekali 

mahasiswa dengan keterampilan berkomunikasi dalam bahasa Inggris sesuai 

bidang keahliannya. 

  

UNP1.61.1201 Dasar-dasar Ilmu Pendidikan 2 SKS 

Memberikan wawasan tentang hakekat manusia, hakekat dan pentingnya ilmu 

pendidikan, landasan dan asas pendidikan, pemikiran tentang pendidikan 

  

UNP1.61.2101 Psikologi Pendidikan 2 SKS 

Mata kuliah ini mengkaji/membahas konsep dasar psikologi pendidikan, 

pertumbuhan, perkembangan siswa, inteligensi, bakat, kreativitas, motivasi, 

memori, perbedaan individual dan teori-teori belajar 

  

UNP1.60.3101 Kewirausahaan 3 SKS 

mata kuliah ini berisi tentang pengetahuan, sikap dan keterampilan 

berlandaskan kepada pemikiran yang kreatif dan inovatif mengenai prinsip 

dasar kewirausahaan, model pengembangan kewirausahaan, strategi 

kewirausahaan, etika bisnis dalam kewirausahaan, analisis peluang, study 

kelayakan usaha dan manajemen pengelolaan usaha (pemasaran, produksi, 

keuangan, sumber daya, legalitas usaha, teknologi dan informasi) 

  

 UNP2.60.1401 Ilmu Kealaman Dasar 2 SKS 

Mata Kuliah ini berisi hakekat dan ruang lingkup alam pikiran manusia dan 

perkembanganya, perkembangan IPA, bumi dan alam semesta 

keanekaragaman makhluk hidup dan penyebaranya, makhluk hidup dalam 

ekosistem alami, sumber daya alam dan lingkungan, manfaat dan dampak IPA 

dan teknologi terhadap kehidupan sosial, sejarah peradapan manusia dan 

perkembangan teknologi, beberapa perkembangan teknologi penting, dan isu 

lingkungan 

  

UNP2.60.1402 Ilmu Sosial Budaya Dasar 2 SKS 

Mata kuliah ini berisikan tetang : Konsep-Konsep dasar dalam ilmu sosial dan 
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budaya untuk mengkaji masyarakat indonesia dan perubahan masyarakat dan 

budaya indonesia. pokok bahasan yaitu manusia dan kebudayaan manusia 

sebagai individu dan makhluk sosial manusia, nilai moral da hukum manusia 

keragaman dan kesederjadtan manusia, sains teknologi dan seni manusia dan 

lingkungan 

  

UNP2.60.2101 Pendidikan Kebugaran Jasmani 2 SKS 

Mata Kuliah ini mengaplikasikan pengaruh dan manfaat bermacam-macam 

aktifitas gerak untuk kebugaran jasmani dan kesehatan melalui bermacam-

macam permainan, perlombaan, dan latihan-latihan olahraga serta kemampuan 

menganalisa pentingnya beraktifitas fisik untuk memelihara dan 

mengembangkan fungsi fisiologis tubuh dan kesehatan serta dapat diterpkan 

sepanjang hidup. 

  

FEK1.60.1301 Pengantar Ekonomi Mikro 3 SKS 

Mata kuliah ini memberikan pengetahuan tentang tingkah laku konsumen dan 

produsen serta bentuk pasar. Topik tingkah laku konsumen mencakup konsep 

utility, permintaan dan elastisitas mata kuliah ini bertujuan mengantar 

mahasiswa kepada pengenalan konsep permintaan. Sedangkan topik tingkah 

laku produsen meliputi fungsi penawaran, konsep elastisitas penawaran dan 

fungsi biaya. Bentuk pasar terdiri dari rangkaian yang dimulai dari persaingan 

sempurna sampai monopoli, dan hubungannya dengan proses penciptaan harga 

dan tingkat produksi. Selanjutnya juga akan dibahas penerapan konsep di atas 

dalam beberapa sistem ekonomi termasuk di Indonesia. 

  

FEK1.60.1302 Pengantar Akuntansi 1 3 SKS 

Mata kuliah ini menjelaskan konsep-konsep dasar akuntansi, prinsip-prinsip 

dan proses penyusunan laporan keuangan. Mata kuliah Pengantar Akuntansi 1 

menjelaskan lingkungan akuntansi, definisi akuntansi, penggolongan akuntansi 

dan pengguna akuntansi, serta siklus akuntansi pada tahap awal diberikan 

untuk desain umum, yaitu untuk perusahaan jasa. Kemudian akan dijelaskan 

modifikasi yang diperlukan untuk menangani transaksi spesifik pada 

perusahaan dagang dan manufaktur. 

  

FEK1.60.1303 Pengantar Bisnis 3 SKS 

Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman konsep bisnis dalam 

perusahaan, memahami karakteristik bisnis, bentuk pemilikan perusahaan dan 

perbedaan antara organisasi perusahaan bisnis dengan perusahaan kecil 
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(kewiraswastaan) serta memahami fungsi-fungsi bisnis dalam perusahaan yaitu 

fungsi manajemen sumber daya manusia, operasional / produksi,  pemasaran 

dan fungsi keuangan. 

  

FEK1.60.2301 Pengantar Ekonomi Makro 3 SKS 

Mata kuliah ini bertujuan membawa mahasiswa kepada pengenalan konsep 

dasar tentang pembentukan pendapatan nasional, yaitu penawaran dan 

permintaan agregatif dan interaksi antar keduannya. Pembahasan penawaran 

agregatif meliputi tenaga kerja, fungsi produksi agregatif dan teori 

pertumbuhan. Pembahasan permintaan agregatif mencakup teori mengenai 

pengeluaran konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor serta 

impor. Selain itu akan dibahas pula teori permintaan akan uang, faktor penentu 

jumlah unag beredar dan teori lalu lintas modal antar Negara. 

  

FEK1.60.2302 Pengantar Akuntansi 2 3 SKS 

Mahasiswa mampu memahami prosedur dan teknik pencatatan dan pelaporan 

untuk masing-masing akun dalam laporan keuangan serta masalah-masalah 

khusus sehubungan dengan bentuk perusahaan. 

  

FEK1.60.2303 Pengantar Manajemen 3 SKS 

Mata kuliah ini membahas tentang berbagai konsep, prinsip, pendekatan dan 

proses manajemen dalam organisasi. Dengan pembahasan ini para mahasiswa 

diharapkan akan mampu untuk menerapkan fungsi-fungsi manajemen dalam 

pengelolaan suatu organisasi. 

  

FEK1.60.2304 Statistik 1 3 SKS 

Mata kuliah ini memperkenalkan arti dan ruang lingkup serta kegunaan 

statistika sebagai salah satu alat utama dalam analisis ilmu ekonomi. Materi 

meliputi : pengertian dasar, distribusi frekuensi, ukuran lokasi, ukuran variasi, 

ukuran kemencengan dan kemiringan, analisa korelasi dan regresi, linear 

sederhana, analisis data berkala, dan angka indeks. 

  

 FEK1.60.3301 Statistik 2 3 SKS 

Mata kuliah ini memperkenalkan kegunaan dan ruang lingkup statistika 

inference dalam ilmu ekonomi. Titik berat diberikan pada probabilitas, 

penaksiran dan pengujian hipotesis. Pembahasan meliputi : teori probabilitas, 

distribusi sampling dan pendugaan. 
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FEK1.60.5301 Praktek Kewirausahaan 1 SKS 

Mata kuliah ini dIselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan dan 

memberikan pengalaman berwirausaha bagi mahasiswa dengan meningkatkan 

keterampilan dan prilaku wirausaha mahasiswa melalui penemuan dan 

presentasi ide, kreativitas, dan inovasi berwirausaha , penyusunan ide 

berwirausaha , perencanaan dan pengorganisasian berwirausaha, pelaksanaan 

dan pengendalian berwirausaha , serta monitoring dan tindak lanjut dalam 

berwirausaha. 

  

FEK1.60.8301 Skripsi 6 SKS 

Penulisan hasil penelitian, dengan menggunakan langkah-langkah metode 

ilmiah. Kemampuan ini sangat diperlukan bagi mereka yang akan melanjutkan 

ke program yang lebih tinggi. 

  

PDE1.61.1301 Matematika Ekonomi 3 SKS 

Mata kuliah ini mengenalkan dasar-dasar ekonomi yang dapat di aplikasikan di 

dalam formula matematika dengan pemikiran persoalan-persoalan ekonomi 

mudah diselesaikan dengan cepat dan tepat dan akurat. Mahasiswa diharapkan 

dapat mengatasi persoalan ekonomi yang lebih kompleks dengan menggunakan 

formula/alat matematika. Mahasiswa dapat menangani persoalan didalam 

akuntansi seperti analisis biaya dan pendapatan suatu perusahaan yang berskala 

besar. 

  

PDE1.61.1302 Pengantar Aplikasi Komputer 2 SKS 

Mahasiswa memahami dan mampu mengoperasikan berbagai program aplikasi 

komputer yang terpenting dalam penyelesaian studi dan setelah menamatkan 

studi dalam mata kuliah ini diperkenalkan konsep komputer sebagai sistem 

terpadu dari hardware, software dan brainware dan perkembangannya, 

khususnya dalam konteks mikro processor. Pembahasannya meliputi aplikasi 

komputer dalam bidang penelitian, perencanaan dan pengawasan, azaz 

pembuatan flowchart, penggunaan package program dan bahasa komputer 

khususnya BASIC dan dasar-dasar pemograman. 

  

PDE1.61.2301 Perkoperasian 2 SKS 

Mata kuliah ini bertujuan untuk memperkenalkan lembaga koperasi dan BUMN 

dalam perekonomian Indonesia. Pembahasan akan menyangkut kontrak 
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pembangunan ekonomi pancasila, lengkap dengan dasar hukumnya. Beberapa 

hal seperti masalah pemasaran, pembiayaan, permodalan, organisasai serta 

system pengawasan didalam kedua jenis badan usaha ini akan dibahas secara 

mendalam 

  

PDE1.61.3301 Pengantar Ekonomi Pembangunan 3 SKS 

Mahasiswa dapat mengerti, menghayati maslaah pembangunan ekonomi 

dinegara berkembang. Pembahasan mencakup; defenisi, pengertian dan teori 

akuntansi pembangunan, sejarah, proses dan strategi pembangunan, peran 

kebijakan fiskal dan moneter serta perdagangan luarnegeri dalam pembangunan 

ekonomi, juga kaitan antara pembangunan dinegara berkembang dan orde 

ekonomi internasional baru 

  

PDE1.61.3302 Bahasa Inggris Bisnis 3 SKS 

Tujuan dari mata kuliah ini adalah untuk membekali mahasiswa dalam pemahaman bahasa inggris khususnya dalam dunia bisnissenyatanya/actual. Mahasiswa diarahkan untuk mengetahui topic-topik yang berkaitan dengan dunia bisnis kemudain menjawab dan 

mendiskusikan, dicoba kemampuan menulisnya, mencoba mempraktekkan dengan cara simulasi agar mahasiswa seolah-olah sudah terjun dalam kegiatan bisnis. Urutan pembahasan setiap topic adalah dengan memberikan (preliminary information: activity;reasing; 

writing skill; grammar review dan vocabulary). Materi yang diajarkan misalnya: business and the environment correspondence; arranging meeting/ appointment; negotiation,etc 
 

  

PDE1.61.3303 Pengetahuan Administrasi dan Arsip 3 SKS 

Mahasiswa memiliki pengetahuan tentang pentingnya keberadaan ilmu 

administrasi dalam kelancaran organisasi sehingga mampu mengaplikasikannya 

dalam aktivitas sehari-hari. Memiliki pemahaman dan mampu menjelaskan 

konsep organisasi, menganalisa macam-macam struktur organisasi serta 

mengidentifikasi macam-macam organisasi. Menjelaskan konsep kepegawaian 

dan konsep administrasi perbekalan serta menyusun kegiatan manajemen 

perbekalan. Memiliki pengetahuan tentang komunikasi efektif dalam organisasi 

serta kemampuan dalam berkomunikasi, baik secara lansung maupun melalui 

media telekomunikasi, memiliki kemampuan tentang surat menyurat serta 

mampu membuat berbagai macam surat yaitu surat lamaran pekerjaan, surat 

dinas dan surat niaga, memiliki pengetahuan tentang kearsipan serta mampu 

melakukan kegiatan pengurusan arsip dinamis dan arsip statis, memiliki 

pengalaman dalam melakukan observasi kedunia usaha dan kemampuan dalam 

membuat laporan observasi serta melakukan presentasi 

  

 PDE1.61.3304 Akuntansi Keuangan Menengah 1 3 SKS 

Setelah mengikuti Perkuliahan ini (1) Mahasiswa memahami konsep dan 

prinsip akuntansi keuangan seperti : defenisi, pengakuan, pengukuran dan 

penilaian, serta penyajian dan pengungkapan informasi akuntansi keuangan (2) 
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Mahasiswa dapat mengaplikasikan konsep tersebut dengan mengacu kepada 

Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum (PSAK Konvergensi IFRS). Terkait 

dengan Aset Lancar, dan Liabilitas lancar 

  

PDE1.61.3305 Akuntansi Biaya 3 SKS 

Materi yang dibahas dalam mata kuliah ini meliputi; pengertian fungsi dan 

ruang lingkup akuntansi biaya. Konsep-konsep dan klasifikasi biaya, metode 

harga pokok pesanan dan harga poko proses, penentuan dan prosedur 

pencatatan biaya bahan baku, tenaga kerja dan biaya-biaya overhead, kalkulasi 

biaya produksi sampingan dan bersama, departementalisasi biaya overhead. 

  

PDE1.61.3306 Manajemen Keuangan 3 SKS 

Menghasilkan sarjana yang mampu mengelola data perusahaan baik dalam 

penggunaan dana maupun penarikannya. Kemampuan mencakup penggunaan 

teori yang melandasi kebijakan keuangan dan kemahiran dalam 

mempergunakan teori yang melandasi kebijakan dalam mempergunakan teknik 

pengolahan data perusahaan. 

  

PDE1.61.3308 Manajemen Sumber Daya Manusia 3 SKS 

Mata kuliah ini bertujuan untuk menggali kembali konsep-konsep manajemen 

SDM sehingga mahasiswa bisa sharing teori-teori, konsep-konsep dan kasus 

MSDM pada perusahaan dalam dan luar negeri. 

  

  

PDE1.61.3309 Korespondensi Bahasa Indonesia 3 SKS 

Mahasiswa menguasai dan mendapatkan pengalaman membuat dan menulis 

berbagai macam surat dengan baik dan benar sesuai kebutuhan administrasi 

kantor modern sesuai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. 

  

PDE1.61.3310 Teknologi Perkantoran 2 SKS 

Mahasiswa mampu mengoperasikan mesin-mesin kantor seperti mesin 

pengganda dokumen, mesin penghitung, dan lain lain yang mendukung 

kegiatan perkantoran. 

  

PDE1.61.3311 Manajemen Keuangan 1 3 SKS 
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Menghasilkan sarjana yang mampu mengelola data perusahaan baik dalam 

penggunaan dana maupun penarikannya. Kemampuan mencakup penggunaan 

teori yang melandasi kebijakan keuangan dan kemahiran dalam 

mempergunakan teori yang melandasi kebijakan dalam mempergunaka teknik 

pengolahan data perusahaan. 

  

PDE1.61.3312 Sejarah Pemikiran Ekonomi 3 SKS 

Mata kuliah ini memberikan pengetahuan kepada mahasiswa tentang teori-teori 

lahirnya ekonomi mulai jaman praklasik sampai neokenesian dan membahas 

tentang kehidupan para ekonom dalam memunculkan teori ekonomi. 

  

PDE1.61.3313 Teori Ekonomi Mikro 3 SKS 

Mata kuliah ini memberikan pengetahuan kepada mahasiswa tentang ekonomi 

skala mikro yang meliputi: perilaku konsumen dalam mengkonsumsi, perilaku 

produsen dalam memproduksi, biaya produksi, dan jenis-jenis pasar. 

  

PDE1.61.3314 Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup 3 SKS 

Mata Kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan mengenai konsep-

konsep kependudukan, permasalahan kependudukan dan permasdalahan 

lingkungan hidup. 

  

PDE1.61.3315 Komunikasi Bisnis 3 SKS 

Melalui mata kuliah ini mahasiswa diharapkan mampu berkomunikasi baik 

lisan maupun tertulis dan melakukan komunikasi bisnis yang berguna termasuk 

konsep, pandangan dan kemampuan sebagai usahawan. Studi tentang 

bagaimana berkomunikasi secara efektif dalam bisnis, dengan konsep, 

pandangan dan teknik yang digunakan oleh seorang usahawan. 

  

PDE1.61.4301 Akuntansi Keuangan Menengah 2 3 SKS 

Setelah mengikuti Perkuliahan ini (1) Mahasiswa memahami konsep dan 

prinsip akuntansi keuangan seperti : defenisi, pengakuan, pengukuran dan 

penilaian, serta penyajian dan pengungkapan informasi akuntansi keuangan (2) 

Mahasiswa dapat mengaplikasikan konsep tersebut dengan mengacu kepada 

Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum (PSAK Konvergensi IFRS). Terkait 

dengan Aset  Non Lancar, dan Liabilitas jangka Panjang 

  

PDE1.61.4302 Sistem Informasi akuntansi 3 SKS 
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Mata kuliah ini memberikan konsep-konsep cara analisis dan cara merancang 

sistem informasi akuntansi yang tercakup dalam penyusunan sistem akuntansi 

suatu perusahaan. Pembahasan meliputi: pengertian sistem dan prosedur, 

bagaimana melakukan survei, cara merancang dan implementasi serta metode/ 

cara pengolahan data termasuk pembuatan daftar perkiraan, cara-cara 

penyusunan sistem internal control, formulir-formuir yang dibutuhkan 

perusahaan, flowcharting sistem dan prosedur lain. 

  

 PDE1.61.4303 Akuntansi Manajemen 3 SKS 

Mata kuliah ini memberikan pengetahuan kepada mahasiswa mengenai aplikasi akutansi biaya sebagai alat perencanaan, pengawasan dan pengambilan keputusan dengan menggunakan konsep-konsep biaya manajemen untuk biaya perencanaan, pengawasan dan 

pengambilan keputusan, dengan maksud agar mahasiswa memiliki keterampilan dalam mengunakan metode dan teknik-teknik biaya. Materi yang dibahas meliputi peran biaya dalam pengambilan keputusan penanaman modal, analisis laba bruto, analisis 

profitabilitas, analisis impas dan kalkulasi biaya relevan. 
 

  

PDE1.61.4304 Perpajakan 2 SKS 

Mata kuliah ini mencakup pengetahuan dasar tentang hukum pajak dan undang-

undang perpajakan yang berlaku di Indonsia, pengertian pajak pengertian hukum 

formil dan materil, daluwarsa, peradilan, kompensasi dan konsep-konsep lainnya 

dalam hukum pajak, pembagian jenis pajak, azaz pungutan pajak dan berbagai 

tarif pajak, pajak negara (pusat dan daerah) dan UU RI. 

  

PDE1.61.4305 Akuntansi Berbasis Komputer 2 SKS 

Setelah mengikuti Mk ini Mahasiswa memahami dan mampu mengoperasikan 

sistem operasi dan siklus pengolahan data akuntansi dalam menghasilkan 

laporan keuangan dengan menggunakan perangkat lunak speed sheet dan 

program aplikasi akuntansi menggunkan aplikasi Zahir dan , MYOB V17 

sehingga dapat menyusun laporan keuangan. 

  

PDE1.61.4306 Analisis Laporan Keuangan 3 SKS 

Setelah mengikuti Mata kuliah ini mahasiswa mampu menganalisis laporan 

keuangan pada perusahaan yang terdiri dari analisis akuntansi, analisis keuangan 

dan analisis prosfektif serta analisis laporan keuangan secara komprehensif. 

Secara lebih khusus memahami konsep analisis laporan keuangan, memahami 

teknik analisis laporan keuangan, memahami analisis aktivitas pendanaan, 

analisis aktivitas investasi, analisis aktivitas operasi, memahami analisis 

keuangan dengan alat analisis komparatif, common size, ratio dan dupont, 

analisis kredit, analisis profitabilitas, analisis pengembalian investasi dan 

analisis arus kas. 
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PDE1.61.4307 Manajemen Kantor 3 SKS 

Mahasiswa mampu memahami konsep manajemen kantor, meliputi efektivitas 

dan efisiensi, pekerjaan perkantoran, dan mampu merancang layout ruangan 

kantor. 

  

PDE1.61.4308 Manajemen Kearsipan 3 SKS 

Memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada mahasiswa dalam 

menangani arsip. 

  

PDE1.61.4309 Pengetahuan dan Praktek Mengetik 3 SKS 

Mata kuliah ini membekali mahasiswa tentang keterampilan mengetik, dasar-

dasar mengetik 10 jari, latihan dasar mengetik melalui program typing master, 

mengetik tuts di rumah jari dan di atas rumah jari, mengetik huruf besar, tuts di 

rumah jari dan di bawah rumah jari, pendalaman melalui pengetikan paragraf, 

pembinaan kecepatan dan ketelitian (typing test), mengetik angka dan tanda baca 

(numeric keypad), refresher course, typing training for typist, latihan mengetik 

cepat, mengetik berbagai bentuk surat dan amplopnya serta agenda kegiatan dan 

agenda perjalanan pimpinan 

  

PDE1.61.4310 Korespondensi Bahasa Inggris 3 SKS 

Mahasiswa menguasai dan mendapatkan pengalaman membuat dan menulis 

berbagai macam surat dengan baik dan benar sesuai kebutuhan administrasi 

kantor modern sesuai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam 

Bahasa Inggris. 

  

PDE1.61.4311 Stenografi 3 SKS 

Memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada mahasiswa sehingga dapat 

menulis steno dan melatinkannya kembali. 

  

PDE1.61.4312 Manajemen Keuangan 2 3 SKS 

Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu untuk menentukan 

sumber pendanaan terbaik bagi perusahaan dalam menjalankan kegiatan 

operasionalnya. 

  

PDE1.61.4313 Manajemen Pemasaran Jasa 3 SKS 

Penguasaan ruang lingkup manajemen pemasaran jasa dan membentuk konsep-
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konsep pengembangan produksi, pemecahan masalah yang dihadapi dalam 

usaha peningkatan pemasaran di Indonesia. 

  

PDE1.61.4314 Manajemen Pemasaran 3 SKS 

Mahasiswa paham tentang konsep manajemen pemasaran secara menyeluruh. 

Mahasiswa diharapkan mampu menggunakan dasar-dasar analisa yang diperoleh 

untuk mengambil analisa pemasaran. Topik-topik bahasan dalam kuliah ini 

mencakup antara lain: pengertian pemasaran, perilaku konsumen, sistem 

informasi dari segi pemasaran, bauran pemasaran, dan beberapa topik khusus 

dalam pemasaran. 

  

 PDE1.61.4315 Ekonometrika 3 SKS 

Mata kuliah ini merupakan mata kuliah lanjutan dari matematika ekonomi dan 

matematika ekonomi lanjutan. Pada mata kuliah ini dibahas penerapan 

matematika dalam pembelajaran ekonomi dan bersifat praktis daripada teoritis. 

  

PDE1.61.4316 Teori Ekonomi Makro 3 SKS 

Mata kuliah ini bertujuan untuk melanjutkan pendalaman dan pembahasan lebih 

jauh terhadap variabel ekonomi makro yang meliputi: pengukuran variabel 

ekonomi makro, agregat demand, dan equilibrium output, pasar uang (IS-LM), 

model IS-LM, analisis agregat demand dan kebijakan fiskal dan moneter. 

  

PDE1.61.4317 Matematika Ekonomi Lanjutan 3 SKS 

Mata kuliah ini merupakan lanjutan dari matakuliah matematika ekonomi yang 

memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada mahasiswa tentang kalkulus 

(diferensial dan integral) serta aplikasinya dalam analisis ekonomi 

  

PDE1.61.4318 Ekonomi Pembangunan 3 SKS 

Mata kuliah ini memberikan pengetahuan kepada mahasiswa tentang 

pembangunan ekonomi di negera sedang berkembang yang meliputi: model-

model pertumbuhan, ketenagakerjaan, kemiskinan, distribusi pendapatan dan 

kebijakan pembangunan di domestik dan luar negeri. 

  

PDE1.61.4319 Ekonomi Internasional 3 SKS 

Mata kuliah ini memberikan pengetahuan kepada mahasiswa tentang 

perdagangan internasional yang meliputi: pengertian perdagangan internasional, 
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teori-teori perdagangan internasional dan kebijakan-kebijakan perdagangan 

internasional 

  

PDE1.61.4320 Perekonomian Indonesia 2 SKS 

Mata kuliah ini bertujuan untuk memperkenalkan pembangunan ekonomi 

Indonesia. Pembahasan dimulai dengan mengetengahkan berbagai proses yang 

menyertai pembangunan ekonomi seperti; proses akumulasi, alokasi demografi 

dan distribusi, kemudian pembahasan dilanjutkan dalam dan luar negeri 

pemerintah melalui analisis mendalam tentang APBN, neraca pembayaran, 

neraca pendapatan nasional dan regional. 

  

PDE1.61.4321 Strategi Pembelajaran Ekonomi 2 SKS 

Mahasiswa mengetahui, memahami dan mampu mengimplementasikan strategi 

pembelajaran dalam pelaksanaan pembelajaran. Materi meliputi penguasaan 

pengetahuan mengenai berbagai pandangan tentang strategi pengajaran dan 

kaitan dengan menciptakan situasi belajar mengajar yang efektif untuk 

mencapai tujuan pengajaran yang sudah ditetapkan sebelumnya baik dalam 

bentuk kelas, belajar mandiri maupun kelompok kecil 

  

PDE1.61.5301 Metodologi Penelitian 3 SKS 

Mata kuliah ini memberikan pengetahuan kepada mahasiswa tentang metode 

ilmiah, perumusan masalah, identifikasi masalah, tujuan dan keguanan 

penelitian, penyusunan kajian teori, kerangka konseptual dan hipotesis, 

selanjutnya mata kuliah ini juga memberikan pengetahuan tentang penentuan 

populasi dan sampel, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data serta 

definisi operasional dan variable penelitian. Prasyarat: statistic 

  

PDE1.61.5302 Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 3 SKS 

Mata kuliah ini dimaksudkan untuk memperluas pemahaman mahasiswa 

tentang Lap Keuangan Konsolidasi beserta persoalan-persoalan khususnya 

  

PDE1.61.5303 Pengauditan 1 3 SKS 

Mata kuliah ini bertujuan untuk mengenalkan profesi akuntan publik dan 

memberikan pengetahuan konsep-konsep dasar pemeriksaan laporan keuangan. 

Mahasiswa mengetahui dan paham gambaran tentang hubungan antar struktur 

pengendalian internal dengan laporan keuangan. 
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PDE1.61.5304 Bank dan Lembaga keuangan 2 SKS 

Mata kuliah ini memberikan pemahaman tentang lembaga bank baik bank 

sentral, bank umum termasuk bank perkreditan rakyat serta lembaga-lembaga 

keuangan non bank. 

  

PDE1.61.5305 Akuntansi Perpajakan 3 SKS 

Setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa mampu melakukan pencatatan 

akuntansi terkait PPH, PPn PPn Bm, dan PBB serta menyusun laporan 

keuangan yang sesuai dengan aturan perpajakan 

  

 PDE1.61.5306 Sistem Informasi Manajemen 3 SKS 

Setelah menyelesaikan mata kuliah ini diharapkan mahasiswa memiliki 

kepandaian untuk: menganalisa kebutuhan informasi bagi manajemen, 

memodifikasi dan mengembangkan system informasi manajemen bagi 

pengambilan keputusan, mengaplikasikan teknik-teknik pengolahan data (man-

machine seperti computer) pada system informasi yang dirancang. 

  

PDE1.61.5307 Kesekretarisan 3 SKS 

Menjelaskan konsep serta memberi pemahaman tentang arti dan kedudukan 

sekretaris serta hakikat sekretaris sebagai langkah menjadi sekretaris yang 

professional. 

  

PDE1.61.5308 Komputer Perkantoran 3 SKS 

Mahasiswa mampu mengoperasikan program microsoft acces, sehingga mampu 

mengelola database perkantoran sebagai dasar pengambilan keputusan. 

  

PDE1.61.5309 Manajemen Strategi 3 SKS 

Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan proses manajemen strategi 

dimulai dengan perumusan strategi, analisa strategi dan implementasi strategi 

isi dari mata kuliah ini menyangkut pentingnya manajemen strategi, proses 

keputusan manajemen strategi, analisa lingkungan, alternatif strategi, memilih 

strategi dan evaluasi strategi. 

  

PDE1.61.5310 Ekonomi Regional 3 SKS 

Mata kuliah ini membahas mengenai materi ekonomi dalam lingkup kerjasama 

regional mulai dari dua negara hingga multinasional. Disamping itu juga 
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disampaikan jenis- jenis kerjasama, keuntungan dan kelebihan kerjasama antar 

negara, dan fokus kerjasama dalam lingkup asean. 

  

PDE1.61.5311 Ekonomi Koperasi 3 SKS 

Mata kuliah ini memberikan pengetahuan kepada mahasiswa tentang koperasi 

sebagai soko guru perekonomian Indonesia dan sebagai salah satu badan usaha 

yang mendukung perekonomian Indonesia. 

  

PDE1.61.5312 Evaluasi Hasil Belajar Ekonomi 2 SKS 

Setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa  memiliki penguasaan 

pengeahuan dan keterampilan mengenai peranan, prinsip, teknik dan prosedur 

penilaian hasil belajar ekonomi. Mahasiswa memahami masalah/kesulitan 

belajar dalam rangka perbaikan proses belajar mengajar ekonomi serta dapat 

melakukan evaluasi hasil belajar dengan tepat. 

  

PDE1.61.5313 Perencanaan Pembelajaran Ekonomi 2 SKS 

Mahasiswa mengetahui, memahami dan dapat menyusun perencanaan 

pembelajaran dengan baik. Pembahasan meliputi penguasaan pengetahuan 

teantang kaedah pembelajaran meliputi pengertian, proses pelaksanaan, model 

serta komponen perencanaan pembelajaran dan perangkat pembelajaran bidang 

ekonomi. 

  

PDE1.61.5314 Telaah Kurikulum dan Buku Teks 2 SKS 

Setelah menyelesaikan mata kuliah telaah kurikulum dan buku teks ini 

mahasiswa diharapkan dapat mengetahui dan memahami konsep-konsep 

 esensial kurikulum dan buku teks, sehingga mahasiswa  Mahasiswa mampu 

menelaah kurikulum dan buku teks Ekonomi di berbagai tingkat satuan 

pendidikan. 

  

PDE1.61.6301 Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 3 SKS 

Mata kuliah ini dimaksudkan untuk memperluas pengetahuan mahasiswa 

mengenai penerapan akuansi keuangan untuk masalah-masalah yang khusus. 

Pembahasan meliputi akutansi untuk; persekutuan, kantor pusat dan kantor 

cabang, penjualan angsuran dan akuntansi untuk transaksi dengan valuta asing 

  

PDE1.61.6302 Pengauditan 2 3 SKS 
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Mata kuliah ini membahas cara penyusunan program pemeriksaan terhadap 

berbagai transaksi, pelaksanaan program pemeriksaan, pelaporan hasil 

pemeriksaan laporan keuangan dan masalah-masalah lain yang berkaitan 

dengan pemeriksaan laporan keuangan. 

  

PDE1.61.6303 Akuntansi Perbankan 3 SKS 

Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan kemampuan mencatat transaksi-

transaksi keuangan perbankan dan penyusunan laporan keuangannya. 

  

PDE1.61.6304 Perilaku Organisasional 3 SKS 

Mata kuliah ini membahas tentang prilaku karyawan dalam organisasi dan 

bagaimana mengarahkan dan mengoptimalkan prilaku karyawan untuk 

pencapaian tujuan organisasi. 

  

 PDE1.61.6305 Manajemen Perbekalan 3 SKS 

Mahasiswa memahami tentang konsep dasar manajemen perbekalan, sehingga 

mampu mengelola perbekalan (logistik) di perkantoran meliputi: perencanaan, 

pengorganisasian, pengadaan, pendistribusian, pencatatan atau inventasrisasi, 

pemeliharaan, sampai dengan penghapusan perbekalan. 

  

PDE1.61.6306 Pengembangan kepribadian 2 SKS 

Mahasiswa mampu memahami dan menerapkan etika seperti tatacara duduk, 

etika jamuan (table manner), etika berjalan, etika berbicara, etika berpakaian 

(grooming) dan lain-lain. 

  

PDE1.61.6307 Riset Pemasaran 3 SKS 

Penguasaan tentang konsep-konsep dasar penelitian pemasaran, tekat dan 

prosedur pelaksanaannya serta latihan pengaplikasian hasil penelitian untuk 

keperluan perusahaan. 

  

PDE1.61.6308 Perilaku Konsumen 3 SKS 

Membahas masalah tentang perilaku konsumen berdasarkan konsep dan teori 

perilaku untuk memahami perilaku konsumen, faktor-faktor yang 

mempengaruhi perilaku konsumen untuk mengembangkan strategi pemasaran, 

tipe-tipe konsumen dan segmentasi pasar, teori tentang pengambilan keputusan 

konsumen yang menjadi dasar dalam pengembangan strategi pemasaran. 
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PDE1.61.6309 Strategi Pemasaran 3 SKS 

Mata kuliah ini memberikan pemahaman tentang konsep dasar manajemen 

strategi pemasaran secara menyeluruh dan bagaimana prinsip-prinsip tersebut 

diaplikasikan pada lingkungan bisnis yang akan disertai analisis kasus. 

  

PDE1.61.6310 Akuntansi Koperasi 3 SKS 

Mata kuliah ini memberikan pengetahuan kepada mahasiswa tentang 

penggunaan akuntasi dalam pelaporan keuangan koperasi dan dalam 

pengelolaan organisasi koperasi 

  

PDE1.61.6311 Ekonomi Sumber Daya Manusia 3 SKS 

Mata kuliah ini memberikan pengetahuan kepada mahasiswa tentang sumber 

daya manusia dari sudut ekonomi melalui mekanisme pasar yang meliputi: 

ketenagakerjaan, angkatan kerja, pengangguran, partisipasi angkatan kerja, S 

dan D tenaga kerja 

  

PDE1.61.6312 Pengelolaan Kelas 2 SKS 

Setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa mengetahui, memahami dan 

mampu mempraktikkan pengelolaan kelas dengan baik. Pembahasan meliputi 

pemahaman tentang prinsip-prinsip dan pendekatan  pengelolaan kelas (tata 

ruang, hubungan antar personal, disiplin kelas) dan jenis-jenis pendekatan 

pengelolaan kelas dalam kaitannya dengan penciptaan situasi kelas yang efektif 

dan efesien. 

  

PDE1.61.6313 Media Pembelajaran Ekonomi 2 SKS 

Mata kuliah ini memberikan pemahaman teori tentang arti penting media untuk 

pembelajaran ekonomi sehingga Mahasiswa mampu membuat dan 

menggunakan media yang efektif dan efisien dalam proses belajar mengajar. 

  

PDE1.61.6314 Perencanaan Pembangunan 3 SKS 

Mata kuliah inimemberikan pengetahuan kepada mahasiswatentang 

pembangunan ekonomi di negara berkembang meliputi modelpertumbuhan, 

ketenaga kerjaan, kemiskinan, distribusi pendapatan, kebijakan pembangunan 

domestik dan luar negeri. 
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PDE1.61.7301 Teori Akuntansi 3 SKS 

Mata kuliah ini memberikan konsep-konsep dasar akuntansi, asumsi dan 

postulat termasuk konsep dasar masing-masing elemen laporan keuangan. 

  

PDE1.61.7302 Hubungan Masyarakat 3 SKS 

Mahasiswa mampu memahami konsep dasar Humas, etika dan profesi humas, 

opini publik, citra dan reputasi perusahaan sehingga mampu menjadi Humas 

atau Public relation yang profesional 

  

PDE1.61.7303 Studi Kelayakan Bisnis 3 SKS 

Melalui mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu melakukan analisis 

kelayakan suatu bisnis atau investasi yang meliputi aspek pasar, aspek 

pemasaran, aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumber daya 

manusia, aspek hukum dan legal dan aspek keuangan. 

  

PDE1.61.7304 Ekonomi Moneter 3 SKS 

Mata kuliah ini memberikan pengetahuan tentang saling keterkaitan antar 

variabel-variabel moneter dan variabel makro ekonomi baik di Indonesia 

maupun secara internasional. 

  

 PDE2.61.4301 Sosiologi Ekonomi 2 SKS 

Mata kuliah ini memberikan pengetahuan kepada mahasiswa tentang ekonomi 

dari sudut pandang sosial yang dihubungkan dengan kehidupan masyarakat. 

  

PDE2.61.4302 Ekonomi Islam 2 SKS 

Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan kemampuan terkait dengan 

ekonomi sesuai dengan kaidah Islam dan syariah. 

  

PDE2.61.4303 Kepemimpinan 2 SKS 

Matakuliah ini membahas tentang konsep dasar kepemimpinan, diantaranya  

teori-teori kepemimpinan, gaya kepemimpinan, dan lainnya. 

  

PDE2.61.4304 Etika Bisnis dan Profesi 2 SKS 

Matakuliah ini membahas tentang kode etik dan etika dalam berbisnis dan 

kehidupan profesional seperti etika seorang sekretaris ketika di kantor dan di 
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luar kantor,  serta etika wirausaha dan profesi-profesi lainnya. 

  

PDE2.61.5301 Komunikasi Pemasaran 2 SKS 

Mata kuliah ini bertujuan untuk mengembangkan kompetensi mahasiswa dalam 

mengkomunikasikan produk bisnis kepada konsumen untuk meningkatkan 

penjualan. 

  

PDE2.61.6301 Manajemen Resiko 2 SKS 

 Dengan Mata kuliah ini membekali mahasiswa untuk memiliki pengetahuan 

dasar mengenai resiko manajemen dan berbagai aspek ketidakpastian serta 

pengantisipasian terhadap aspek-aspek yang tidak pasti tersebut. Beberapa topik 

yang didiskusikan diantaranya filosofi dan konsep resiko, ruang lingkup 

manajemen resiko, asuransi dan kerugian pendapatan. 

  

PDE2.61.6302 Manajemen Penjualan 2 SKS 

Membahas konsep dasar manajemen penjualan, memahami pembeli sebagai 

pihak yang berperan penting dalam aktifitas transaksi (penjualan), merancanang 

dan mengorganisir penjualan dengan memilih strategi-strategi penjualan yang 

sesuai serta evaliasi kerja penjualan secara komprehensif. 

  

PDE2.61.6303 Manajemen Perbankan 2 SKS 

Mata kuliah ini membahas dan menganalisis pengetahuan dasar, fungsi, 

aktifitas manajemen daklam perbankan, diantaranys manajemen dana bank, 

manajemen perkreditan, manajemen likuiditas bank,manajemen 

permodalan,manajemen aktiva dan pasiva dan manajemen pemasaran bank 

serta peranan bank dalam mensukseskan pembangunan. 

  

PDE2.61.6304 Ekonomi Transportasi 2 SKS 

Mata kuliah ini memberikan pengetahuan tentang transportasi dari sudut 

ekonomi. Membahas tentang faktor yang mempengaruhi S dan D, peranan 

transportasi dalam pembangunan ekonomi serta biaya transportasi analisis 

dilakukan dari sudut makro dan mikro. 

  

PDE2.61.6305 Anggaran Perusahaan 2 SKS 

Memahami konsep-konsep penganggaran dalam perusahaan, memahami jenis 

dan bentuk anggaran, fungsi dan kegunaan anggaran serta memahami 
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penyusunan anggaran secara komprehensif . 

  

PDE2.61.7301 Teori Pengambilan Keputusan 2 SKS 

Mata kuliah ini membahas tentang pengambilan keputusan dengan 

menggunakan alat analisa, yang sebahagian didasarkan data yang bisa duiukur 

dengan satuan angka atau menggunakan metode kuantitatif. 

  

PDE2.61.7302 Akuntansi Sektor Publik 2 SKS 

Mata kuliah ini memberikan pengetahuan dasar kepada mahasiswa mengenai 

akuntansi di sektor publik terutama pemerintah. Menjelaskan tentang 

karakteristik lingkungan , regulasi keuangan, kerangka konseptual, standar 

keuangan, penganggaran, siklus akuntansi, laporan keuangan, pengukuran, 

kinerja dll dan sistem pengendalian dalam manajemen pada organisasi sektor 

publik. 

  

PDE2.61.7401 Akuntansi Syariah 2 SKS 

Mata kuliah ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai konsep 

maupun praktek akuntansi syariah pada lembaga-lembaga keuangan syariah. 

Setelah mempelajari mata kuliah inimahasiswa diharapkan mampu menjelaskan 

sejarah dan perkembangan akuntansi syariah, time value of money, transaksi 

dalam Islam, konsep harta, utang, modal dalam Islam. akuntansi perbankan 

syariah, akuntansi pegadaian syariah dll. 

  

 PDE2.61.7303 Koperasi dan Usaha Kecil 2 SKS 

Mata kuliah ini membahas tentang prinsip dan bisnis pada koperasi dan usaha 

kecil. 
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2. Program Studi Manajemen (S1) 

Tujuan Program Studi Manajemen adalah Menghasilkan sarjana 

ekonomi bidang manajemen yang memiliki kemampuan analitik dan 

manajerial, kritis dalam menyikapi setiap persoalan ekonomi yang 

terjadi, serta mampu memecahkan masalah dan mencarikan solusi 

permasalahan ekonomi. 

Gelar akademik lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang 

untuk program studi Manajemen adalah Sarjana Ekonomi (S.E.) 

 

Kurikulum Program Studi Manajemen (S1) 

 

No Kode Matakuliah 
SKS 

Semester 
Jml T P L 

1). Mata Kuliah Wajib Universitas 

A. Wajib 

1 UNP1.60.1401 Pendidikan Agama 3 3 0 0 1 

2 UNP1.60.1402 Pendidikan Pancasila 2 2 0 0 1 

3 UNP1.60.1403 Pendidikan Kewarganegaraan 2 2 0 0 1 

4 UNP1.60.1404 Bahasa Indonesia 2 2 0 0 1 

5 UNP1.60.1405 Bahasa Inggris 2 2 0 0 1 

Jumlah SKS 11 11 0 0   

2). Mata Kuliah Pilihan Universitas 

A. Pilih 2 dari 18 SKS 

1 UNP2.60.1401 Ilmu Kealaman Dasar 2 2 0 0 1 

2 UNP2.60.1402 Ilmu Sosial Budaya Dasar 2 2 0 0 1 

3 UNP2.60.2101 Pendidikan Kebugaran Jasmani 2 2 0 0 2 

Jumlah SKS 6 6 0 0   

3). Mata Kuliah Wajib Fakultas 

A. Wajib 

1 FEK1.60.1301 Pengantar Ekonomi Mikro 3 3 0 0 1 

2 FEK1.60.1302 Pengantar Akuntansi 1 3 2 1 0 1 

3 FEK1.60.1303 Pengantar Bisnis 3 3 0 0 1 

4 FEK1.60.2301 Pengantar Ekonomi Makro 3 3 0 0 2 

5 FEK1.60.2302 Pengantar Akuntansi 2 3 2 1 0 2 

6 FEK1.60.2303 Pengantar Manajemen 3 3 0 0 2 

7 FEK1.60.2304 Statistik 1 3 3 0 0 2 

8 FEK1.60.3301 Statistik 2 3 3 0 0 3 
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No Kode Matakuliah 
SKS 

Semester 
Jml T P L 

9 FEK1.60.5301 Praktek Kewirausahaan 1 0 1 0 5 

Jumlah SKS 25 22 3 0   

B. Tugas Akhir/Skripsi 

1 FEK1.60.8301 Skripsi 6 0 0 6 8 

Jumlah SKS 6 0 0 6   

4). Mata Kuliah Wajib Program Studi 

A. Wajib 

1 MNJ1.62.1001 Matematika Bisnis 3 3 0 0 1 

2 MNJ1.62.2001 Aplikasi Komputer Bisnis 3 2 1 0 2 

3 MNJ1.62.2004 Bahasa Inggris Bisnis 3 3 0 0 2 

4 MNJ1.62.3001 Manajemen Keuangan 1 3 2 1 0 3 

5 MNJ1.62.3002 Manajemen Pemasaran 1 3 3 0 0 3 

6 MNJ1.62.3003 Manajemen Operasi 1 3 3 0 0 3 

7 MNJ1.62.3004 Akuntansi Biaya 3 3 0 0 3 

8 MNJ1.62.4001 Akuntansi Manajemen 3 3 0 0 4 

9 MNJ1.62.4002 Komunikasi Bisnis 3 3 0 0 4 

10 MNJ1.62.4003 Manajemen Resiko 3 3 0 0 4 

11 MNJ1.62.4004 Perilaku Organisasional 3 3 0 0 3 

12 MNJ1.62.4006 Manajemen Pemasaran 2 3 3 0 0 4 

13 MNJ1.62.4007 Manajemen Operasi 2 3 3 0 0 4 

14 MNJ1.62.4008 Manajemen Sumberdaya Manusia 3 3 0 0 4 

15 MNJ1.62.4009 Manajemen Keuangan 2 3 2 1 0 4 

16 MNJ1.62.5001 Riset Operasi 3 3 0 0 5 

17 MNJ1.62.5002 Penganggaran Perusahaan 3 3 0 0 5 

18 MNJ1.62.6001 Aspek Hukum Dalam Bisnis 2 2 0 0 6 

19 MNJ1.62.6002 Sistem Informasi Manajemen 3 3 0 0 6 

20 MNJ1.62.6003 Metodologi Penelitian 3 3 0 0 6 

21 MNJ1.62.7001 Studi Kelayakan bisnis 3 3 0 0 7 

22 MNJ1.62.7002 Manajemen Strategik 3 3 0 0 7 

23 MNJ1.62.7003 Magang Industri 3 0 0 3 7 

Jumlah SKS 68 62 3 3   

5). Mata Kuliah Pilihan Program Studi 

A. Pilihan 

1 MNJ2.62.5001 Manajemen Penjualan 3 3 0 0 5 

2 MNJ2.62.5002 Teori Pengambilan Keputusan 3 2 1 0 5 

3 MNJ2.62.5003 Teknik Proyeksi Bisnis 3 3 0 0 5 
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No Kode Matakuliah 
SKS 

Semester 
Jml T P L 

4 MNJ2.62.5004 Hubungan Industrial 3 3 0 0 5 

5 MNJ2.62.5005 Ekonomi Manajerial 3 3 0 0 5 

6 MNJ2.62.5006 Perilaku konsumen 3 3 0 0 5 

7 MNJ2.62.5007 Teori Portofolio dan Analisis Investasi 3 3 0 0 5 

8 MNJ2.62.5008 Manajemen Kualitas 3 3 0 0 5 

9 MNJ2.62.5009 Manajemen Perubahan 3 3 0 0 5 

10 MNJ2.62.6001 Manajemen Pemasaran Jasa 3 3 0 0 6 

11 MNJ2.62.6002 Strategi Pemasaran 3 3 0 0 6 

12 MNJ2.62.6003 Analisis Informasi Keuangan 3 3 0 0 6 

13 MNJ2.62.6004 Manajemen Proyek 3 3 0 0 6 

14 MNJ2.62.6005 
Manajemen Sumberdaya Manusia 
Internasional 

3 3 0 0 6 

15 MNJ2.62.6006 Etika Bisnis 2 2 0 0 6 

16 MNJ2.62.6007 Komunikasi Pemasaran 2 2 0 0 6 

17 MNJ2.62.6008 Sistem Pengendalian Manajemen 3 3 0 0 6 

18 MNJ2.62.6009 Budaya Dalam Bisnis 3 3 0 0 6 

19 MNJ2.62.7001 Pemasaran global 3 3 0 0 7 

20 MNJ2.62.7002 Seminar Manajemen Pemasaran 3 3 0 0 7 

21 MNJ2.62.7003 Seminar Manajemen Keuangan 3 3 0 0 7 

22 MNJ2.62.7004 Seminar Manajemen Operasi 3 3 0 0 7 

23 MNJ2.62.7005 
Seminar Manajemen Sumberdaya 

Manusia 
3 3 0 0 7 

24 MNJ2.62.7006 Manajemen Keuangan Multinasional 3 3 0 0 7 

25 MNJ2.62.7007 Manajemen Rantai Pasokan 3 3 0 0 7 

26 MNJ2.62.7008 
Manajemen Sumberdaya Manusia 
Strategik 

3 3 0 0 7 

27 MNJ2.62.7009 Riset Manajemen Pemasaran 3 3 0 0 7 

28 MNJ2.62.7010 Riset Manajemen Keuangan 3 3 0 0 7 

29 MNJ2.62.7011 Riset Manajemen Operasi 3 3 0 0 7 

30 MNJ2.62.7012 Riset Manajemen SDM 3 3 0 0 7 

31 MNJ2.62.8001 Manajemen Perbankan Syariah 2 2 0 0 8 

32 MNJ2.62.8002 Evaluasi Kinerja 2 2 0 0 8 

33 MNJ2.62.8003 Koperasi dan Usaha Kecil 2 2 0 0 8 

34 MNJ2.62.8004 Manajemen Perbankan 3 3 0 0 8 

35 MNJ2.62.8005 Kepemimpinan 3 3 0 0 8 

Jumlah SKS 100 99 1 0   
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Sinopsis 

  

UNP1.60.1401 Pendidikan Agama 3 SKS 

Yang Maha Esa dan Ketuhanan: keimanan dan ketaqwaan, filsafat ketuhanan 

(Teologi); Manusia: hakikat manusia, martabat manusia, tanggung jawab manusia; 

Hukum: menumbuhkan kesadaran untuk taat hukum Tuhan, fungsi profetik agama 

dalam hukum: Moral: agama sebagai sumber moral, akhlak mula dalam kehidupan; 

Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni: Iman, Iptek, dan amal sebagai kesatuan, 

kewajiban menuntut dan mengamalkan ilmu, tanggung jawab ilmuwan dan seniman; 

kerukunan antarumat beragama: agama merupakan rahmat Tuhan bagi semua, 

kebersamaan dalam pluralitas beragama; Masyarakat: masyarakat beradab dan 

sejahtera, peran umat beragama dalam mewujudkan masayarakat beradab dan 

sejahtera, Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi; Budaya: budaya akademik, 

etos kerja, sikap terbuka dan adil; Politik: kontribusi penganut agama dalam 

kehidupan berpolitik, peranan penganut agama dalam mewujudkan persatuan dan 

kesatuan bangsa. 

  

UNP1.60.1402 Pendidikan Pancasila 2 SKS 

Mata kuliah ini berisi tentang pengertiian urgensi dan alasan diperlukannya 

pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi; Pancasila dalam arus sejarah bangsa 

Indonesia; Pancasila sebagai sistem filsafat, sebagai dasar negara Republik 

Indonesia, sebagai ideologi negara, sebagai sistem etika, dan Pacasila menjadi dasar 

nilai pengembangan ilmu; Pemikiran dan pelaksanaan Pancasiladalam menghadapi 

permasalahan-permasalahan aktual dewasa ini, seperti masalah HAM, SARA, dan 

Kritis ekonomi, serta masalah radikalisme yang harus dipecahkan sesuai dengan 

nilai-nilai Pancasila. 

  

UNP1.60.1403 Pendidikan Kewarganegaraan 2 SKS 

mata kuliah ini berisi tentang hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam 

mengembangkan kemampuan utuh sarjana atau profesional; esensi dan urgensi 

identitas nasional sebagai salah satu deteminan pembangunan bangsa dan karakter, 

urgensi integritas nasional persatuan dan kesatuan bangsa; nilai dan norma 

konstitusional UUD NRI 1945 dan konstitusional ketentuan perundang-undangan di 

bawah UUD; harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara  dalam demokrasi 

yang bersumber pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat; hakikat, 

instumentasi, dan praksis demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan UUD 

NRI 1945; dinamika historis konstitusional, sosial-politik, kultural, serta konteks 

kontemporer penegakan hukum yang berkedaulatan; dinamika historis dan urgensi 

wawasan nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia 
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dalam konteks pergaulan dunia; urgensi dan tantangan nasional dan bela negara bagi 

Indonesia dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan. 

  

UNP1.60.1404 Bahasa Indonesia 2 SKS 

Mata Kuliah ini berisi tentang Konsepsi Bahasa Indonesia, Sejarah Bahasa 

Indonesia, Kedudukan dan Fungsi Bahasa Indonesia, ragam Bahasa Indonesia, Ejaan 

Bahasa Indonesia,(huruf tanda baca, kata dan unsur serapan: Kalimat Efektif, 

Pengertian Ciri, Syarat Kalimat Efektif: Paragraf,,Jenis, Fungsi dan 

Pengembanganya: Kerangka Tulisan Tema ,Topik, Judul dan Jenis Kerangka 

Tulisan: Teks Tulisan (Teks Akademis Ilmiah dan Teks non Akademis: Surat Resmi 

BI (Format dan Jenis Surat Resmi Bahasa Indonesia. 

  

UNP1.60.1405 Bahasa Inggris 2 SKS 

Mata kuliah ini berisi tentang pengembangan keterampilan berbahasa Inggris secara 

terpadu dengan memperhatikan kebutuhan mahasiswa sesuai bidang/ jurusannya, 

meliputi pemahaman pola-pola kalimat dasar yang membantu mahasiswa memahami 

berbagai referensi berbahasa Inggris dan membekali mahasiswa dengan keterampilan 

berkomunikasi dalam bahasa Inggris sesuai bidang keahliannya. 

  

UNP2.60.1401 Ilmu Kealaman Dasar 2 SKS 

Mata Kuliah ini berisi hakekat dan ruang lingkup alam pikiran manusia dan 

perkembanganya, perkembangan IPA, bumi dan alam semesta keanekaragaman 

makhluk hidup dan penyebaranya, makhluk hidup dalam ekosistem alami, sumber 

daya alam dan lingkungan, manfaat dan dampak IPA dan teknologi terhadap 

kehidupan sosial, sejarah peradapan manusia dan perkembangan teknologi, beberapa 

perkembangan teknologi penting, dan isu lingkungan 

  

UNP2.60.1402 Ilmu Sosial Budaya Dasar 2 SKS 

Mata kuliah ini berisikan tetang : Konsep-Konsep dasar dalam ilmu sosial dan 

budaya untuk mengkaji masyarakat indonesia dan perubahan masyarakat dan budaya 

indonesia. pokok bahasan yaitu manusia dan kebudayaan manusia sebagai individu 

dan makhluk sosial manusia, nilai moral da hukum manusia keragaman dan 

kesederjadtan manusia, sains teknologi dan seni manusia dan lingkungan 

  

 UNP2.60.2101 Pendidikan Kebugaran Jasmani 2 SKS 

Mata Kuliah ini mengaplikasikan pengaruh dan manfaat bermacam-macam aktifitas 

gerak untuk kebugaran jasmani dan kesehatan melalui bermacam-macam permainan, 

perlombaan, dan latihan-latihan olahraga serta kemampuan menganalisa pentingnya 

beraktifitas fisik untuk memelihara dan mengembangkan fungsi fisiologis tubuh dan 

kesehatan serta dapat diterpkan sepanjang hidup. 
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FEK1.60.1301 Pengantar Ekonomi Mikro 3 SKS 

Mata kuliah ini memberikan pengetahuan tentang tingkah laku konsumen dan 

produsen serta bentuk pasar. Topik tingkah laku konsumen mencakup konsep utility, 

permintaan dan elastisitas mata kuliah ini bertujuan mengantar mahasiswa kepada 

pengenalan konsep permintaan. Sedangkan topik tingkah laku produsen meliputi 

fungsi penawaran, konsep elastisitas penawaran dan fungsi biaya. Bentuk pasar 

terdiri dari rangkaian yang dimulai dari persaingan sempurna sampai monopoli, dan 

hubungannya dengan proses penciptaan harga dan tingkat produksi. Selanjutnya juga 

akan dibahas penerapan konsep di atas dalam beberapa sistem ekonomi termasuk di 

Indonesia. 

  

FEK1.60.1302 Pengantar Akuntansi 1 3 SKS 

Mata kuliah ini menjelaskan konsep-konsep dasar akuntansi, prinsip-prinsip dan 

proses penyusunan laporan keuangan. Mata kuliah Pengantar Akuntansi 1 

menjelaskan lingkungan akuntansi, definisi akuntansi, penggolongan akuntansi dan 

pengguna akuntansi, serta siklus akuntansi pada tahap awal diberikan untuk desain 

umum, yaitu untuk perusahaan jasa. Kemudian akan dijelaskan modifikasi yang 

diperlukan untuk menangani transaksi spesifik pada perusahaan dagang dan 

manufaktur. 

  

FEK1.60.1303 Pengantar Bisnis 3 SKS 

Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman konsep bisnis dalam 

perusahaan, memahami karakteristik bisnis, bentuk pemilikan perusahaan dan 

perbedaan antara organisasi perusahaan bisnis dengan perusahaan kecil 

(kewiraswastaan) serta memahami fungsi-fungsi bisnis dalam perusahaan yaitu 

fungsi manajemen sumber daya manusia, operasional / produksi,  pemasaran dan 

fungsi keuangan. 

  

FEK1.60.2301 Pengantar Ekonomi Makro 3 SKS 

Mata kuliah ini bertujuan membawa mahasiswa kepada pengenalan konsep dasar 

tentang pembentukan pendapatan nasional, yaitu penawaran dan permintaan 

agregatif dan interaksi antar keduannya. Pembahasan penawaran agregatif meliputi 

tenaga kerja, fungsi produksi agregatif dan teori pertumbuhan. Pembahasan 

permintaan agregatif mencakup teori mengenai pengeluaran konsumsi, investasi, 

pengeluaran pemerintah, dan ekspor serta impor. Selain itu akan dibahas pula teori 

permintaan akan uang, faktor penentu jumlah unag beredar dan teori lalu lintas 

modal antar Negara. 

  

FEK1.60.2302 Pengantar Akuntansi 2 3 SKS 

Mahasiswa mampu memahami prosedur dan teknik pencatatan dan pelaporan untuk 

masing-masing akun dalam laporan keuangan serta masalah-masalah khusus 

sehubungan dengan bentuk perusahaan. 
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FEK1.60.2303 Pengantar Manajemen 3 SKS 

Mata kuliah ini membahas tentang berbagai konsep, prinsip, pendekatan dan proses 

manajemen dalam organisasi. Dengan pembahasan ini para mahasiswa diharapkan 

akan mampu untuk menerapkan fungsi-fungsi manajemen dalam pengelolaan suatu 

organisasi. 

  

FEK1.60.2304 Statistik 1 3 SKS 

Mata kuliah ini memperkenalkan arti dan ruang lingkup serta kegunaan statistika 

sebagai salah satu alat utama dalam analisis ilmu ekonomi. Materi meliputi : 

pengertian dasar, distribusi frekuensi, ukuran lokasi, ukuran variasi, ukuran 

kemencengan dan kemiringan, analisa korelasi dan regresi, linear sederhana, analisis 

data berkala, dan angka indeks. 

  

FEK1.60.3301 Statistik 2 3 SKS 

Mata kuliah ini memperkenalkan kegunaan dan ruang lingkup statistika inference 

dalam ilmu ekonomi. Titik berat diberikan pada probabilitas, penaksiran dan 

pengujian hipotesis. Pembahasan meliputi : teori probabilitas, distribusi sampling 

dan pendugaan. 

  

FEK1.60.5301 Praktek Kewirausahaan 1 SKS 

Mata kuliah ini dIselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan dan memberikan 

pengalaman berwirausaha bagi mahasiswa dengan meningkatkan keterampilan dan 

prilaku wirausaha mahasiswa melalui penemuan dan presentasi ide, kreativitas, dan 

inovasi berwirausaha , penyusunan ide berwirausaha , perencanaan dan 

pengorganisasian berwirausaha, pelaksanaan dan pengendalian berwirausaha , serta 

monitoring dan tindak lanjut dalam berwirausaha. 

  

FEK1.60.8301 Skripsi 6 SKS 

Penulisan hasil penelitian, dengan menggunakan langkah-langkah metode ilmiah. 

Kemampuan ini sangat diperlukan bagi mereka yang akan melanjutkan ke program 

yang lebih tinggi. 

  

 MNJ1.62.1001 Matematika Bisnis 3 SKS 

Mata kuliah ini memberikan pengetahuan kepada mahasiswa tentang : himpunan, 

fungsi linear, fungsi non linear dan matrik, serta pengaplikasian ke dalam analisis 

ekonomi skala mikro dan makro 

  

MNJ1.62.2001 Aplikasi Komputer Bisnis 3 SKS 

Mata kuliah ini memperkenalkan konsep komputer yang mencakup aplikasi 
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komputer dalam bidang bisnis, seperti penggunaan microsoft office dan microsoft 

access. 

  

MNJ1.62.2004 Bahasa Inggris Bisnis 3 SKS 

Tujuan dari mata kuliah ini adalah untuk membekali mahasiswa dalam pemahaman 

Bahasa Inggris, khususnya dalam dunia bisnis senyatanya/aktual. Mahasiswa 

diarahkan untuk mengetahui topik-topik yang berkaitan dengan dunia bisnis 

kemudian menjawab dan mendiskusikan, dicoba kemampuan menulisnya, mencoba 

mempraktekkan dengan cara simulasi agar mahasiswa seolah-olah sudah terjun 

dalam kegiatan bisnis. Urutan pembahasan setiap topik adalah dengan memberikan 

(preliminary information: activity: reading: writing: skill: grammar review dan 

vocabulary). Materi yang diajarkan misalnya: business and the environment 

correspondence: arranging meeting/ appointment: negotiation, etc. 

  

MNJ1.62.3001 Manajemen Keuangan 1 3 SKS 

Matakuliah ini bertujuan untuk mengenalkan konsep dasar pengelolaan keuangan 

perusahaan, teknik pengambilan keputusan, penggunaan laporan keuangan 

perusahaan, dan investasi jangka pendek, agar mahasiswa mampu memahami peran 

manajemen keuangan di dalam perusahaan, menghitung nilai waktu uang sekarang 

dan yang akan datang, menilai investasi keuangan (sekuritas) jangka panjang, 

menghitung tingkat risiko investasi keuangan, menganalisis laporan keuangan 

perusahaan, serta menganalisis modal kerja perusahaan dan keputusan modal kerja 

Prasyarat: Lulus Pengantar Bisnis dan Pengantar Manajemen 

  

MNJ1.62.3002 Manajemen Pemasaran 1 3 SKS 

Mata kuliah ini bertujuan memberikan gambaran mengenai arti pentingnya 

pemasaran sebagai salah satu fungsi dalam organisasi perusahaan serta hubungannya 

dengan fungsi-fungsi lain. Pembahasan mencakup: sistem pemasaran, macam-

macam pasar, strategi pemasaran terpadu yang meliputi kebijaksanaan produk, harga 

distribusi dan promosi 

Prasyarat: Lulus Pengantar Bisnis dan Pengantar Manajemen 

  

MNJ1.62.3003 Manajemen Operasi 1 3 SKS 

Tujuan dari mata kuliah ini adalah agar mahasiswa memahami konsep manajemen 

operasional, kemampuan untuk menganalisis sistem operasional dan juga memakai 

teknik manajemen operasional untuk meningkatkan produktifitas organisasi atau 

perusahaan. Dengan demikian mahasiswa diharapkan memahami hal-hal berikut: 

konsep manajemen operasional dan lingkungannya: penentuan lokasi, lingkungan 

kerja dan tenaga kerja; masalah-masalah dalam proses perencanaan produksi, 
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keahlian dalam produksi; sistem penawaran dan pengendalian 

Prasyarat: Lulus Pengantar Bisnis dan Pengantar Manajemen 

  

MNJ1.62.3004 Akuntansi Biaya 3 SKS 

Berpikir kritis dalam menjelaskan dan menghitung harga pokok produk pada 

perusahaan manufaktur baik pada perusahaan yang berproduksi berdasarkan 

pesanan, perusahaan yang berproduksi secara terus menerus (proses), maupun 

perusahaan yang dalam proses produksinya menghasilkan produk bersama (joint 

product) dan produk sampingan (by product). 

Prasyarat: Pengantar akuntansi 1 dan 2 

  

MNJ1.62.4001 Akuntansi Manajemen 3 SKS 

Mata kuliah ini memberikan pengetahuan kepada mahasiswa mengenai aplikasi 

akuntansi biaya sebagai alat perencanaan, pengawasan dan pengambilanm keputusan 

dengan menggunakan konsep-konsep biaya manajemen untuk keperluan 

perencanaan, pengawasan dan pengambilan keputusan, dengan maksud agar 

mahasiswa memiliki keterampilan dalam menggunakan metode dan teknik-teknik 

biaya. Materi yang dibahas meliputi peranan biaya dalam pengambilan keputusan 

penanaman modal, analisis laba bruto, analisis profitabilitas, analisis impas dan 

kalkulasi biaya relevan. 

Matakuliah Prasyarat: Pengantar Akuntansi 1 dan 2 

  

MNJ1.62.4002 Komunikasi Bisnis 3 SKS 

Mata kuliah Komunikasi Bisnis memberikan pengetahuan, pemahaman  dan 

keterampilan kepada mahasiswa tentang fungsi, bentuk, teknik, dan taktik 

komunikasi sebagai strategi perusahaan dalam membangun hubungan dan loyalitas 

stakeholders dalam dunia bisnis. Selanjutnya setelah mempelajari mata kuliah 

Komunikasi Bisnis mahasiswa diharapkan dapat mengetahui, memahami, 

menerapkan dan mengevaluasi konsep-konsep komunikasi dalam bisnis, ruang 

lingkup komunikasi bisnis, bentuk dasar komunikasi ; komunikasi verbal dan non 

verbal, strategi dan taktik dalam komunikasi, memperbaiki dan meningkatkan 

keterampilan dalam berkomunikasi, menyusun pesan dalam bisnis, memahami 

konteks komunikasi antar budaya, teknologi komunikasi, mempraktekkan cara 

berkomunikasi dalam kepegawaian,  dan melakukan presentasi bisnis dan melakukan 

rapat bisnis. 

Matakuliah Prasyarat: Lulus Pengantar Bisnis 
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 MNJ1.62.4003 Manajemen Resiko 3 SKS 

Setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan memiliki pengetahuan 

dasar mengenai resiko manajemen dan beberapa aspek ketidakpastian serta 

pengantisipasian terhadap aspek-aspek yang tidak pasti tersebut. Beberapa topik 

yang didiskusikan disini adalah filosofi dan konsep resiko, ruang lingkup manajemen 

resiko, asuransi, dan kerugian pendapatan. 

Matakuliah Prasyarat: manajemen keuangan, manajemen pemasaran, manajemen 

operasi dan manajemen SDM 

  

MNJ1.62.4004 Perilaku Organisasional 3 SKS 

Mata kuliah ini membahas mengenai organisasi itu sendiri, bagaimana cara 

mengelola organisasi, mengapa organisasi diperlukan. Organisasi dibangun sebagai 

alat untuk mencapai tujuan, organisasi sebagai karir. 

Matakuliah Prasyarat: Manajemen SDM 

  

MNJ1.62.4006 Manajemen Pemasaran 2 3 SKS 

Matakuliah ini merupakan kelanjutan matakuliah Manajemen Pemasaran 1. Mata 

kuliah ini diberikana agar mahasiswa memiliki kemampuan dalam memahami 

konsep dasar market dirven strategy, proses dan fungsi/dimensi strategik, serta 

ketrampilan dalam mengaplikasikannya dalam perencanaan dan pengendalian 

kegiatan pemasaran. Mata kuliah ini mempelajari beberapa materi berupa konsep 

dasar market driven strategy dan proses pemasaran strategik yang mencakup: analisis 

situasi strategik, penyusunan strategi pemasaran, pengembangan program pemasaran, 

implementasi dan pengendalian strategi pemasaran serta berbagai kasus yang 

relevan. 

Prasyarat: Lulus Manajemen Pemasaran 1 

  

MNJ1.62.4007 Manajemen Operasi 2 3 SKS 

Mata kuliah ini bertujuan dapat memberikan pemahaman tentang perkembangan 

terbaru, permasalahan, atau isu-isu penting (important issue) dalam manajemen 

operasional di Indonesia dan internasional, memahami konsep dasar dan fungsi-

fungsi manajemen operasional secara komprehensif, melakukan analisis kasus 

(identifikasi masalah,  tinjauan teoritis, dan rekomendasi solusi masalah) dengan 

menggunakan konsep dan metode-metode untuk memecahkan persoalan-persoalan 

yang berkaitan dengan manajemen operasional, dan penguasaan software POMWIN 

untuk memecahkan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan manajemen 

operasional. 
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Prasyarat: Lulus Manajemen Operasi 1 

  

MNJ1.62.4008 Manajemen Sumberdaya Manusia 3 SKS 

Mata kuliah ini memberikan pemahaman mengenai konsep-konsep dasar dan 

pengaplikasian manajemen sumber daya manusia : perancangan pekerjaan, 

perencanaan sumber daya manusia, perekrutan dan seleksi, pelatihan dan 

pengembangan, perencanaan karir, evaluasi, kompensasi, kepuasan kerja, dan sistem 

informasi sumber daya manusia. 

Prasyarat: Lulus Pengantar Bisnis dan Pengantar Manajemen 

  

MNJ1.62.4009 Manajemen Keuangan 2 3 SKS 

Matakuliah ini merupakan kelanjutan matakuliah Manajemen Keuangan 1. Topik 

pembahasan pada mata kuliah ini difokuskan pada pemberian pemahaman dan 

pengetahuan mengenai metode dan teknik yang digunakan sebagai pendukung dalam 

pengambilan keputusan keuangan serta bagaimana cara menentukan keputusan yang 

optimal, terutama dalam kaitannya dengan keputusan investasi dan pendanaan. 

Prasyarat: Lulus Manajemen Keuangan 1 

  

MNJ1.62.5001 Riset Operasi 3 SKS 

Matakuliah ini membahas pemecahanan masalah dengan menggunakan teknik-teknik 

matematika, sebuah teknik ilmiah, yang biasa disebut sebagai mathematical 

programming. Teknik ini merupakan komponen utama dalam Riset Operasi 

(Operations Research) atau sering pula disebut sebagai Sains Manajemen 

(Management Science). Operations Research merupakan salah satu alat dasar dalam 

pengambilan keputusan, menyusun rencana dan strategi, baik jangka panjang 

maupun jangka pendek. Selain itu Operations Research juga membantu dalam 

memecahkan masalah dan kegiatan sehari-hari dalam bidang bisnis, pemerintahan, 

maupun kegiatan perorangan. Operations Research merupakan suatu bidang ilmu 

antar disiplin (inter disiplinary field), namun pembahasan mata kuliah ini akan 

dibatasi pada beberapa teknik Operations Research yang penting dan relevan saja 

dengan kebutuhan dan penggunaan dalam pengambilan keputusan manajemen serta 

dalam penerapan ilmu pengetahuan. 

Matakuliah Prasyarat: Pengantar bisnis, pengantar manajemen dan matematika 

ekonomi 

  

MNJ1.62.5002 Penganggaran Perusahaan 3 SKS 

Mata kuliah ini bertujuan untuk menghasilkan kompetensi mahasiswa di bidang  

Manajemen Keuangan, khususnya di bidang Penganggaran Perusahaan pada 
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perusahaan industry, dagang dan jasa. Peserta didik akan memiliki kompetensi dalam 

membuat penelitian/menyusun Penganggaran Perusahaan  secara kualitatif dan 

kuantitatif,  dengan menggunakan metode kuantitatif dan metode kualitatif, serta 

menggunakan alat bantu software statistik. Selanjutnya  mampu membuat laporan 

penelitian yang berkualitas, dan mampu merubah laporan ke dalam bentuk jurnal, 

dan siap untuk diseminarkan pada tingkat nasional. 

Prasyarat: Lulus Manajemen keuangan 1 dan 2 

  

MNJ1.62.6001 Aspek Hukum Dalam Bisnis 2 SKS 

Mata kuliah ini dimaksudkan agar mahasiswa memahami implikasi hukum dalam 

pelaksanaan kebijakan ekonomi. Materi yang dibahas meliputi pengantar hukum 

dagang dan hukum perdata, bentuk perusahaan, surat perniagaan jual beli dan kredit 

berdokumen 

Prasyarat: Lulus Pengantar Bisnis 

  

 MNJ1.62.6002 Sistem Informasi Manajemen 3 SKS 

Memberikan pengetahuan dasar dalam mempelajari dan mengembangkan sistem 

informasi manajemen. Melalui matakuliah ini diharapkan mahasiswa dapat 

mempunyai gambaran yang menyeluruh tentang sistem informasi manjemen. 

Gambaran yang dimaksud adalah mencakup pengertian umum, penerapan dan 

tingkahlaku sistem informasi manajemen. Setelah menyelesaikan matakuliah ini 

diharapkan mahasiswa memiliki kemampuan untuk; 1) menganalisa kebutuhan 

informasi bagi manajemen. 2) memodifikasi dan mengembangkan sistem informasi 

manajemen bagi pengambilan keputusan. 3) mengaplikasikan teknik-teknik 

pengolahan data (Man-Machine seperti komputer) pada sistem informasi yang 

dirancang. 

Prasyarat: Lulus Manajemen Keuangan, Manajemen Pemasaran, Manajemen Operasi 

dan Manajemen SDM 

  

MNJ1.62.6003 Metodologi Penelitian 3 SKS 

Memahami prinsip dan prosedur penelitian ilmiah,  mampu menyusun rencana 

penelitian dan mengimplementasikannya, mampu merumuskan masalah penelitian, 

mengembangkan hipotesis, dan menyusun metode penelitian yang relevan, serta 

memanfaatkan hasilnya. 

Prasyarat: Lulus Manajemen Keuangan, Manajemen Pemasaran, Manajemen Operasi 

dan Manajemen SDM 
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MNJ1.62.7001 Studi Kelayakan bisnis 3 SKS 

Matakuliah ini diberikan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam 

membuat dan memutuskan kelayakan suatu aktivitas usaha. Matakuliah ini terdiri 

dari analisis pasar, pengukuran dan peramalan permintaan, strategi pemasaran, lokasi 

pabrik, rencana organisasi, kebutuhan dana, kriteria penilaian investasi, resiko 

investasi, aspek-aspek ekonomi, hukum dan lingkungan dan laporan studi kelayakan 

Prasyarat: Lulus Manajemen Keuangan, Manajemen Pemasaran, Manajemen Operasi 

dan Manajemen SDM 

  

MNJ1.62.7002 Manajemen Strategik 3 SKS 

Setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami dan 

menjelaskan proses manajemen strategi dimulai dengan perumusan strategi, analisa 

strategi dan implementasi strategi. Diskusi dari mata kuliah ini menyangkut 

pentingnya manajemen strategi, proses keputusan manajemen strategi, analisa 

lingkungan, industri dan analisa kompetisi, alternatif strategi, memilih strategi dan 

evaluasi strategi. 

Prasyarat: Lulus Manajemen Keuangan, Manajemen Pemasaran, Manajemen Operasi 

dan Manajemen SDM 

  

MNJ1.62.7003 Magang Industri 3 SKS 

Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa dapat memahami fenomena bisnis di 

lapangan dan dapat mengaplikasikan ilmu/ teori yang selama ini dipelajari di PT & 

memecahkan masalah bisnis di lapangan 

Prasyarat: Lulus Manajemen Keuangan, Manajemen Pemasaran, Manajemen Operasi 

dan Manajemen SDM 

  

MNJ2.62.5001 Manajemen Penjualan 3 SKS 

Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan strategi penjualan, 

persiapan penjualan, rekruitmen, seleksi, motivasi tenaga penjualan, anggaran dan 

evaluasi bagian penjualan 

Prasyarat: Lulus Pengantar Manajemen 

  

MNJ2.62.5002 Teori Pengambilan Keputusan 3 SKS 

Dalam mengambil keputusan, biasanya banyak dibantu dengan alat-alat analisa. 

Alat-alat analisa itu sebahagian didasarkan data yang bisa diukur dengan satuan 

angka atau bersifat kuantitatif. Dalam matakuliah ini akan dibahas beberapa metode 
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kiantitatif tersebut. 

Prasyarat: Lulus manajemen keuangan, manajemen pemasaran, manajemen operasi 

dan manajemen SDM 

  

MNJ2.62.5003 Teknik Proyeksi Bisnis 3 SKS 

Matakuliah ini mempelajari pemanfaatan metode peramalan atau prakiraan bisnis 

dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan organisasi dengan memperhatikan faktor-

faktor lingkungan ekonomi dan bisnis. Pengantar tentang teknik prakiraan dalam 

bidang bisnis, termasuk didalamnya adalah penggunaan dan keterbatasan dari 

metode least squares, twostage least squares, estimasi dengan informasi yang terbatas 

dan informasi yang lengkap, dan pertimbangan dalam masalah dan kesalahan yang 

timbul dalam observasi, multicolinearity dan autocorelation dalam time-series dan 

cross-section structural estimation. Matakuliah ini juga membahas penggunaan 

teknik-teknik ekonometrik dalam estimasi. 

Prasyarat: Lulus manajemen keuangan, manajemen pemasaran, manajemen operasi, 

matematika bisnis dan manajemen SDM 

  

MNJ2.62.5004 Hubungan Industrial 3 SKS 

Dalam situasi bisnis selalu berubah maka faktor kunci untuk meraih keunggulan 

bersaing terletak pada aspek Sumber Daya Manusia. Sumber Daya Manusia 

merupakan aset yang harus dieksploitasi. Oleh karena itu perusahaan/ organisasi 

perlu menyelaraskan strategi SDM dengan strategi organisasi, agar dapat mendukung 

tercapainya tujuan organisasi 

Prasyarat: Lulus Manajemen sumberdaya manusia 

  

MNJ2.62.5005 Ekonomi Manajerial 3 SKS 

Memahami pelaksanaan fungsi manajemen mengelola sumber daya ekonomi secara 

efisien dan efektif dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi; perencanaan, budgeter 

dan pengendalian pembangunan 

Prasyarat: Lulus Pengantar Manajemen dan Pengantar Ekonomi Makro dan Mikro 

  

 MNJ2.62.5006 Perilaku konsumen 3 SKS 

Mata kuliah ini bertujuan untuk menganalisis perubahan-perubahan yang terjadi pada 

perilaku konsumen,  motivasi konsumen, pengaruh budaya pengaruh budaya, 

demografi dan psikologi sosial dalam membentuk perilaku konsumen. 
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Prasyarat: Lulus Manajemen pemasaran 

  

MNJ2.62.5007 Teori Portofolio dan Analisis Investasi 3 SKS 

Mahasiswa mampu dan dapat diberikan tanggung jawab untuk mengambil keputusan 

dalam pemilihan portofolio investasi yang optimal dipasar modal sesuai dengan 

tujuan, kebijakan dan strategi investasi individu, berdasarkan analisis fundamental 

dan teknikal serta melakukan 

evaluasi terhadap kinerja portofolio diakhir periode. 

Prasyarat: Lulus manajemen keuangan 

  

MNJ2.62.5008 Manajemen Kualitas 3 SKS 

Mata kuliah ini menjelaskan konsep-konsep yang terkait dengan dasar-dasar 

manajemen kualitas seperti konsep dasar, filosofi, serta alat dan teknik-tekink yang 

digunakan manajemen dalam mengukur kualitas, produktifitas dan  competitiveness 

perusahaan. Sehingga perusahaan dapat meningkatkan nilainya melalui kualitas yang 

diberikan kepada konsumen. Topik-topik yang dijelaskan seperti total quality control 

and management, pelibatan dan pemberdayaan karyawan,kepemimpinan dan 

kerjasama tim,siklus kualitas, hubungan kualitas dengan produktifitas dan daya saing 

perusahaan serta pengendalian kualitas secara statistik 

  

MNJ2.62.5009 Manajemen Perubahan 3 SKS 

Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai bagaimana 

merencanakan perubahan dan inovasi dalam mengelola suatu kinerja organisasi atau 

perusahaan. Manajemen perubahan membahas mengenai : analisis perubahan 

lingkungan usaha, proses perubahan, aspek dan budaya serta lain-lain yang relevan. 

Prasyarat: Lulus manajemen SDM, perilaku organisasional 

  

MNJ2.62.6001 Manajemen Pemasaran Jasa 3 SKS 

Untuk mengetahui, menjelaskan dan memberikan pemahaman kepada  mahasiswa 

tentang pemasaran jasa , sehingga mampu menjelaskan tentang perbedaan antara 

pemasaran barang dengan pemasaran jasa dengan perluasan konsep bauran 

pemasaran jasa untuk disesuaikan dengan perilaku konsumen jasa agar dapat 

memenuhi ekspektasi dan harapan pelanggan jasa dengan cara memahami pelanggan 

jasa dan menjelaskan hubungan pelanggan dengan melakukan service recovery agar 

sesuai dengan desain jasa yang diwakili dengan bukti fisik tempat jasa diproses 

sampai dengan proses penyajian jasa yang sesuai komunikasi pemasaran jasa yang 

terintergrasi 

  

MNJ2.62.6002 Strategi Pemasaran 3 SKS 
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Mata kuliah ini membahas konsep dasar  market-driven strategy  dan  proses 

pemasaran stratejik yang mencakup: analisis situasi stratejik, penyusunan strategi 

pemasaran, pengembangan program pemasaran, implementasi dan pengendalian 

strategi pemasaran, serta berbagai kasus yang relevan. 

Prasyarat: Lulus Manajemen pemasaran 

  

MNJ2.62.6003 Analisis Informasi Keuangan 3 SKS 

Mata kuliah ini diselenggarakan dengan tujuan untuk memberikan pengenalan 

mengenai estimasi nilai penawaran publik suatu perusahaan, menggunakan informasi 

yang diperoleh dari akuntansI keuangan. Mahasiswa diarahkan pada proses evaluasi 

yang terdiri analisis industri dan lingkungan ekonomi perusahaan, analisis metode 

akuntansi yang digunakan perusahaan, analisis kinerja historis, proyeksi kinerja 

keuangan di masa depan, dan estimasi nilai perusahaan serta menginterpretasikan 

kemampuan perusahaan yang telah lalu dan prospek masa depan.  

Prasyarat: Lulus manajemen keuangan 

  

MNJ2.62.6004 Manajemen Proyek 3 SKS 

Mata kuliah ini mempelajari manajemen proyek secara terintegrasi. Manajemen 

proyek berfokus pada bagaimana proyek memberikan kontribusi pada tujuan 

strategis perusahaan melalui alat-alat manajemen proyek, teknik, dan keahlian 

interpersonal sumber daya manusia untuk memulai dan menyelesaikan proyek.  

Manajemen Proyek mempelajari bagaimana mengeimplementasikan dan mencapai 

tujuan organisasi dalam kondisi persaingan dunia luas. Manajemen proyek meliputi 

gambaran konsep dan keahlian yang digunakan manajer untuk mengusulkan, 

merencanakan, menyelamatkan sumber daya, anggaran, dan memimpin tim proyek 

untuk menyelesaikan proyek dengan sukses. 

Prasyarat: Lulus manajemen operasi 

  

MNJ2.62.6005 Manajemen Sumberdaya Manusia Internasional 3 SKS 

Mata kuliah ini memberikan pengetahuan dan kemampuan kepada mahasiswa untuk 

menyelesaikan permasalahan SDm pada perusahaan-perusahaan multinasional yang 

memiliki cabang dibeberapa negara atau menyelesaikan isu-isu SDM yang berkaitan 

denagan berbagai macam tahapan perkembangan dalam proses globalisasi sehingga 

SDM menjadi keunggulan bersaing bagi perusahaan multinasional. 

Prasyarat:Lulus manajemen SDM dan perilaku organisasional 

  

 MNJ2.62.6006 Etika Bisnis 2 SKS 
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Mata kuliah ini adalah bertujuan untuk memberi pemahaman kepada mahasiswa 

tentang prinsip, praktek dan isu-isu etika dalam manajemen bisnis. Topik yang 

dibahas menyangkut falsafah, konsep dan prinsip asa tentang etika, etika dalam 

berbisnis 

Prasyarat: Lulus Pengantar Bisnis dan Pengantar Manajemen 

  

MNJ2.62.6007 Komunikasi Pemasaran 2 SKS 

Mata kuliah ini bertujuan untuk membangun dan mengembangkan kompetensi 

mahasiswa dalam mengkomunikasikan produk bisnis kepada konsumen sasaran 

secara efektif dan efisien untuk meningkatkan Mata kulaih ini bertujuan untuk 

membangun dan mengembangkan kompetensi mahasiswa dalam 

mengkomunikasikan produk bisnis kepada konsumen sasaran secara efektif dan 

efisien untuk meningkatkan Mata kulaih ini bertujuan untuk membangun dan 

mengembangkan kompetensi mahasiswa dalam mengkomunikasikan produk bisnis 

kepada konsumen sasaran secara efektif dan efisien untuk meningkatkan Mata kulaih 

ini bertujuan untuk membangun dan mengembangkan kompetensi mahasiswa dalam 

mengkomunikasikan produk bisnis kepada konsumen sasaran secara efektif dan 

efisien untuk meningkatkan penjualan 

Prasyarat: Lulus Pengantar Bisnis dan Pengantar Manajemen 

  

MNJ2.62.6008 Sistem Pengendalian Manajemen 3 SKS 

Matakuliah ini membahas arti, fungsi dan peranan sistem pengendalian manajemen 

sebagai perangkat utama yang harus dipahami dan dikuasai seorang controller. 

Materi kuliah ini meliputi arti dan ruang lingkup controllership, fungsi dan peranan 

controller dalam suatu perusahaan, sistem pengendalian manajemen yang mencakup 

proses dan perencanaan penganmbilan keputusan, sistem pengendalian 

intern,pengendalian keuangan, pendapatan biaya,laba dan sumber daya manusia serta 

penyusunan berbagai laporan intern. 

Prasyarat: Lulus manajemen keuangan, manajemen pemasaran, manajemen operasi 

dan manajemen SDM 

  

MNJ2.62.6009 Budaya Dalam Bisnis 3 SKS 

Mata kuliah ini membahas praktek dan tindakan manajemen dalam kaitannya dengan 

pendayagunaan SDM di perusahaan-perusahaan multinasional. Topik-topik bahasan 

dalam mata kuliah ini meliputi: praktek penarikan, kompensasi, hubungan industrial, 

komunikasi lintas budaya dan lain-lain yang relevan 

Prasyarat: Lulus Manajemen sumberdaya manusia 
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MNJ2.62.7001 Pemasaran global 3 SKS 

Membahas tentang bagaimana pemasaran global, sistem pemasaran internasional, 

hambatan-hambatan memasuki pasar internasional mengenai tarif, kuota, embargo 

dan pengawasan nilai tukar pada pemasaran internasional. 

Prasyarat: Lulus Manajemen pemasaran 

  

MNJ2.62.7002 Seminar Manajemen Pemasaran 3 SKS 

Dalam seminar ini mahasiswa diharapkan berpartisipasi aktif dan dapat bekerja 

secara mandiri. Selain itu juga akan didiskusikan secara analisis masalah aktual 

dalam pemasaran dan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi pemasaran dalam 

dan luar negeri. Beberapa topik pilihan akan dibahas secara mendalam. Mahasiswa 

diwajibkan mempresentasikan gagasan yang akan dituangkan dalam kertas karyanya. 

Prasyarat: Lulus Manajemen pemasaran dan metodologi penelitian 

  

MNJ2.62.7003 Seminar Manajemen Keuangan 3 SKS 

Seminar Manajemen keuangan bertujuan meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan mahasiswa dalam penyusunan proposal dan laporan penelitian serta 

mampu menseminarkannya secara ilmiah dalam ruang lingkup manajemen 

keuangan. 

Prasyarat: Lulus manajemen keuangan  dan metodologi penelitian 

  

MNJ2.62.7004 Seminar Manajemen Operasi 3 SKS 

Matakuliah ini bertujuan untuk menggali kembali konsep-konsep manajemen operasi 

pada perusahaan manufaktur dan jasa serta mahasiswa dapat sharing teori-teori, 

konsep kasus-kasus manajemen operasi. 

Prasyarat: Lulus manajemen operasi dan metodologi penelitian 

  

MNJ2.62.7005 Seminar Manajemen Sumberdaya Manusia 3 SKS 

Matakuliah ini bertujuan untuk menggali kembali konsep-konsep Manajemen SDM 

sehingga mahasiswa bisa sharing teori-teori, konsep-konsep dan kasus MSDM pada 

perusahaan dalam dan luar negeri. 

Prasyarat: Lulus manajemen SDM, perilaku organisasi dan metodologi penelitian 
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 MNJ2.62.7006 Manajemen Keuangan Multinasional 3 SKS 

Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman berbagai konsep dan teknik 

analisis yang dibutuhkan dalam mengelola keuangan perusahaan multinasional, serta 

dapat mengaplikasikan konsep-konsep tersebut dalam pembuatan keputusan-

keputusan keuangan perusahaan secara tepat dan sesuai dengan tujuan perusahaan. 

Secara khusus indikator itu meliputi: lingkungan perdagangan internasional yang 

berfokus pada aspek-aspek manajerial dari perspektif korporasi, faktor-faktor yang 

mempengaruhi hubungan antara nilai tukar dengan variabel-variabel ekonomi, 

pengukuran risiko nilai tukar, serta mampu melakukan pengelolaan aset dan 

kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang pada perusahaan multinasional. 

Prasyarat: Lulus manajemen keuangan 1 dan 2 

  

MNJ2.62.7007 Manajemen Rantai Pasokan 3 SKS 

Membahas mengenai pengelolaan kegiatan-kegiatan dalam rangka memperoleh 

bahan mentah, mentransformasikan bahan mentah tersebut menjadi barang dalam 

proses dan barang jadi, dan mengirimkan produk tersebut ke konsumen melalui 

sistem distribusi. Kegiatan-kegiatan ini mencakup fungsi pembelian tradisional 

ditambah kegiatan-kegiatan lain yang penting bagi hubungan antara pemasok dengan 

distributor. 

Prasyarat: Lulus manajemen operasi 

  

MNJ2.62.7008 Manajemen Sumberdaya Manusia Strategik 3 SKS 

Mata kuliah ini memberikan pengetahuan dan kemampuan kepada mahasiswa 

menentukan dan menyusun strategi-strategi dalam fungsi SDM dalam perubahan 

serta menyelesaikan permasalahan, isu-isu dan strategi-strategi SDM yang berkaitan 

dengan tahapan perkembangan perubahan-perubahan baik nasional maupun 

multinasional 

Prasyarat: Lulus manajemen SDM dan perilaku organisasional 

  

MNJ2.62.7009 Riset Manajemen Pemasaran 3 SKS 

Penguasaan tentang konsep-konsep dasar penelitian pemasaran, tekad dan prosedur 

pelaksanaannya, serta latihan pengaplian hasil penelitian untuk keperluan 

perusahaan. 

Prasyarat: Lulus metodologi penelitian 

  

MNJ2.62.7010 Riset Manajemen Keuangan 3 SKS 

Tujuan mata kuliah ini adalah memberikan pemahaman mengenai konsep-konsep 
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dan teknik dalam melakukan riset keuangan, serta mentransfer kemampuan untuk 

melakukan riset keuangan dengan menggunakan konsep yang benar, sampai 

membuat laporan riset keuangan yang diperlukan dalam pembuatan rencana dan 

pengambilan keputusan manajemen keuangan. Topik bahasan mata kuliah ini 

meliputi: ruang lingkup riset keuangan, jenis dan tahapan riset keuangan, sumber, 

pengukuran dan teknik pengukuran data, penyusunan instrumen, pengukuran 

variabel, penentuan sampel, analisis data, interpretasi hasil riset, penyusunan laporan, 

dan presentasi hasil riset 

Prasyarat: Lulus metodologi penelitian 

  

MNJ2.62.7011 Riset Manajemen Operasi 3 SKS 

Tujuan mata kuliah ini adalah memberikan pemahaman mengenai konsep-konsep 

dan teknik dalam melakukan riset operasional, serta mentransfer kemampuan untuk 

melakukan riset operasional dengan menggunakan konsep yang benar, sampai 

membuat laporan riset operasional yang diperlukan dalam pembuatan rencana dan 

pengambilan keputusan manajemen operasional. Topik bahasan mata kuliah ini 

meliputi: ruang lingkup riset operasional, jenis dan tahapan riset operasional, 

sumber, pengukuran dan teknik pengukuran data, penyusunan instrumen, 

pengukuran variabel, penentuan sampel, analisis data, interpretasi hasil riset, 

penyusunan laporan, dan presentasi hasil riset 

Prasyarat: Lulus metodologi penelitian 

  

MNJ2.62.7012 Riset Manajemen SDM 3 SKS 

Tujuan mata kuliah ini adalah memberikan pemahaman mengenai konsep-konsep 

dan teknik dalam melakukan riset SDM, serta mentransfer kemampuan untuk 

melakukan riset SDM dengan menggunakan konsep yang benar, sampai membuat 

laporan riset SDM yang diperlukan dalam pembuatan rencana dan pengambilan 

keputusan MSDM. Topik bahasan mata kuliah ini meliputi: ruang lingkup riset 

SDM, jenis dan tahapan riset SDM, sumber, pengukuran dan teknik pengukuran 

data, penyusunan instrumen, pengukuran variabel, penentuan sampel, analisis data, 

interpretasi hasil riset, penyusunan laporan, dan presentasi hasil riset 

Prasyarat: Lulus metodologi penelitian 

  

MNJ2.62.8001 Manajemen Perbankan Syariah 2 SKS 

Manajemen Perbankan Syariah menjelaskan Sejarah dan Perkembangan Bank 

Syariah, Struktur Organisasi Bank Syariah, Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) 

dan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI),Assets and 

Liabilities Management perbankan Syariah, Manajemen Bagi Hasil, Pengawasan dan 
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Manajemen Risiko Bank Syariah. 

Prasyarat: Lulus Pengantar Bisnis dan Pengantar Manajemen 

  

MNJ2.62.8002 Evaluasi Kinerja 2 SKS 

Mata kuliah ini memberikan kemampuan dan keterampilan dalam meningkatkan  

posisi saing perusahaan yang ditunjang dengan keterampilan menyusun sistem dan 

evaluasi kinerja Manajemen dan Keterampilan mengelola karyawan 

Prasyarat: Lulus manajemen keuangan, manajemen pemasaran, manajemen operasi 

dan manajemen SDM 

  

MNJ2.62.8003 Koperasi dan Usaha Kecil 2 SKS 

Mata kuliah ini memberikan pemahaman konsep-konsep dan teori-teori koperasi dan 

UKM dalam kasus-kasus terkait dengan perumusan, implementasi dan evaluasi 

strategi dalam pengembangan koperasi dan UMKM dalam mewujudkan 

kesejahteraan masyarakat. 

Prasyarat: Lulus Pengantar Bisnis 

  

 MNJ2.62.8004 Manajemen Perbankan 3 SKS 

Mata kuliah ini membahas dan menganalisis pengetahuan dasar, fungsi, aktifitas dan 

manajemen dalam perbankan, diantaranya manajemen dana bank, manajemen 

perkreditan, manajemen likuiditas bank, manajemen permodalan, manajemen aktiva 

dan pasiva dan manajemen pemasaran bank, serta peranan bank dalam 

mensukseskan pembangunan 

Prasyarat: Lulus Pengantar Bisnis dan Pengantar Manajemen 

  

MNJ2.62.8005 Kepemimpinan 3 SKS 

Mata kuliah kepemimpinan bertujuan untuk memberikan pengetahuan teoritis dan 

praktis kepada mahasiswa agar dapat memahami dan mampu menerapkannya dalam 

kegiatan usaha. 

Parasyarat: Lulus manajemen keuangan, manajemen pemasaran, manajemen operasi 

dan manajemen SDM 
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Kurikulum Program Studi Manajemen Dual Degree (S1) 

 

No Kode Matakuliah 
SKS 

Semester 
Jml T P L 

1). Mata Kuliah Wajib Universitas 

A. Wajib 

1 UNP1.60.1401 Pendidikan Agama 3 3 0 0 1 

2 UNP1.60.1402 Pendidikan Pancasila 2 2 0 0 1 

3 UNP1.60.1403 Pendidikan Kewarganegaraan 2 2 0 0 1 

4 UNP1.60.1404 Bahasa Indonesia 2 2 0 0 1 

5 UNP1.60.1405 Bahasa Inggris 2 2 0 0 1 

Jumlah SKS 11 11 0 0   

2). Mata Kuliah Pilihan Universitas 

A. Pilih 2 dari 18 SKS 

1 UNP2.60.1401 Ilmu Kealaman Dasar 2 2 0 0 1 

2 UNP2.60.1402 Ilmu Sosial Budaya Dasar 2 2 0 0 1 

3 UNP2.60.2101 Pendidikan Kebugaran Jasmani 2 2 0 0 2 

Jumlah SKS 6 6 0 0   

3). Mata Kuliah Wajib Fakultas 

A. Wajib 

1 FEK1.60.1301 Pengantar Ekonomi Mikro 3 3 0 0 1 

2 FEK1.60.1302 Pengantar Akuntansi 1 3 2 1 0 1 

3 FEK1.60.1303 Pengantar Bisnis 3 3 0 0 1 

4 FEK1.60.2301 Pengantar Ekonomi Makro 3 3 0 0 2 

5 FEK1.60.2302 Pengantar Akuntansi 2 3 2 1 0 2 

6 FEK1.60.2303 Pengantar Manajemen 3 3 0 0 2 

7 FEK1.60.2304 Statistik 1 3 3 0 0 2 

8 FEK1.60.3301 Statistik 2 3 3 0 0 3 
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No Kode Matakuliah 
SKS 

Semester 
Jml T P L 

9 FEK1.60.5301 Praktek Kewirausahaan 1 0 1 0 5 

Jumlah SKS 25 22 3 0   

B. Tugas Akhir/Skripsi 

1 FEK1.60.8301 Skripsi 6 0 0 6 8 

Jumlah SKS 6 0 0 6   

4). Mata Kuliah Wajib Program Studi 

A. Wajib 

1 MNJ1.62.1001 Matematika Bisnis 3 3 0 0 1 

2 MNJ1.62.2001 Aplikasi Komputer Bisnis 3 2 1 0 2 

3 MNJ1.62.2004 Bahasa Inggris Bisnis 3 3 0 0 2 

4 MNJ1.62.3001 Manajemen Keuangan 1 3 2 1 0 3 

5 MNJ1.62.3002 Manajemen Pemasaran 1 3 3 0 0 3 

6 MNJ1.62.3003 Manajemen Operasi 1 3 3 0 0 3 

7 MNJ1.62.3004 Akuntansi Biaya 3 3 0 0 3 

8 MNJ1.62.4001 Akuntansi Manajemen 3 3 0 0 4 

9 MNJ1.62.4002 Komunikasi Bisnis 3 3 0 0 4 

10 MNJ1.62.4003 Manajemen Resiko 3 3 0 0 4 

11 MNJ1.62.4004 Perilaku Organisasional 3 3 0 0 3 

12 MNJ1.62.4006 Manajemen Pemasaran 2 3 3 0 0 4 

13 MNJ1.62.4007 Manajemen Operasi 2 3 3 0 0 4 

14 MNJ1.62.4008 Manajemen Sumberdaya Manusia 3 3 0 0 4 
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No Kode Matakuliah 
SKS 

Semester 
Jml T P L 

15 MNJ1.62.4009 Manajemen Keuangan 2 3 2 1 0 4 

16 MNJ1.62.5001 Riset Operasi 3 3 0 0 5 

17 MNJ1.62.5002 Penganggaran Perusahaan 3 3 0 0 5 

18 MNJ1.62.6001 Aspek Hukum Dalam Bisnis 2 2 0 0 6 

19 MNJ1.62.6002 Sistem Informasi Manajemen 3 3 0 0 6 

20 MNJ1.62.6003 Metodologi Penelitian 3 3 0 0 6 

21 MNJ1.62.7001 Studi Kelayakan bisnis 3 3 0 0 7 

22 MNJ1.62.7002 Manajemen Strategik 3 3 0 0 7 

23 MNJ1.62.7003 Magang Industri 3 0 0 3 7 

Jumlah SKS 68 62 3 3   

5). Mata Kuliah Pilihan Program Studi 

A. Pilihan 

1 MNJ2.62.5001 Manajemen Penjualan 3 3 0 0 5 

2 MNJ2.62.5002 Teori Pengambilan Keputusan 3 2 1 0 5 

3 MNJ2.62.5003 Teknik Proyeksi Bisnis 3 3 0 0 5 

4 MNJ2.62.5004 Hubungan Industrial 3 3 0 0 5 

5 MNJ2.62.5005 Ekonomi Manajerial 3 3 0 0 5 

6 MNJ2.62.5006 Perilaku konsumen 3 3 0 0 5 

7 MNJ2.62.5007 
Teori Portofolio dan Analisis 

Investasi 
3 3 0 0 5 
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No Kode Matakuliah 
SKS 

Semester 
Jml T P L 

8 MNJ2.62.5008 Manajemen Kualitas 3 3 0 0 5 

9 MNJ2.62.5009 Manajemen Perubahan 3 3 0 0 5 

10 MNJ2.62.6001 Manajemen Pemasaran Jasa 3 3 0 0 6 

11 MNJ2.62.6002 Strategi Pemasaran 3 3 0 0 6 

12 MNJ2.62.6003 Analisis Informasi Keuangan 3 3 0 0 6 

13 MNJ2.62.6004 Manajemen Proyek 3 3 0 0 6 

14 MNJ2.62.6005 
Manajemen Sumberdaya Manusia 

Internasional 
3 3 0 0 6 

15 MNJ2.62.6006 Etika Bisnis 2 2 0 0 6 

16 MNJ2.62.6007 Komunikasi Pemasaran 2 2 0 0 6 

17 MNJ2.62.6008 Sistem Pengendalian Manajemen 3 3 0 0 6 

18 MNJ2.62.6009 Budaya Dalam Bisnis 3 3 0 0 6 

19 MNJ2.62.7001 Pemasaran global 3 3 0 0 7 

20 MNJ2.62.7002 Seminar Manajemen Pemasaran 3 3 0 0 7 

21 MNJ2.62.7003 Seminar Manajemen Keuangan 3 3 0 0 7 

22 MNJ2.62.7004 Seminar Manajemen Operasi 3 3 0 0 7 

23 MNJ2.62.7005 
Seminar Manajemen Sumberdaya 

Manusia 
3 3 0 0 7 

24 MNJ2.62.7006 
Manajemen Keuangan 

Multinasional 
3 3 0 0 7 

25 MNJ2.62.7007 Manajemen Rantai Pasokan 3 3 0 0 7 
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No Kode Matakuliah 
SKS 

Semester 
Jml T P L 

26 MNJ2.62.7008 
Manajemen Sumberdaya Manusia 

Strategik 
3 3 0 0 7 

27 MNJ2.62.7009 Riset Manajemen Pemasaran 3 3 0 0 7 

28 MNJ2.62.7010 Riset Manajemen Keuangan 3 3 0 0 7 

29 MNJ2.62.7011 Riset Manajemen Operasi 3 3 0 0 7 

30 MNJ2.62.7012 Riset Manajemen SDM 3 3 0 0 7 

31 MNJ2.62.8001 Manajemen Perbankan Syariah 2 2 0 0 8 

32 MNJ2.62.8002 Evaluasi Kinerja 2 2 0 0 8 

33 MNJ2.62.8003 Koperasi dan Usaha Kecil 2 2 0 0 8 

34 MNJ2.62.8004 Manajemen Perbankan 3 3 0 0 8 

35 MNJ2.62.8005 Kepemimpinan 3 3 0 0 8 

Jumlah SKS 100 99 1 0   

 

 

Sinopsis 

  

UNP1.60.1401 Pendidikan Agama 3 SKS 

Yang Maha Esa dan Ketuhanan: keimanan dan ketaqwaan, filsafat ketuhanan 

(Teologi); Manusia: hakikat manusia, martabat manusia, tanggung jawab manusia; 

Hukum: menumbuhkan kesadaran untuk taat hukum Tuhan, fungsi profetik agama 

dalam hukum: Moral: agama sebagai sumber moral, akhlak mula dalam kehidupan; 

Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni: Iman, Iptek, dan amal sebagai kesatuan, 

kewajiban menuntut dan mengamalkan ilmu, tanggung jawab ilmuwan dan seniman; 

kerukunan antarumat beragama: agama merupakan rahmat Tuhan bagi semua, 

kebersamaan dalam pluralitas beragama; Masyarakat: masyarakat beradab dan 

sejahtera, peran umat beragama dalam mewujudkan masayarakat beradab dan 

sejahtera, Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi; Budaya: budaya akademik, 

etos kerja, sikap terbuka dan adil; Politik: kontribusi penganut agama dalam 
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kehidupan berpolitik, peranan penganut agama dalam mewujudkan persatuan dan 

kesatuan bangsa. 

  

UNP1.60.1402 Pendidikan Pancasila 2 SKS 

Mata kuliah ini berisi tentang pengertiian urgensi dan alasan diperlukannya 

pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi; Pancasila dalam arus sejarah bangsa 

Indonesia; Pancasila sebagai sistem filsafat, sebagai dasar negara Republik 

Indonesia, sebagai ideologi negara, sebagai sistem etika, dan Pacasila menjadi dasar 

nilai pengembangan ilmu; Pemikiran dan pelaksanaan Pancasiladalam menghadapi 

permasalahan-permasalahan aktual dewasa ini, seperti masalah HAM, SARA, dan 

Kritis ekonomi, serta masalah radikalisme yang harus dipecahkan sesuai dengan 

nilai-nilai Pancasila. 

  

UNP1.60.1403 Pendidikan Kewarganegaraan 2 SKS 

mata kuliah ini berisi tentang hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam 

mengembangkan kemampuan utuh sarjana atau profesional; esensi dan urgensi 

identitas nasional sebagai salah satu deteminan pembangunan bangsa dan karakter, 

urgensi integritas nasional persatuan dan kesatuan bangsa; nilai dan norma 

konstitusional UUD NRI 1945 dan konstitusional ketentuan perundang-undangan di 

bawah UUD; harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara  dalam demokrasi 

yang bersumber pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat; hakikat, 

instumentasi, dan praksis demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan UUD 

NRI 1945; dinamika historis konstitusional, sosial-politik, kultural, serta konteks 

kontemporer penegakan hukum yang berkedaulatan; dinamika historis dan urgensi 

wawasan nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia 

dalam konteks pergaulan dunia; urgensi dan tantangan nasional dan bela negara bagi 

Indonesia dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan. 

  

UNP1.60.1404 Bahasa Indonesia 2 SKS 

Mata Kuliah ini berisi tentang Konsepsi Bahasa Indonesia, Sejarah Bahasa 

Indonesia, Kedudukan dan Fungsi Bahasa Indonesia, ragam Bahasa Indonesia, Ejaan 

Bahasa Indonesia,(huruf tanda baca, kata dan unsur serapan: Kalimat Efektif, 

Pengertian Ciri, Syarat Kalimat Efektif: Paragraf,,Jenis, Fungsi dan 

Pengembanganya: Kerangka Tulisan Tema ,Topik, Judul dan Jenis Kerangka 

Tulisan: Teks Tulisan (Teks Akademis Ilmiah dan Teks non Akademis: Surat Resmi 

BI (Format dan Jenis Surat Resmi Bahasa Indonesia. 

  

UNP1.60.1405 Bahasa Inggris 2 SKS 

Mata kuliah ini berisi tentang pengembangan keterampilan berbahasa Inggris secara 

terpadu dengan memperhatikan kebutuhan mahasiswa sesuai bidang/ jurusannya, 

meliputi pemahaman pola-pola kalimat dasar yang membantu mahasiswa memahami 

berbagai referensi berbahasa Inggris dan membekali mahasiswa dengan keterampilan 
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berkomunikasi dalam bahasa Inggris sesuai bidang keahliannya. 

  

UNP2.60.1401 Ilmu Kealaman Dasar 2 SKS 

Mata Kuliah ini berisi hakekat dan ruang lingkup alam pikiran manusia dan 

perkembanganya, perkembangan IPA, bumi dan alam semesta keanekaragaman 

makhluk hidup dan penyebaranya, makhluk hidup dalam ekosistem alami, sumber 

daya alam dan lingkungan, manfaat dan dampak IPA dan teknologi terhadap 

kehidupan sosial, sejarah peradapan manusia dan perkembangan teknologi, beberapa 

perkembangan teknologi penting, dan isu lingkungan 

  

UNP2.60.1402 Ilmu Sosial Budaya Dasar 2 SKS 

Mata kuliah ini berisikan tetang : Konsep-Konsep dasar dalam ilmu sosial dan 

budaya untuk mengkaji masyarakat indonesia dan perubahan masyarakat dan budaya 

indonesia. pokok bahasan yaitu manusia dan kebudayaan manusia sebagai individu 

dan makhluk sosial manusia, nilai moral da hukum manusia keragaman dan 

kesederjadtan manusia, sains teknologi dan seni manusia dan lingkungan 

  

 UNP2.60.2101 Pendidikan Kebugaran Jasmani 2 SKS 

Mata Kuliah ini mengaplikasikan pengaruh dan manfaat bermacam-macam aktifitas 

gerak untuk kebugaran jasmani dan kesehatan melalui bermacam-macam permainan, 

perlombaan, dan latihan-latihan olahraga serta kemampuan menganalisa pentingnya 

beraktifitas fisik untuk memelihara dan mengembangkan fungsi fisiologis tubuh dan 

kesehatan serta dapat diterpkan sepanjang hidup. 

  

FEK1.60.1301 Pengantar Ekonomi Mikro 3 SKS 

Mata kuliah ini memberikan pengetahuan tentang tingkah laku konsumen dan 

produsen serta bentuk pasar. Topik tingkah laku konsumen mencakup konsep utility, 

permintaan dan elastisitas mata kuliah ini bertujuan mengantar mahasiswa kepada 

pengenalan konsep permintaan. Sedangkan topik tingkah laku produsen meliputi 

fungsi penawaran, konsep elastisitas penawaran dan fungsi biaya. Bentuk pasar 

terdiri dari rangkaian yang dimulai dari persaingan sempurna sampai monopoli, dan 

hubungannya dengan proses penciptaan harga dan tingkat produksi. Selanjutnya juga 

akan dibahas penerapan konsep di atas dalam beberapa sistem ekonomi termasuk di 

Indonesia. 

  

FEK1.60.1302 Pengantar Akuntansi 1 3 SKS 

Mata kuliah ini menjelaskan konsep-konsep dasar akuntansi, prinsip-prinsip dan 

proses penyusunan laporan keuangan. Mata kuliah Pengantar Akuntansi 1 

menjelaskan lingkungan akuntansi, definisi akuntansi, penggolongan akuntansi dan 

pengguna akuntansi, serta siklus akuntansi pada tahap awal diberikan untuk desain 

umum, yaitu untuk perusahaan jasa. Kemudian akan dijelaskan modifikasi yang 
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diperlukan untuk menangani transaksi spesifik pada perusahaan dagang dan 

manufaktur. 

  

FEK1.60.1303 Pengantar Bisnis 3 SKS 

Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman konsep bisnis dalam 

perusahaan, memahami karakteristik bisnis, bentuk pemilikan perusahaan dan 

perbedaan antara organisasi perusahaan bisnis dengan perusahaan kecil 

(kewiraswastaan) serta memahami fungsi-fungsi bisnis dalam perusahaan yaitu 

fungsi manajemen sumber daya manusia, operasional / produksi,  pemasaran dan 

fungsi keuangan. 

  

FEK1.60.2301 Pengantar Ekonomi Makro 3 SKS 

Mata kuliah ini bertujuan membawa mahasiswa kepada pengenalan konsep dasar 

tentang pembentukan pendapatan nasional, yaitu penawaran dan permintaan 

agregatif dan interaksi antar keduannya. Pembahasan penawaran agregatif meliputi 

tenaga kerja, fungsi produksi agregatif dan teori pertumbuhan. Pembahasan 

permintaan agregatif mencakup teori mengenai pengeluaran konsumsi, investasi, 

pengeluaran pemerintah, dan ekspor serta impor. Selain itu akan dibahas pula teori 

permintaan akan uang, faktor penentu jumlah unag beredar dan teori lalu lintas 

modal antar Negara. 

  

FEK1.60.2302 Pengantar Akuntansi 2 3 SKS 

Mahasiswa mampu memahami prosedur dan teknik pencatatan dan pelaporan untuk 

masing-masing akun dalam laporan keuangan serta masalah-masalah khusus 

sehubungan dengan bentuk perusahaan. 

  

FEK1.60.2303 Pengantar Manajemen 3 SKS 

Mata kuliah ini membahas tentang berbagai konsep, prinsip, pendekatan dan proses 

manajemen dalam organisasi. Dengan pembahasan ini para mahasiswa diharapkan 

akan mampu untuk menerapkan fungsi-fungsi manajemen dalam pengelolaan suatu 

organisasi. 

  

FEK1.60.2304 Statistik 1 3 SKS 

Mata kuliah ini memperkenalkan arti dan ruang lingkup serta kegunaan statistika 

sebagai salah satu alat utama dalam analisis ilmu ekonomi. Materi meliputi : 

pengertian dasar, distribusi frekuensi, ukuran lokasi, ukuran variasi, ukuran 

kemencengan dan kemiringan, analisa korelasi dan regresi, linear sederhana, analisis 

data berkala, dan angka indeks. 

  

FEK1.60.3301 Statistik 2 3 SKS 
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Mata kuliah ini memperkenalkan kegunaan dan ruang lingkup statistika inference 

dalam ilmu ekonomi. Titik berat diberikan pada probabilitas, penaksiran dan 

pengujian hipotesis. Pembahasan meliputi : teori probabilitas, distribusi sampling 

dan pendugaan. 

  

FEK1.60.5301 Praktek Kewirausahaan 1 SKS 

Mata kuliah ini dIselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan dan memberikan 

pengalaman berwirausaha bagi mahasiswa dengan meningkatkan keterampilan dan 

prilaku wirausaha mahasiswa melalui penemuan dan presentasi ide, kreativitas, dan 

inovasi berwirausaha , penyusunan ide berwirausaha , perencanaan dan 

pengorganisasian berwirausaha, pelaksanaan dan pengendalian berwirausaha , serta 

monitoring dan tindak lanjut dalam berwirausaha. 

  

FEK1.60.8301 Skripsi 6 SKS 

Penulisan hasil penelitian, dengan menggunakan langkah-langkah metode ilmiah. 

Kemampuan ini sangat diperlukan bagi mereka yang akan melanjutkan ke program 

yang lebih tinggi. 

  

 MNJ1.62.1001 Matematika Bisnis 3 SKS 

Mata kuliah ini memberikan pengetahuan kepada mahasiswa tentang : himpunan, 

fungsi linear, fungsi non linear dan matrik, serta pengaplikasian ke dalam analisis 

ekonomi skala mikro dan makro 

  

MNJ1.62.2001 Aplikasi Komputer Bisnis 3 SKS 

Mata kuliah ini memperkenalkan konsep komputer yang mencakup aplikasi 

komputer dalam bidang bisnis, seperti penggunaan microsoft office dan microsoft 

access. 

  

MNJ1.62.2004 Bahasa Inggris Bisnis 3 SKS 

Tujuan dari mata kuliah ini adalah untuk membekali mahasiswa dalam pemahaman 

Bahasa Inggris, khususnya dalam dunia bisnis senyatanya/aktual. Mahasiswa 

diarahkan untuk mengetahui topik-topik yang berkaitan dengan dunia bisnis 

kemudian menjawab dan mendiskusikan, dicoba kemampuan menulisnya, mencoba 

mempraktekkan dengan cara simulasi agar mahasiswa seolah-olah sudah terjun 

dalam kegiatan bisnis. Urutan pembahasan setiap topik adalah dengan memberikan 

(preliminary information: activity: reading: writing: skill: grammar review dan 

vocabulary). Materi yang diajarkan misalnya: business and the environment 

correspondence: arranging meeting/ appointment: negotiation, etc. 

  

MNJ1.62.3001 Manajemen Keuangan 1 3 SKS 
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Matakuliah ini bertujuan untuk mengenalkan konsep dasar pengelolaan keuangan 

perusahaan, teknik pengambilan keputusan, penggunaan laporan keuangan 

perusahaan, dan investasi jangka pendek, agar mahasiswa mampu memahami peran 

manajemen keuangan di dalam perusahaan, menghitung nilai waktu uang sekarang 

dan yang akan datang, menilai investasi keuangan (sekuritas) jangka panjang, 

menghitung tingkat risiko investasi keuangan, menganalisis laporan keuangan 

perusahaan, serta menganalisis modal kerja perusahaan dan keputusan modal kerja 

Prasyarat: Lulus Pengantar Bisnis dan Pengantar Manajemen 

  

MNJ1.62.3002 Manajemen Pemasaran 1 3 SKS 

Mata kuliah ini bertujuan memberikan gambaran mengenai arti pentingnya 

pemasaran sebagai salah satu fungsi dalam organisasi perusahaan serta hubungannya 

dengan fungsi-fungsi lain. Pembahasan mencakup: sistem pemasaran, macam-

macam pasar, strategi pemasaran terpadu yang meliputi kebijaksanaan produk, harga 

distribusi dan promosi 

Prasyarat: Lulus Pengantar Bisnis dan Pengantar Manajemen 

  

MNJ1.62.3003 Manajemen Operasi 1 3 SKS 

Tujuan dari mata kuliah ini adalah agar mahasiswa memahami konsep manajemen 

operasional, kemampuan untuk menganalisis sistem operasional dan juga memakai 

teknik manajemen operasional untuk meningkatkan produktifitas organisasi atau 

perusahaan. Dengan demikian mahasiswa diharapkan memahami hal-hal berikut: 

konsep manajemen operasional dan lingkungannya: penentuan lokasi, lingkungan 

kerja dan tenaga kerja; masalah-masalah dalam proses perencanaan produksi, 

keahlian dalam produksi; sistem penawaran dan pengendalian 

Prasyarat: Lulus Pengantar Bisnis dan Pengantar Manajemen 

  

MNJ1.62.3004 Akuntansi Biaya 3 SKS 

Berpikir kritis dalam menjelaskan dan menghitung harga pokok produk pada 

perusahaan manufaktur baik pada perusahaan yang berproduksi berdasarkan 

pesanan, perusahaan yang berproduksi secara terus menerus (proses), maupun 

perusahaan yang dalam proses produksinya menghasilkan produk bersama (joint 

product) dan produk sampingan (by product). 

Prasyarat: Pengantar akuntansi 1 dan 2 

  

MNJ1.62.4001 Akuntansi Manajemen 3 SKS 

Mata kuliah ini memberikan pengetahuan kepada mahasiswa mengenai aplikasi 
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akuntansi biaya sebagai alat perencanaan, pengawasan dan pengambilanm keputusan 

dengan menggunakan konsep-konsep biaya manajemen untuk keperluan 

perencanaan, pengawasan dan pengambilan keputusan, dengan maksud agar 

mahasiswa memiliki keterampilan dalam menggunakan metode dan teknik-teknik 

biaya. Materi yang dibahas meliputi peranan biaya dalam pengambilan keputusan 

penanaman modal, analisis laba bruto, analisis profitabilitas, analisis impas dan 

kalkulasi biaya relevan. 

Matakuliah Prasyarat: Pengantar Akuntansi 1 dan 2 

  

MNJ1.62.4002 Komunikasi Bisnis 3 SKS 

Mata kuliah Komunikasi Bisnis memberikan pengetahuan, pemahaman  dan 

keterampilan kepada mahasiswa tentang fungsi, bentuk, teknik, dan taktik 

komunikasi sebagai strategi perusahaan dalam membangun hubungan dan loyalitas 

stakeholders dalam dunia bisnis. Selanjutnya setelah mempelajari mata kuliah 

Komunikasi Bisnis mahasiswa diharapkan dapat mengetahui, memahami, 

menerapkan dan mengevaluasi konsep-konsep komunikasi dalam bisnis, ruang 

lingkup komunikasi bisnis, bentuk dasar komunikasi ; komunikasi verbal dan non 

verbal, strategi dan taktik dalam komunikasi, memperbaiki dan meningkatkan 

keterampilan dalam berkomunikasi, menyusun pesan dalam bisnis, memahami 

konteks komunikasi antar budaya, teknologi komunikasi, mempraktekkan cara 

berkomunikasi dalam kepegawaian,  dan melakukan presentasi bisnis dan melakukan 

rapat bisnis. 

Matakuliah Prasyarat: Lulus Pengantar Bisnis 

  

 MNJ1.62.4003 Manajemen Resiko 3 SKS 

Setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan memiliki pengetahuan 

dasar mengenai resiko manajemen dan beberapa aspek ketidakpastian serta 

pengantisipasian terhadap aspek-aspek yang tidak pasti tersebut. Beberapa topik 

yang didiskusikan disini adalah filosofi dan konsep resiko, ruang lingkup manajemen 

resiko, asuransi, dan kerugian pendapatan. 

Matakuliah Prasyarat: manajemen keuangan, manajemen pemasaran, manajemen 

operasi dan manajemen SDM 

  

MNJ1.62.4004 Perilaku Organisasional 3 SKS 

Mata kuliah ini membahas mengenai organisasi itu sendiri, bagaimana cara 

mengelola organisasi, mengapa organisasi diperlukan. Organisasi dibangun sebagai 

alat untuk mencapai tujuan, organisasi sebagai karir. 

Matakuliah Prasyarat: Manajemen SDM 
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MNJ1.62.4006 Manajemen Pemasaran 2 3 SKS 

Matakuliah ini merupakan kelanjutan matakuliah Manajemen Pemasaran 1. Mata 

kuliah ini diberikana agar mahasiswa memiliki kemampuan dalam memahami 

konsep dasar market dirven strategy, proses dan fungsi/dimensi strategik, serta 

ketrampilan dalam mengaplikasikannya dalam perencanaan dan pengendalian 

kegiatan pemasaran. Mata kuliah ini mempelajari beberapa materi berupa konsep 

dasar market driven strategy dan proses pemasaran strategik yang mencakup: analisis 

situasi strategik, penyusunan strategi pemasaran, pengembangan program pemasaran, 

implementasi dan pengendalian strategi pemasaran serta berbagai kasus yang 

relevan. 

Prasyarat: Lulus Manajemen Pemasaran 1 

  

MNJ1.62.4007 Manajemen Operasi 2 3 SKS 

Mata kuliah ini bertujuan dapat memberikan pemahaman tentang perkembangan 

terbaru, permasalahan, atau isu-isu penting (important issue) dalam manajemen 

operasional di Indonesia dan internasional, memahami konsep dasar dan fungsi-

fungsi manajemen operasional secara komprehensif, melakukan analisis kasus 

(identifikasi masalah,  tinjauan teoritis, dan rekomendasi solusi masalah) dengan 

menggunakan konsep dan metode-metode untuk memecahkan persoalan-persoalan 

yang berkaitan dengan manajemen operasional, dan penguasaan software POMWIN 

untuk memecahkan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan manajemen 

operasional. 

Prasyarat: Lulus Manajemen Operasi 1 

  

MNJ1.62.4008 Manajemen Sumberdaya Manusia 3 SKS 

Mata kuliah ini memberikan pemahaman mengenai konsep-konsep dasar dan 

pengaplikasian manajemen sumber daya manusia : perancangan pekerjaan, 

perencanaan sumber daya manusia, perekrutan dan seleksi, pelatihan dan 

pengembangan, perencanaan karir, evaluasi, kompensasi, kepuasan kerja, dan sistem 

informasi sumber daya manusia. 

Prasyarat: Lulus Pengantar Bisnis dan Pengantar Manajemen 

  

MNJ1.62.4009 Manajemen Keuangan 2 3 SKS 

Matakuliah ini merupakan kelanjutan matakuliah Manajemen Keuangan 1. Topik 

pembahasan pada mata kuliah ini difokuskan pada pemberian pemahaman dan 

pengetahuan mengenai metode dan teknik yang digunakan sebagai pendukung dalam 

pengambilan keputusan keuangan serta bagaimana cara menentukan keputusan yang 
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optimal, terutama dalam kaitannya dengan keputusan investasi dan pendanaan. 

Prasyarat: Lulus Manajemen Keuangan 1 

  

MNJ1.62.5001 Riset Operasi 3 SKS 

Matakuliah ini membahas pemecahanan masalah dengan menggunakan teknik-teknik 

matematika, sebuah teknik ilmiah, yang biasa disebut sebagai mathematical 

programming. Teknik ini merupakan komponen utama dalam Riset Operasi 

(Operations Research) atau sering pula disebut sebagai Sains Manajemen 

(Management Science). Operations Research merupakan salah satu alat dasar dalam 

pengambilan keputusan, menyusun rencana dan strategi, baik jangka panjang 

maupun jangka pendek. Selain itu Operations Research juga membantu dalam 

memecahkan masalah dan kegiatan sehari-hari dalam bidang bisnis, pemerintahan, 

maupun kegiatan perorangan. Operations Research merupakan suatu bidang ilmu 

antar disiplin (inter disiplinary field), namun pembahasan mata kuliah ini akan 

dibatasi pada beberapa teknik Operations Research yang penting dan relevan saja 

dengan kebutuhan dan penggunaan dalam pengambilan keputusan manajemen serta 

dalam penerapan ilmu pengetahuan. 

Matakuliah Prasyarat: Pengantar bisnis, pengantar manajemen dan matematika 

ekonomi 

  

MNJ1.62.5002 Penganggaran Perusahaan 3 SKS 

Mata kuliah ini bertujuan untuk menghasilkan kompetensi mahasiswa di bidang  

Manajemen Keuangan, khususnya di bidang Penganggaran Perusahaan pada 

perusahaan industry, dagang dan jasa. Peserta didik akan memiliki kompetensi dalam 

membuat penelitian/menyusun Penganggaran Perusahaan  secara kualitatif dan 

kuantitatif,  dengan menggunakan metode kuantitatif dan metode kualitatif, serta 

menggunakan alat bantu software statistik. Selanjutnya  mampu membuat laporan 

penelitian yang berkualitas, dan mampu merubah laporan ke dalam bentuk jurnal, 

dan siap untuk diseminarkan pada tingkat nasional. 

Prasyarat: Lulus Manajemen keuangan 1 dan 2 

  

MNJ1.62.6001 Aspek Hukum Dalam Bisnis 2 SKS 

Mata kuliah ini dimaksudkan agar mahasiswa memahami implikasi hukum dalam 

pelaksanaan kebijakan ekonomi. Materi yang dibahas meliputi pengantar hukum 

dagang dan hukum perdata, bentuk perusahaan, surat perniagaan jual beli dan kredit 

berdokumen 

Prasyarat: Lulus Pengantar Bisnis 
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 MNJ1.62.6002 Sistem Informasi Manajemen 3 SKS 

Memberikan pengetahuan dasar dalam mempelajari dan mengembangkan sistem 

informasi manajemen. Melalui matakuliah ini diharapkan mahasiswa dapat 

mempunyai gambaran yang menyeluruh tentang sistem informasi manjemen. 

Gambaran yang dimaksud adalah mencakup pengertian umum, penerapan dan 

tingkahlaku sistem informasi manajemen. Setelah menyelesaikan matakuliah ini 

diharapkan mahasiswa memiliki kemampuan untuk; 1) menganalisa kebutuhan 

informasi bagi manajemen. 2) memodifikasi dan mengembangkan sistem informasi 

manajemen bagi pengambilan keputusan. 3) mengaplikasikan teknik-teknik 

pengolahan data (Man-Machine seperti komputer) pada sistem informasi yang 

dirancang. 

Prasyarat: Lulus Manajemen Keuangan, Manajemen Pemasaran, Manajemen Operasi 

dan Manajemen SDM 

  

MNJ1.62.6003 Metodologi Penelitian 3 SKS 

Memahami prinsip dan prosedur penelitian ilmiah,  mampu menyusun rencana 

penelitian dan mengimplementasikannya, mampu merumuskan masalah penelitian, 

mengembangkan hipotesis, dan menyusun metode penelitian yang relevan, serta 

memanfaatkan hasilnya. 

Prasyarat: Lulus Manajemen Keuangan, Manajemen Pemasaran, Manajemen Operasi 

dan Manajemen SDM 

  

MNJ1.62.7001 Studi Kelayakan bisnis 3 SKS 

Matakuliah ini diberikan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam 

membuat dan memutuskan kelayakan suatu aktivitas usaha. Matakuliah ini terdiri 

dari analisis pasar, pengukuran dan peramalan permintaan, strategi pemasaran, lokasi 

pabrik, rencana organisasi, kebutuhan dana, kriteria penilaian investasi, resiko 

investasi, aspek-aspek ekonomi, hukum dan lingkungan dan laporan studi kelayakan 

Prasyarat: Lulus Manajemen Keuangan, Manajemen Pemasaran, Manajemen Operasi 

dan Manajemen SDM 

  

MNJ1.62.7002 Manajemen Strategik 3 SKS 

Setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami dan 

menjelaskan proses manajemen strategi dimulai dengan perumusan strategi, analisa 

strategi dan implementasi strategi. Diskusi dari mata kuliah ini menyangkut 

pentingnya manajemen strategi, proses keputusan manajemen strategi, analisa 

lingkungan, industri dan analisa kompetisi, alternatif strategi, memilih strategi dan 
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evaluasi strategi. 

Prasyarat: Lulus Manajemen Keuangan, Manajemen Pemasaran, Manajemen Operasi 

dan Manajemen SDM 

  

MNJ1.62.7003 Magang Industri 3 SKS 

Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa dapat memahami fenomena bisnis di 

lapangan dan dapat mengaplikasikan ilmu/ teori yang selama ini dipelajari di PT & 

memecahkan masalah bisnis di lapangan 

Prasyarat: Lulus Manajemen Keuangan, Manajemen Pemasaran, Manajemen Operasi 

dan Manajemen SDM 

  

MNJ2.62.5001 Manajemen Penjualan 3 SKS 

Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan strategi penjualan, 

persiapan penjualan, rekruitmen, seleksi, motivasi tenaga penjualan, anggaran dan 

evaluasi bagian penjualan 

Prasyarat: Lulus Pengantar Manajemen 

  

MNJ2.62.5002 Teori Pengambilan Keputusan 3 SKS 

Dalam mengambil keputusan, biasanya banyak dibantu dengan alat-alat analisa. 

Alat-alat analisa itu sebahagian didasarkan data yang bisa diukur dengan satuan 

angka atau bersifat kuantitatif. Dalam matakuliah ini akan dibahas beberapa metode 

kiantitatif tersebut. 

Prasyarat: Lulus manajemen keuangan, manajemen pemasaran, manajemen operasi 

dan manajemen SDM 

  

MNJ2.62.5003 Teknik Proyeksi Bisnis 3 SKS 

Matakuliah ini mempelajari pemanfaatan metode peramalan atau prakiraan bisnis 

dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan organisasi dengan memperhatikan faktor-

faktor lingkungan ekonomi dan bisnis. Pengantar tentang teknik prakiraan dalam 

bidang bisnis, termasuk didalamnya adalah penggunaan dan keterbatasan dari 

metode least squares, twostage least squares, estimasi dengan informasi yang terbatas 

dan informasi yang lengkap, dan pertimbangan dalam masalah dan kesalahan yang 

timbul dalam observasi, multicolinearity dan autocorelation dalam time-series dan 

cross-section structural estimation. Matakuliah ini juga membahas penggunaan 

teknik-teknik ekonometrik dalam estimasi. 
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Prasyarat: Lulus manajemen keuangan, manajemen pemasaran, manajemen operasi, 

matematika bisnis dan manajemen SDM 

  

MNJ2.62.5004 Hubungan Industrial 3 SKS 

Dalam situasi bisnis selalu berubah maka faktor kunci untuk meraih keunggulan 

bersaing terletak pada aspek Sumber Daya Manusia. Sumber Daya Manusia 

merupakan aset yang harus dieksploitasi. Oleh karena itu perusahaan/ organisasi 

perlu menyelaraskan strategi SDM dengan strategi organisasi, agar dapat mendukung 

tercapainya tujuan organisasi 

Prasyarat: Lulus Manajemen sumberdaya manusia 

  

MNJ2.62.5005 Ekonomi Manajerial 3 SKS 

Memahami pelaksanaan fungsi manajemen mengelola sumber daya ekonomi secara 

efisien dan efektif dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi; perencanaan, budgeter 

dan pengendalian pembangunan 

Prasyarat: Lulus Pengantar Manajemen dan Pengantar Ekonomi Makro dan Mikro 

  

 MNJ2.62.5006 Perilaku konsumen 3 SKS 

Mata kuliah ini bertujuan untuk menganalisis perubahan-perubahan yang terjadi pada 

perilaku konsumen,  motivasi konsumen, pengaruh budaya pengaruh budaya, 

demografi dan psikologi sosial dalam membentuk perilaku konsumen. 

Prasyarat: Lulus Manajemen pemasaran 

  

MNJ2.62.5007 Teori Portofolio dan Analisis Investasi 3 SKS 

Mahasiswa mampu dan dapat diberikan tanggung jawab untuk mengambil keputusan 

dalam pemilihan portofolio investasi yang optimal dipasar modal sesuai dengan 

tujuan, kebijakan dan strategi investasi individu, berdasarkan analisis fundamental 

dan teknikal serta melakukan 

evaluasi terhadap kinerja portofolio diakhir periode. 

Prasyarat: Lulus manajemen keuangan 

  

MNJ2.62.5008 Manajemen Kualitas 3 SKS 

Mata kuliah ini menjelaskan konsep-konsep yang terkait dengan dasar-dasar 

manajemen kualitas seperti konsep dasar, filosofi, serta alat dan teknik-tekink yang 

digunakan manajemen dalam mengukur kualitas, produktifitas dan  competitiveness 

perusahaan. Sehingga perusahaan dapat meningkatkan nilainya melalui kualitas yang 
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diberikan kepada konsumen. Topik-topik yang dijelaskan seperti total quality control 

and management, pelibatan dan pemberdayaan karyawan,kepemimpinan dan 

kerjasama tim,siklus kualitas, hubungan kualitas dengan produktifitas dan daya saing 

perusahaan serta pengendalian kualitas secara statistik 

  

MNJ2.62.5009 Manajemen Perubahan 3 SKS 

Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai bagaimana 

merencanakan perubahan dan inovasi dalam mengelola suatu kinerja organisasi atau 

perusahaan. Manajemen perubahan membahas mengenai : analisis perubahan 

lingkungan usaha, proses perubahan, aspek dan budaya serta lain-lain yang relevan. 

Prasyarat: Lulus manajemen SDM, perilaku organisasional 

  

MNJ2.62.6001 Manajemen Pemasaran Jasa 3 SKS 

Untuk mengetahui, menjelaskan dan memberikan pemahaman kepada  mahasiswa 

tentang pemasaran jasa , sehingga mampu menjelaskan tentang perbedaan antara 

pemasaran barang dengan pemasaran jasa dengan perluasan konsep bauran 

pemasaran jasa untuk disesuaikan dengan perilaku konsumen jasa agar dapat 

memenuhi ekspektasi dan harapan pelanggan jasa dengan cara memahami pelanggan 

jasa dan menjelaskan hubungan pelanggan dengan melakukan service recovery agar 

sesuai dengan desain jasa yang diwakili dengan bukti fisik tempat jasa diproses 

sampai dengan proses penyajian jasa yang sesuai komunikasi pemasaran jasa yang 

terintergrasi 

  

MNJ2.62.6002 Strategi Pemasaran 3 SKS 

Mata kuliah ini membahas konsep dasar  market-driven strategy  dan  proses 

pemasaran stratejik yang mencakup: analisis situasi stratejik, penyusunan strategi 

pemasaran, pengembangan program pemasaran, implementasi dan pengendalian 

strategi pemasaran, serta berbagai kasus yang relevan. 

Prasyarat: Lulus Manajemen pemasaran 

  

MNJ2.62.6003 Analisis Informasi Keuangan 3 SKS 

Mata kuliah ini diselenggarakan dengan tujuan untuk memberikan pengenalan 

mengenai estimasi nilai penawaran publik suatu perusahaan, menggunakan informasi 

yang diperoleh dari akuntansI keuangan. Mahasiswa diarahkan pada proses evaluasi 

yang terdiri analisis industri dan lingkungan ekonomi perusahaan, analisis metode 

akuntansi yang digunakan perusahaan, analisis kinerja historis, proyeksi kinerja 

keuangan di masa depan, dan estimasi nilai perusahaan serta menginterpretasikan 

kemampuan perusahaan yang telah lalu dan prospek masa depan.  
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Prasyarat: Lulus manajemen keuangan 

  

MNJ2.62.6004 Manajemen Proyek 3 SKS 

Mata kuliah ini mempelajari manajemen proyek secara terintegrasi. Manajemen 

proyek berfokus pada bagaimana proyek memberikan kontribusi pada tujuan 

strategis perusahaan melalui alat-alat manajemen proyek, teknik, dan keahlian 

interpersonal sumber daya manusia untuk memulai dan menyelesaikan proyek.  

Manajemen Proyek mempelajari bagaimana mengeimplementasikan dan mencapai 

tujuan organisasi dalam kondisi persaingan dunia luas. Manajemen proyek meliputi 

gambaran konsep dan keahlian yang digunakan manajer untuk mengusulkan, 

merencanakan, menyelamatkan sumber daya, anggaran, dan memimpin tim proyek 

untuk menyelesaikan proyek dengan sukses. 

Prasyarat: Lulus manajemen operasi 

  

MNJ2.62.6005 Manajemen Sumberdaya Manusia Internasional 3 SKS 

Mata kuliah ini memberikan pengetahuan dan kemampuan kepada mahasiswa untuk 

menyelesaikan permasalahan SDm pada perusahaan-perusahaan multinasional yang 

memiliki cabang dibeberapa negara atau menyelesaikan isu-isu SDM yang berkaitan 

denagan berbagai macam tahapan perkembangan dalam proses globalisasi sehingga 

SDM menjadi keunggulan bersaing bagi perusahaan multinasional. 

Prasyarat:Lulus manajemen SDM dan perilaku organisasional 

  

 MNJ2.62.6006 Etika Bisnis 2 SKS 

Mata kuliah ini adalah bertujuan untuk memberi pemahaman kepada mahasiswa 

tentang prinsip, praktek dan isu-isu etika dalam manajemen bisnis. Topik yang 

dibahas menyangkut falsafah, konsep dan prinsip asa tentang etika, etika dalam 

berbisnis 

Prasyarat: Lulus Pengantar Bisnis dan Pengantar Manajemen 

  

MNJ2.62.6007 Komunikasi Pemasaran 2 SKS 

Mata kuliah ini bertujuan untuk membangun dan mengembangkan kompetensi 

mahasiswa dalam mengkomunikasikan produk bisnis kepada konsumen sasaran 

secara efektif dan efisien untuk meningkatkan Mata kulaih ini bertujuan untuk 

membangun dan mengembangkan kompetensi mahasiswa dalam 

mengkomunikasikan produk bisnis kepada konsumen sasaran secara efektif dan 

efisien untuk meningkatkan Mata kulaih ini bertujuan untuk membangun dan 

mengembangkan kompetensi mahasiswa dalam mengkomunikasikan produk bisnis 

kepada konsumen sasaran secara efektif dan efisien untuk meningkatkan Mata kulaih 
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ini bertujuan untuk membangun dan mengembangkan kompetensi mahasiswa dalam 

mengkomunikasikan produk bisnis kepada konsumen sasaran secara efektif dan 

efisien untuk meningkatkan penjualan 

Prasyarat: Lulus Pengantar Bisnis dan Pengantar Manajemen 

  

MNJ2.62.6008 Sistem Pengendalian Manajemen 3 SKS 

Matakuliah ini membahas arti, fungsi dan peranan sistem pengendalian manajemen 

sebagai perangkat utama yang harus dipahami dan dikuasai seorang controller. 

Materi kuliah ini meliputi arti dan ruang lingkup controllership, fungsi dan peranan 

controller dalam suatu perusahaan, sistem pengendalian manajemen yang mencakup 

proses dan perencanaan penganmbilan keputusan, sistem pengendalian 

intern,pengendalian keuangan, pendapatan biaya,laba dan sumber daya manusia serta 

penyusunan berbagai laporan intern. 

Prasyarat: Lulus manajemen keuangan, manajemen pemasaran, manajemen operasi 

dan manajemen SDM 

  

MNJ2.62.6009 Budaya Dalam Bisnis 3 SKS 

Mata kuliah ini membahas praktek dan tindakan manajemen dalam kaitannya dengan 

pendayagunaan SDM di perusahaan-perusahaan multinasional. Topik-topik bahasan 

dalam mata kuliah ini meliputi: praktek penarikan, kompensasi, hubungan industrial, 

komunikasi lintas budaya dan lain-lain yang relevan 

Prasyarat: Lulus Manajemen sumberdaya manusia 

  

MNJ2.62.7001 Pemasaran global 3 SKS 

Membahas tentang bagaimana pemasaran global, sistem pemasaran internasional, 

hambatan-hambatan memasuki pasar internasional mengenai tarif, kuota, embargo 

dan pengawasan nilai tukar pada pemasaran internasional. 

Prasyarat: Lulus Manajemen pemasaran 

  

MNJ2.62.7002 Seminar Manajemen Pemasaran 3 SKS 

Dalam seminar ini mahasiswa diharapkan berpartisipasi aktif dan dapat bekerja 

secara mandiri. Selain itu juga akan didiskusikan secara analisis masalah aktual 

dalam pemasaran dan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi pemasaran dalam 

dan luar negeri. Beberapa topik pilihan akan dibahas secara mendalam. Mahasiswa 

diwajibkan mempresentasikan gagasan yang akan dituangkan dalam kertas karyanya. 
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Prasyarat: Lulus Manajemen pemasaran dan metodologi penelitian 

  

MNJ2.62.7003 Seminar Manajemen Keuangan 3 SKS 

Seminar Manajemen keuangan bertujuan meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan mahasiswa dalam penyusunan proposal dan laporan penelitian serta 

mampu menseminarkannya secara ilmiah dalam ruang lingkup manajemen 

keuangan. 

Prasyarat: Lulus manajemen keuangan  dan metodologi penelitian 

  

MNJ2.62.7004 Seminar Manajemen Operasi 3 SKS 

Matakuliah ini bertujuan untuk menggali kembali konsep-konsep manajemen operasi 

pada perusahaan manufaktur dan jasa serta mahasiswa dapat sharing teori-teori, 

konsep kasus-kasus manajemen operasi. 

Prasyarat: Lulus manajemen operasi dan metodologi penelitian 

  

MNJ2.62.7005 Seminar Manajemen Sumberdaya Manusia 3 SKS 

Matakuliah ini bertujuan untuk menggali kembali konsep-konsep Manajemen SDM 

sehingga mahasiswa bisa sharing teori-teori, konsep-konsep dan kasus MSDM pada 

perusahaan dalam dan luar negeri. 

Prasyarat: Lulus manajemen SDM, perilaku organisasi dan metodologi penelitian 

  

 MNJ2.62.7006 Manajemen Keuangan Multinasional 3 SKS 

Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman berbagai konsep dan teknik 

analisis yang dibutuhkan dalam mengelola keuangan perusahaan multinasional, serta 

dapat mengaplikasikan konsep-konsep tersebut dalam pembuatan keputusan-

keputusan keuangan perusahaan secara tepat dan sesuai dengan tujuan perusahaan. 

Secara khusus indikator itu meliputi: lingkungan perdagangan internasional yang 

berfokus pada aspek-aspek manajerial dari perspektif korporasi, faktor-faktor yang 

mempengaruhi hubungan antara nilai tukar dengan variabel-variabel ekonomi, 

pengukuran risiko nilai tukar, serta mampu melakukan pengelolaan aset dan 

kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang pada perusahaan multinasional. 

Prasyarat: Lulus manajemen keuangan 1 dan 2 

  

MNJ2.62.7007 Manajemen Rantai Pasokan 3 SKS 

Membahas mengenai pengelolaan kegiatan-kegiatan dalam rangka memperoleh 

bahan mentah, mentransformasikan bahan mentah tersebut menjadi barang dalam 
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proses dan barang jadi, dan mengirimkan produk tersebut ke konsumen melalui 

sistem distribusi. Kegiatan-kegiatan ini mencakup fungsi pembelian tradisional 

ditambah kegiatan-kegiatan lain yang penting bagi hubungan antara pemasok dengan 

distributor. 

Prasyarat: Lulus manajemen operasi 

  

MNJ2.62.7008 Manajemen Sumberdaya Manusia Strategik 3 SKS 

Mata kuliah ini memberikan pengetahuan dan kemampuan kepada mahasiswa 

menentukan dan menyusun strategi-strategi dalam fungsi SDM dalam perubahan 

serta menyelesaikan permasalahan, isu-isu dan strategi-strategi SDM yang berkaitan 

dengan tahapan perkembangan perubahan-perubahan baik nasional maupun 

multinasional 

Prasyarat: Lulus manajemen SDM dan perilaku organisasional 

  

MNJ2.62.7009 Riset Manajemen Pemasaran 3 SKS 

Penguasaan tentang konsep-konsep dasar penelitian pemasaran, tekad dan prosedur 

pelaksanaannya, serta latihan pengaplian hasil penelitian untuk keperluan 

perusahaan. 

Prasyarat: Lulus metodologi penelitian 

  

MNJ2.62.7010 Riset Manajemen Keuangan 3 SKS 

Tujuan mata kuliah ini adalah memberikan pemahaman mengenai konsep-konsep 

dan teknik dalam melakukan riset keuangan, serta mentransfer kemampuan untuk 

melakukan riset keuangan dengan menggunakan konsep yang benar, sampai 

membuat laporan riset keuangan yang diperlukan dalam pembuatan rencana dan 

pengambilan keputusan manajemen keuangan. Topik bahasan mata kuliah ini 

meliputi: ruang lingkup riset keuangan, jenis dan tahapan riset keuangan, sumber, 

pengukuran dan teknik pengukuran data, penyusunan instrumen, pengukuran 

variabel, penentuan sampel, analisis data, interpretasi hasil riset, penyusunan laporan, 

dan presentasi hasil riset 

Prasyarat: Lulus metodologi penelitian 

  

MNJ2.62.7011 Riset Manajemen Operasi 3 SKS 

Tujuan mata kuliah ini adalah memberikan pemahaman mengenai konsep-konsep 

dan teknik dalam melakukan riset operasional, serta mentransfer kemampuan untuk 

melakukan riset operasional dengan menggunakan konsep yang benar, sampai 

membuat laporan riset operasional yang diperlukan dalam pembuatan rencana dan 
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pengambilan keputusan manajemen operasional. Topik bahasan mata kuliah ini 

meliputi: ruang lingkup riset operasional, jenis dan tahapan riset operasional, 

sumber, pengukuran dan teknik pengukuran data, penyusunan instrumen, 

pengukuran variabel, penentuan sampel, analisis data, interpretasi hasil riset, 

penyusunan laporan, dan presentasi hasil riset 

Prasyarat: Lulus metodologi penelitian 

  

MNJ2.62.7012 Riset Manajemen SDM 3 SKS 

Tujuan mata kuliah ini adalah memberikan pemahaman mengenai konsep-konsep 

dan teknik dalam melakukan riset SDM, serta mentransfer kemampuan untuk 

melakukan riset SDM dengan menggunakan konsep yang benar, sampai membuat 

laporan riset SDM yang diperlukan dalam pembuatan rencana dan pengambilan 

keputusan MSDM. Topik bahasan mata kuliah ini meliputi: ruang lingkup riset 

SDM, jenis dan tahapan riset SDM, sumber, pengukuran dan teknik pengukuran 

data, penyusunan instrumen, pengukuran variabel, penentuan sampel, analisis data, 

interpretasi hasil riset, penyusunan laporan, dan presentasi hasil riset 

Prasyarat: Lulus metodologi penelitian 

  

MNJ2.62.8001 Manajemen Perbankan Syariah 2 SKS 

Manajemen Perbankan Syariah menjelaskan Sejarah dan Perkembangan Bank 

Syariah, Struktur Organisasi Bank Syariah, Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) 

dan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI),Assets and 

Liabilities Management perbankan Syariah, Manajemen Bagi Hasil, Pengawasan dan 

Manajemen Risiko Bank Syariah. 

Prasyarat: Lulus Pengantar Bisnis dan Pengantar Manajemen 

  

MNJ2.62.8002 Evaluasi Kinerja 2 SKS 

Mata kuliah ini memberikan kemampuan dan keterampilan dalam meningkatkan  

posisi saing perusahaan yang ditunjang dengan keterampilan menyusun sistem dan 

evaluasi kinerja Manajemen dan Keterampilan mengelola karyawan 

Prasyarat: Lulus manajemen keuangan, manajemen pemasaran, manajemen operasi 

dan manajemen SDM 

  

MNJ2.62.8003 Koperasi dan Usaha Kecil 2 SKS 

Mata kuliah ini memberikan pemahaman konsep-konsep dan teori-teori koperasi dan 

UKM dalam kasus-kasus terkait dengan perumusan, implementasi dan evaluasi 

strategi dalam pengembangan koperasi dan UMKM dalam mewujudkan 
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kesejahteraan masyarakat. 

Prasyarat: Lulus Pengantar Bisnis 

  

 MNJ2.62.8004 Manajemen Perbankan 3 SKS 

Mata kuliah ini membahas dan menganalisis pengetahuan dasar, fungsi, aktifitas dan 

manajemen dalam perbankan, diantaranya manajemen dana bank, manajemen 

perkreditan, manajemen likuiditas bank, manajemen permodalan, manajemen aktiva 

dan pasiva dan manajemen pemasaran bank, serta peranan bank dalam 

mensukseskan pembangunan 

Prasyarat: Lulus Pengantar Bisnis dan Pengantar Manajemen 

  

MNJ2.62.8005 Kepemimpinan 3 SKS 

Mata kuliah kepemimpinan bertujuan untuk memberikan pengetahuan teoritis dan 

praktis kepada mahasiswa agar dapat memahami dan mampu menerapkannya dalam 

kegiatan usaha. 

Parasyarat: Lulus manajemen keuangan, manajemen pemasaran, manajemen operasi 

dan manajemen SDM 

  

 

 

 

 



 

Buku Pedoman Akademik FE Tahun 2018 

 108 

 

3. Program Studi Akuntansi (S1) 

Tujuan Program Studi Akuntansi adalah Menghasilkan sarjana 

ekonomi bidang akuntansi yang berkemampuan analitik dan kritis 

dalam menyikapi setiap persoalan penatausahaan keuangan, serta 

mampu memecahkan masalah. 

Gelar akademik lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang 

untuk program studi Akuntansi adalah Sarjana Ekonomi (S.E.) 

 

Kurikulum Program Studi Akuntansi (S1) 

 

No Kode Matakuliah 
SKS 

Semester 
Jml T P L 

1). Mata Kuliah Wajib Universitas 

A. Wajib 

1 UNP1.60.1401 Pendidikan Agama 3 3 0 0 1 

2 UNP1.60.1402 Pendidikan Pancasila 2 2 0 0 1 

3 UNP1.60.1403 Pendidikan Kewarganegaraan 2 2 0 0 1 

4 UNP1.60.1404 Bahasa Indonesia 2 2 0 0 1 

5 UNP1.60.1405 Bahasa Inggris 2 2 0 0 1 

6 UNP1.60.3101 Kewirausahaan 3 3 0 0 3 

7 UNP1.60.5401 Kuliah Kerja Nyata (KKN) 2 0 0 2 5 

Jumlah SKS 16 14 0 2   

2). Mata Kuliah Pilihan Universitas 

A. Pilih 2 dari 18 SKS 

1 UNP2.60.1401 Ilmu Kealaman Dasar 2 2 0 0 1 

2 UNP2.60.1402 Ilmu Sosial Budaya Dasar 2 2 0 0 1 

3 UNP2.60.2101 Pendidikan Kebugaran Jasmani 2 2 0 0 2 

4 UNP2.60.2102 Bahasa Jepang 2 2 0 0 2 

5 UNP2.60.2103 Pendidikan Multikultural 2 2 0 0 2 

6 UNP2.60.2401 Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia 2 2 0 0 2 

7 UNP2.60.2402 Manajemen Bencana 2 2 0 0 2 

8 UNP2.60.3401 Budaya Alam MinangKabau 2 2 0 0 3 

9 UNP2.60.3402 Teknologi Informasi dan Komunikasi 2 0 2 0 3 

Jumlah SKS 18 16 2 0   

3). Mata Kuliah Wajib Fakultas 

A. Wajib 
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No Kode Matakuliah 
SKS 

Semester 
Jml T P L 

1 FEK1.60.1301 Pengantar Ekonomi Mikro 3 3 0 0 1 

2 FEK1.60.1302 Pengantar Akuntansi 1 3 2 1 0 1 

3 FEK1.60.1303 Pengantar Bisnis 3 3 0 0 1 

4 FEK1.60.2301 Pengantar Ekonomi Makro 3 3 0 0 2 

5 FEK1.60.2302 Pengantar Akuntansi 2 3 2 1 0 2 

6 FEK1.60.2303 Pengantar Manajemen 3 3 0 0 2 

7 FEK1.60.2304 Statistik 1 3 3 0 0 2 

8 FEK1.60.3301 Statistik 2 3 3 0 0 3 

9 FEK1.60.5301 Praktek Kewirausahaan 1 0 1 0 5 

Jumlah SKS 25 22 3 0   

B. Tugas Akhir/Skripsi 

1 FEK1.60.8301 Skripsi 6 0 0 6 8 

Jumlah SKS 6 0 0 6   

4). Mata Kuliah Wajib Program Studi 

A. Wajib 

1 AKT1.62.1001 Hukum Bisnis dan Regulasi 2 2 0 0 1 

2 AKT1.62.2001 Matematika Ekonomi 3 3 0 0 2 

3 AKT1.62.3001 Akuntansi Berbasis Komputer 2 1 1 0 3 

4 AKT1.62.3002 Akuntansi Keuangan Menengah 1 3 2 1 0 3 

5 AKT1.62.3003 Akuntansi Biaya 3 2 1 0 3 

6 AKT1.62.3004 Manajemen Keuangan 3 2 1 0 3 

7 AKT1.62.3005 Perpajakan 1 3 3 0 0 3 

8 AKT1.62.3006 Akuntansi Sektor Publik 3 3 0 0 3 

9 AKT1.62.3007 Sistem Informasi Akuntansi 3 3 0 0 3 

10 AKT1.62.4001 Pengauditan 1 3 3 0 0 4 

11 AKT1.62.4002 Anggaran Perusahaan 3 3 0 0 4 

12 AKT1.62.4003 Akuntansi Keuangan Menengah 2 3 2 1 0 4 

13 AKT1.62.4004 Akuntansi Manajemen 3 2 1 0 4 

14 AKT1.62.4005 Perpajakan 2 3 3 0 0 4 

15 AKT1.62.5001 Pengauditan 2 3 3 0 0 5 

16 AKT1.62.5003 Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 3 2 1 0 5 

17 AKT1.62.5004 Akuntansi Pemerintahan 3 3 0 0 5 

18 AKT1.62.5005 Sistem Pengendalian Manajemen 3 3 0 0 5 

19 AKT1.62.6001 Metodologi Penelitian 3 3 0 0 6 

20 AKT1.62.6002 Etika Bisnis dan Profesi Akuntan 3 3 0 0 6 

21 AKT1.62.6003 Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 3 2 1 0 6 
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No Kode Matakuliah 
SKS 

Semester 
Jml T P L 

22 AKT1.62.6005 Sistem Informasi Manajemen 2 2 0 0 6 

23 AKT1.62.6006 Praktek Pengauditan 3 2 1 0 6 

24 AKT1.62.7001 Teori Akuntansi 3 3 0 0 7 

25 AKT1.62.7002 Analisis Laporan Keuangan 3 3 0 0 7 

26 AKT1.62.7003 Magang 3 0 0 3 7 

Jumlah SKS 75 63 9 3   

5). Mata Kuliah Pilihan Program Studi 

A. Pilihan 

1 AKT2.62.5001 Akuntansi Non-Profit 3 3 0 0 5 

2 AKT2.62.5002 Teori Portofolio dan Analisis Investasi 3 3 0 0 5 

3 AKT2.62.5003 Manajemen Keuangan Daerah 3 3 0 0 5 

4 AKT2.62.5004 Pajak Internasional 3 3 0 0 5 

5 AKT2.62.5005 Ekonomi Islam 3 3 0 0 5 

6 AKT2.62.6001 Akuntansi Syariah 3 3 0 0 6 

7 AKT2.62.6002 Perdagangan Efek 3 3 0 0 6 

8 AKT2.62.6003 Perencanaan Pajak 3 3 0 0 6 

9 AKT2.62.6004 Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif 3 3 0 0 6 

10 AKT2.62.7001 Seminar Akuntansi Manajemen 2 2 0 0 7 

11 AKT2.62.7002 Seminar Akuntansi Sektor Publik 2 2 0 0 7 

12 AKT2.62.7003 Seminar Akuntansi Keuangan 2 2 0 0 7 

13 AKT2.62.7004 Akuntansi Internasional 3 3 0 0 7 

14 AKT2.62.7005 Akuntansi Keperilakuan 3 3 0 0 7 

15 AKT2.62.7006 Pengauditan Internal 3 3 0 0 7 

16 AKT2.62.7007 Studi Kelayakan Bisnis 3 3 0 0 7 

17 AKT2.62.7008 Pajak dan Retribusi Daerah 3 3 0 0 7 

18 AKT2.62.7009 Tatakelola Perusahaan 3 3 0 0 7 

Jumlah SKS 51 51 0 0   

 

 

Sinopsis 

  

UNP1.60.1401 Pendidikan Agama 3 SKS 

Yang Maha Esa dan Ketuhanan: keimanan dan ketaqwaan, filsafat ketuhanan 

(Teologi); Manusia: hakikat manusia, martabat manusia, tanggung jawab manusia; 

Hukum: menumbuhkan kesadaran untuk taat hukum Tuhan, fungsi profetik agama 

dalam hukum: Moral: agama sebagai sumber moral, akhlak mula dalam kehidupan; 
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Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni: Iman, Iptek, dan amal sebagai kesatuan, 

kewajiban menuntut dan mengamalkan ilmu, tanggung jawab ilmuwan dan seniman; 

kerukunan antarumat beragama: agama merupakan rahmat Tuhan bagi semua, 

kebersamaan dalam pluralitas beragama; Masyarakat: masyarakat beradab dan 

sejahtera, peran umat beragama dalam mewujudkan masayarakat beradab dan 

sejahtera, Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi; Budaya: budaya akademik, 

etos kerja, sikap terbuka dan adil; Politik: kontribusi penganut agama dalam 

kehidupan berpolitik, peranan penganut agama dalam mewujudkan persatuan dan 

kesatuan bangsa. 

  

UNP1.60.1402 Pendidikan Pancasila 2 SKS 

Mata kuliah ini berisi tentang pengertiian urgensi dan alasan diperlukannya 

pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi; Pancasila dalam arus sejarah bangsa 

Indonesia; Pancasila sebagai sistem filsafat, sebagai dasar negara Republik 

Indonesia, sebagai ideologi negara, sebagai sistem etika, dan Pacasila menjadi dasar 

nilai pengembangan ilmu; Pemikiran dan pelaksanaan Pancasiladalam menghadapi 

permasalahan-permasalahan aktual dewasa ini, seperti masalah HAM, SARA, dan 

Kritis ekonomi, serta masalah radikalisme yang harus dipecahkan sesuai dengan 

nilai-nilai Pancasila. 

  

UNP1.60.1403 Pendidikan Kewarganegaraan 2 SKS 

mata kuliah ini berisi tentang hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam 

mengembangkan kemampuan utuh sarjana atau profesional; esensi dan urgensi 

identitas nasional sebagai salah satu deteminan pembangunan bangsa dan karakter, 

urgensi integritas nasional persatuan dan kesatuan bangsa; nilai dan norma 

konstitusional UUD NRI 1945 dan konstitusional ketentuan perundang-undangan di 

bawah UUD; harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara  dalam demokrasi 

yang bersumber pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat; hakikat, 

instumentasi, dan praksis demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan UUD 

NRI 1945; dinamika historis konstitusional, sosial-politik, kultural, serta konteks 

kontemporer penegakan hukum yang berkedaulatan; dinamika historis dan urgensi 

wawasan nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia 

dalam konteks pergaulan dunia; urgensi dan tantangan nasional dan bela negara bagi 

Indonesia dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan. 

  

UNP1.60.1404 Bahasa Indonesia 2 SKS 

Mata Kuliah ini berisi tentang Konsepsi Bahasa Indonesia, Sejarah Bahasa 

Indonesia, Kedudukan dan Fungsi Bahasa Indonesia, ragam Bahasa Indonesia, Ejaan 

Bahasa Indonesia,(huruf tanda baca, kata dan unsur serapan: Kalimat Efektif, 

Pengertian Ciri, Syarat Kalimat Efektif: Paragraf,,Jenis, Fungsi dan 

Pengembanganya: Kerangka Tulisan Tema ,Topik, Judul dan Jenis Kerangka 

Tulisan: Teks Tulisan (Teks Akademis Ilmiah dan Teks non Akademis: Surat Resmi 

BI (Format dan Jenis Surat Resmi Bahasa Indonesia. 
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UNP1.60.1405 Bahasa Inggris 2 SKS 

Mata kuliah ini berisi tentang pengembangan keterampilan berbahasa Inggris secara 

terpadu dengan memperhatikan kebutuhan mahasiswa sesuai bidang/ jurusannya, 

meliputi pemahaman pola-pola kalimat dasar yang membantu mahasiswa memahami 

berbagai referensi berbahasa Inggris dan membekali mahasiswa dengan keterampilan 

berkomunikasi dalam bahasa Inggris sesuai bidang keahliannya. 

  

UNP1.60.3101 Kewirausahaan 3 SKS 

mata kuliah ini berisi tentang pengetahuan, sikap dan keterampilan berlandaskan 

kepada pemikiran yang kreatif dan inovatif mengenai prinsip dasar kewirausahaan, 

model pengembangan kewirausahaan, strategi kewirausahaan, etika bisnis dalam 

kewirausahaan, analisis peluang, study kelayakan usaha dan manajemen pengelolaan 

usaha (pemasaran, produksi, keuangan, sumber daya, legalitas usaha, teknologi dan 

informasi) 

  

 UNP1.60.5401 Kuliah Kerja Nyata (KKN) 2 SKS 

Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan kegiatan lapangan bagi mahasiswa 

yang menempuh bagian akhir dari program pendidikan S-1/D-4/Sarjana Terapan. 

Program ini sebenarnya bersifat wajib bagi semua mahasiswa, karena universitas 

mempercayai bahwa program ini mampu mendorong empati mahasiswa, dan dapat 

memberikan sumbangan bagi penyelesaian persoalan yang ada di masyarakat. 

Kegiatan KKN menjadi bentuk nyata kontribusi universitas bagi masyarakat, 

industri, pemerintah daerah dan kelompok masyarakat yang ingin mandiri secara 

ekonomi maupun sosial. Program KKN ini mensyaratkan Dosen Pembimbing 

Lapangan (DPL) dan mahasiswa berperan aktif dalam mengetahui permasalahan 

yang ada, bahkan sebelum mereka terjun selama 1 hingga 2,5 bulan ditengah-tengah 

masyarakat. Konsep “working with community” telah menggantikan 

konsep“working for the community”. 

  

UNP2.60.1401 Ilmu Kealaman Dasar 2 SKS 

Mata Kuliah ini berisi hakekat dan ruang lingkup alam pikiran manusia dan 

perkembanganya, perkembangan IPA, bumi dan alam semesta keanekaragaman 

makhluk hidup dan penyebaranya, makhluk hidup dalam ekosistem alami, sumber 

daya alam dan lingkungan, manfaat dan dampak IPA dan teknologi terhadap 

kehidupan sosial, sejarah peradapan manusia dan perkembangan teknologi, beberapa 

perkembangan teknologi penting, dan isu lingkungan 

  

UNP2.60.1402 Ilmu Sosial Budaya Dasar 2 SKS 

Mata kuliah ini berisikan tetang : Konsep-Konsep dasar dalam ilmu sosial dan 

budaya untuk mengkaji masyarakat indonesia dan perubahan masyarakat dan budaya 

indonesia. pokok bahasan yaitu manusia dan kebudayaan manusia sebagai individu 
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dan makhluk sosial manusia, nilai moral da hukum manusia keragaman dan 

kesederjadtan manusia, sains teknologi dan seni manusia dan lingkungan 

  

UNP2.60.2101 Pendidikan Kebugaran Jasmani 2 SKS 

Mata Kuliah ini mengaplikasikan pengaruh dan manfaat bermacam-macam aktifitas 

gerak untuk kebugaran jasmani dan kesehatan melalui bermacam-macam permainan, 

perlombaan, dan latihan-latihan olahraga serta kemampuan menganalisa pentingnya 

beraktifitas fisik untuk memelihara dan mengembangkan fungsi fisiologis tubuh dan 

kesehatan serta dapat diterpkan sepanjang hidup. 

  

UNP2.60.2102 Bahasa Jepang 2 SKS 

mata kuliah bahasa jepang membekali mahasiswa tentang pengetahuan tentang 

praktik bahasa jepang sehingga mahasiswa memiliki kemampuan dalam membaca 

dan berkomunikasi dengan menggunakan bahasa jepang. 

  

UNP2.60.2103 Pendidikan Multikultural 2 SKS 

mata kuliah pendidikan multikultural ini berisikan konsep pendidikan multicultural: 

urgensi pendidikan multicultural dalam masyarakat indonesia yang beragam, 

membangun paradima keberagaman yang iklusif melalui lembaga pendidikan. 

prospek dan kendala pelaksanaan multicultural , implementasi pendidikan 

multicultural di indonesia, serta pembinaan karakter peserta didik melalui penerapan 

ideology multicultural dalam bidang pendidikan. 

  

UNP2.60.2401 Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia 2 SKS 

Mata Kuliah Sejarah Perjuangan Bangsa membahas tentang pengertian dan makna 

sejarah perjuangan bangsa , imperialisme dan kolonialisme, perjuangan bangsa 

indonesia melawan imperialsme dan kolonialisme, pergerakan nasional indonesia, 

perjuangan mencapai kemerdekaan, makna proklamasi usaha mempertahankan 

kemerdekaan terhadap berbagai rongrongan yang mengancam negara kesatuang 

republik indonesia NKRI 

  

UNP2.60.2402 Manajemen Bencana 2 SKS 

Mata Kuliah ini mengacu pada UU No 24 tahun 2007 tentang penanggulangan 

Bencana (Disaster Management) mencangkup pengenalan fakta-fakta atau bukti-

bukti kejadian bencana, Pengenalan konsep bencana, jenis-jenis bencana, 

karakteristik bencana, bencana alam,bencana non-alam, bencana sosial, rawan, 

bencana/ancaman bahaya (hazarz ) bencana, potensi bahaya, kerentanan, 

(vulnerability), kapasitas (kapasity), Prinsip pengurangan resiko (rishk), pencegahan, 

mitigasi, kesiapsiagaan, prediksi bencana, dampak bencana, prosedur tanggap 

bencana dan tanggap darurat, analisis kebutuhan rehabilitasi dan rekontruksi. 

  



 

Buku Pedoman Akademik FE Tahun 2018 

 114 

UNP2.60.3401 Budaya Alam MinangKabau 2 SKS 

Mata kuliah ini berisi materi adat minangkabau, baik yang bersifat objektif maupun 

subjektif, melalui penkajian adat objektif dan subjektif itu, mahasiswa diharapkan 

mampu memahami identitas manusia minangkabau dan mampu menemukan nila-

nilai kemajuan yang terkandung dakam adat yang relevan dengan tantangan 

kompetensi abad 21 yaitu multiculturalisme, kerjasama, pemecahan masalah dan lain 

sebagainya. 

  

UNP2.60.3402 Teknologi Informasi dan Komunikasi 2 SKS 

Mata kuliah ini mempelajari tentang teknologi informasi dan komunikasi yang 

mampu mempermudah pekerjaan sehari-hari. Memahami penggunaan perangkat 

lunak “Aplikasi Office”, Teknologi Internet, Penggunaan perangkat lunak 

pengembangan animasi pembelajaran, pengembangan teknologi dan penggunaan 

aplikasi di bidang pendidikan serta mampu mengenal bisnis berbasis internet. 

  

FEK1.60.1301 Pengantar Ekonomi Mikro 3 SKS 

Mata kuliah ini memberikan pengetahuan tentang tingkah laku konsumen dan 

produsen serta bentuk pasar. Topik tingkah laku konsumen mencakup konsep utility, 

permintaan dan elastisitas mata kuliah ini bertujuan mengantar mahasiswa kepada 

pengenalan konsep permintaan. Sedangkan topik tingkah laku produsen meliputi 

fungsi penawaran, konsep elastisitas penawaran dan fungsi biaya. Bentuk pasar 

terdiri dari rangkaian yang dimulai dari persaingan sempurna sampai monopoli, dan 

hubungannya dengan proses penciptaan harga dan tingkat produksi. Selanjutnya juga 

akan dibahas penerapan konsep di atas dalam beberapa sistem ekonomi termasuk di 

Indonesia. 

  

  

 

FEK1.60.1302 Pengantar Akuntansi 1 3 SKS 

Mata kuliah ini menjelaskan konsep-konsep dasar akuntansi, prinsip-prinsip dan proses 

penyusunan laporan keuangan. Mata kuliah Pengantar Akuntansi 1 menjelaskan 

lingkungan akuntansi, definisi akuntansi, penggolongan akuntansi dan pengguna 

akuntansi, serta siklus akuntansi pada tahap awal diberikan untuk desain umum, yaitu 

untuk perusahaan jasa. Kemudian akan dijelaskan modifikasi yang diperlukan untuk 

menangani transaksi spesifik pada perusahaan dagang dan manufaktur. 

  

FEK1.60.1303 Pengantar Bisnis 3 SKS 

Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman konsep bisnis dalam 

perusahaan, memahami karakteristik bisnis, bentuk pemilikan perusahaan dan perbedaan 
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antara organisasi perusahaan bisnis dengan perusahaan kecil (kewiraswastaan) serta 

memahami fungsi-fungsi bisnis dalam perusahaan yaitu fungsi manajemen sumber daya 

manusia, operasional / produksi,  pemasaran dan fungsi keuangan. 

  

FEK1.60.2301 Pengantar Ekonomi Makro 3 SKS 

Mata kuliah ini bertujuan membawa mahasiswa kepada pengenalan konsep dasar tentang 

pembentukan pendapatan nasional, yaitu penawaran dan permintaan agregatif dan 

interaksi antar keduannya. Pembahasan penawaran agregatif meliputi tenaga kerja, fungsi 

produksi agregatif dan teori pertumbuhan. Pembahasan permintaan agregatif mencakup 

teori mengenai pengeluaran konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor 

serta impor. Selain itu akan dibahas pula teori permintaan akan uang, faktor penentu 

jumlah unag beredar dan teori lalu lintas modal antar Negara. 

  

FEK1.60.2302 Pengantar Akuntansi 2 3 SKS 

Mahasiswa mampu memahami prosedur dan teknik pencatatan dan pelaporan untuk 

masing-masing akun dalam laporan keuangan serta masalah-masalah khusus sehubungan 

dengan bentuk perusahaan. 

  

FEK1.60.2303 Pengantar Manajemen 3 SKS 

Mata kuliah ini membahas tentang berbagai konsep, prinsip, pendekatan dan proses 

manajemen dalam organisasi. Dengan pembahasan ini para mahasiswa diharapkan akan 

mampu untuk menerapkan fungsi-fungsi manajemen dalam pengelolaan suatu organisasi. 

  

FEK1.60.2304 Statistik 1 3 SKS 

Mata kuliah ini memperkenalkan arti dan ruang lingkup serta kegunaan statistika sebagai 

salah satu alat utama dalam analisis ilmu ekonomi. Materi meliputi : pengertian dasar, 

distribusi frekuensi, ukuran lokasi, ukuran variasi, ukuran kemencengan dan kemiringan, 

analisa korelasi dan regresi, linear sederhana, analisis data berkala, dan angka indeks. 

  

FEK1.60.3301 Statistik 2 3 SKS 

Mata kuliah ini memperkenalkan kegunaan dan ruang lingkup statistika inference dalam 

ilmu ekonomi. Titik berat diberikan pada probabilitas, penaksiran dan pengujian 

hipotesis. Pembahasan meliputi : teori probabilitas, distribusi sampling dan pendugaan. 

  

FEK1.60.5301 Praktek Kewirausahaan 1 SKS 

Mata kuliah ini dIselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan dan memberikan 

pengalaman berwirausaha bagi mahasiswa dengan meningkatkan keterampilan dan 

prilaku wirausaha mahasiswa melalui penemuan dan presentasi ide, kreativitas, dan 

inovasi berwirausaha , penyusunan ide berwirausaha , perencanaan dan pengorganisasian 

berwirausaha, pelaksanaan dan pengendalian berwirausaha , serta monitoring dan tindak 
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lanjut dalam berwirausaha. 

  

FEK1.60.8301 Skripsi 6 SKS 

Penulisan hasil penelitian, dengan menggunakan langkah-langkah metode ilmiah. 

Kemampuan ini sangat diperlukan bagi mereka yang akan melanjutkan ke program yang 

lebih tinggi. 

  

AKT1.62.1001 Hukum Bisnis dan Regulasi 2 SKS 

Mata kuliah ini dimaksudkan agar mahasiswa memahami implikasi hukum dalam 

pelaksanaan kebijakan ekonomi. Materi yang dibahas meliputi pengantar hukum dagang 

dan hukum perdata, bentuk perusahaan, surat perniagaan jual beli dan kredit berdokumen 

  

AKT1.62.2001 Matematika Ekonomi 3 SKS 

Mata kuliah ini memberikan pengetahuan kepada mahasiswa tentang: Himpunan, fungsi 

linear, fungsi non linear dan matrik, serta pengaplikasikan kedalam analisis ekonomi 

skala mikro dan makro. 

  

AKT1.62.3001 Akuntansi Berbasis Komputer 2 SKS 

Mahasiswa mampu memahami system informasi akuntansi yang dikomputerisasi serta 

mampu mengoperasikan software komputer akuntansi dalam mengolah data akuntansi 

dengan mengunakan Myob V18. Dalam hal ini mahasiswa dituntut untuk mampu dalam 

mengolah data akuntansi yang terkomputerisasi, memahami Sistem inforamsi akuntansi 

yang dikomputerisasi serta mampu mengoperasikan program komputer. 

  

 AKT1.62.3002 Akuntansi Keuangan Menengah 1 3 SKS 

Dalam mata ajaran ini, mahasiswa akan mempelajari konsep dan aplikasi dari 

keseluruhan siklus akuntansi dan penyusunan laporan keuangan berdasarkan Pernyataan 

Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) di Indonesia dan International Financial Reporting 

Standards (IFRS). Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari mata ajaran ini 

menjadi dasar penting untuk mengembangkan kompetensi akuntansi.  

  

AKT1.62.3003 Akuntansi Biaya 3 SKS 

Berpikir kritis dalam menjelaskan dan menghitung harga pokok produk pada perusahaan 

manufaktur baik pada perusahaan yang berproduksi berdasarkan pesanan, perusahaan 

yang berproduksi secara terus menerus (proses), maupun perusahaan yang dalam proses 

produksinya menghasilkan produk bersama (joint product) dan produk sampingan (by 

product). 

  

AKT1.62.3004 Manajemen Keuangan 3 SKS 

Menghasilkan sarjana yang mampu mengelola data perusahaan baik dalam penggunaan 
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dana maupun penarikannya. Kemampuan ini mencakup pengunaan teori yang melandasi 

kebijakan keuangan dan kemahiran di dalam mempergunakan teknik pengelolaan data 

perusahaan. 

  

AKT1.62.3005 Perpajakan 1 3 SKS 

Mata kuliah perpajakan akan menyajikan kerangka (framework) untuk memberikan 

pengetahuan berkenaan dengan sistem perpajakan di Indonesia melalui pembahasan 

berbagai peraturan perpajakan yang berlaku dan sekilas tentang manajemen perpajakan. 

  

AKT1.62.3006 Akuntansi Sektor Publik 3 SKS 

Mata kuliah ini memberikan kemampuan dasar kepada mahasiswa mengenai akuntansi di 

sektor publik terutama di pemerintah. Mata kuliah ini akan menjelaskan karakteristik 

lingkungan, regulasi keuangan, kerangka konseptual, standar keuangan, penganggaran, 

siklus akuntansi, laporan keuangan, pengukuran, pelaporan kinerja, Value for money, 

akuntansi manajemen dan sistem pengendalian manajemen pada organisasi sektor publik. 

  

AKT1.62.3007 Sistem Informasi Akuntansi 3 SKS 

Mata  ajaran  Sistem  Informasi  Akuntansi  membahas  berbagai  siklus  usaha  yang 

 terdapat  pada  perusahaan  umumnya,  teknik  dokumentasi  untuk  menggambarkan 

siklus  usaha  tersebut,  dokumen  dan  alur  informasi,  serta  analisis  pengendalian 

internal  pada  setiap  siklus  usaha  terkait.  Dalam  mata  ajaran  ini  akan  dijelaskan 

sistem  informasi  akuntansi  perusahaan  dagang,  jasa  serta  manufaktur,  baik  yang 

berbasis manual maupun berbasis komputer. 

  

AKT1.62.4001 Pengauditan 1 3 SKS 

Mahasiswa mampu menjelaskan lingkup profesi akuntan publik, etika profesi akuntan 

publik, proses pemeriksaan laporan keuangan, bukti audit dan perencanaan audit. 

  

AKT1.62.4002 Anggaran Perusahaan 3 SKS 

Memahami konsep-konsep penganggaran dalam perusahaan, memahami jenis dan bentuk 

anggaran, fungsi dan kegunaan anggaran pada perusahaan serta memahami penyusunan 

anggaran secara komprehensif dimana jenis anggaran terdiri dari anggaran operasional 

dimulai membuat peramalan penjualan. anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran 

biaya yang terdiri dari anggaran bahan mentah, anggaran tenaga kerja langsung dan 

anggaran biaya overhead pabrik, anggaran non produksi terdiri dan anggaran administrasi 

dan pemasaran, anggaran variabel dan laporan anggaran. Menyusun anggaran keuangan 

terdiri dari anggaran piutang, anggaran utang dan anggaran kas. Membuat anggaran 

income Statement untuk perusahaan dagang dan perusahaan jasa. 

  

AKT1.62.4003 Akuntansi Keuangan Menengah 2 3 SKS 
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Mata ajar Akuntansi Keuangan 2 bertujuan membahas pengakuan, pencatatan, penyajian 

dan pengungkapan dalam laporan keuangan atas pos liabilitas jangka pendek, jangka 

panjang, ekuitas dan investasi, sewa, imbalan kerja, pajak penghasilan, pengakuan 

pendapatan. Mata ajar ini juga akan membahas perhitungan dan pengungkapan laba per 

lembar saham, penyusunan laporan arus kas, analisis dan pengungkapan  perubahan 

akuntansi dan kesalahan pencatatan Pembahasan juga mencakup kasus-kasus etika dalam 

akuntansi. 

  

AKT1.62.4004 Akuntansi Manajemen 3 SKS 

Mata kuliah Akuntansi Manajemen ini membahas tentang informasi akuntansi yang 

digunakan oleh manajemen untuk tujuan perencanaan, pengendalian dan pengambilan 

keputusan. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa dapat 

menyediakan dan menginterpretasikan informasi akuntansi bagi manajemen sebagai dasar 

untuk perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan dalam perusahaan. 

  

 AKT1.62.4005 Perpajakan 2 3 SKS 

Mata kuliah ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai proses 

perhitungan besar pajak terhutang beserta penjurnalannya untuk masing-masing pajak 

yang telah di atur dalam undang-undang perpajakan. Setelah mempelajari mata kuliah ini 

mahasiswa di harapkan mampu membuat perhitungan serta penjurnalan untuk:(1) kredit 

PPH (2) Kredit PPn dan PPN-BM (3) Bea Materai (4) Pajak tangguhan serta (5) 

Rekonsiliasi laporan keuangan komersial ke laporan keuangan fiskal. 

  

AKT1.62.5001 Pengauditan 2 3 SKS 

Mahasiswa mampu memahami metodologi untuk menerapkan prosedur pengujian 

pengendalian dan pengujian substantif transaksi untuk siklus penjualan, penerimaan kas 

dan kelompok-kelompok tarnsaksi lainnya dalam siklus penjualan. 

  

AKT1.62.5003 Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 3 SKS 

Mata  ajar  ini  bertujuan  membahas  aspek  akuntansi  keuangan  untuk  situasi  yang 

 bersifat khusus dalam sebuah perusahaan. Topik-topik khusus yang dipelajari adalah 

penggabungan usaha, akuntansi investasi, teknik dan prosedur konsolidasi, dampak 

transaksi   antar   perusahaan   terhadap   proses   penyusunan   laporan   keuangan 

konsolidasi, perubahan persentase kepemilikan, struktur kepemilikan tidak langsung, laba 

per saham (EPS) konsolidasi, pajak penghasilan dan laporan arus kas.  

  

AKT1.62.5004 Akuntansi Pemerintahan 3 SKS 

Mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa mengenai akuntansi di 

pemerintahan. baik untuk pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Setelah 

proses pembelajaran mahasiswa mampu melaksanakan proses akuntansi untuk 

penyusunan laporan keuangan yang andal dalam rangka memenuhi kebutuhan 
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akuntabilitas dan transparansi oleh pemerintahan. 

  

AKT1.62.5005 Sistem Pengendalian Manajemen 3 SKS 

Sistem  Pengendalian  Manajemen  merupakan  sistem  yang  digunakan  oleh 

 manajemen  untuk  menjamin  bahwa  organisasi  telah  melaksanakan strategi secara 

efisien dan efektif dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sistem 

pengendalian manajemen terdiri atas struktur dan proses  pengendalian  manajemen. 

 Struktur  pengendalian  manajemen  adalah  elemen-elemen  yang  membentuk  sistem 

 pengendalian  yang  terdiri atas pusat-pusat pertanggungjawaban. Proses pengendalian 

manajemen adalah cara bekerjanya sistem pengendalian manajemen yang terdiri atas 

pemrograman, penganggaran, pengukuran,  pelaporan dan analisis 

  

AKT1.62.6001 Metodologi Penelitian 3 SKS 

Mata kuliah ini memberikan pengetahuan kepada mahasiswa tentang metode ilmiah, 

perumusan masalah, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan penelitian. Penyusunan 

kajian teori, kerangka konseptual dan hipotesis. Selanjutnya mata kuliah ini juga 

memberikan pengetahuan tentang penetuan populasi dan sampel, teknik pengumpulan 

data dan teknik analisis data serta defenisi operasional dan variabel penelitian. 

  

AKT1.62.6002 Etika Bisnis dan Profesi Akuntan 3 SKS 

Mahasiswa Mengetahui dan mampu menjelaskan nilai-nilai etika bisnis serta etika profesi 

sebagai seseorang profesional akuntan, serta dapat mengambarkan pengimplementasikan 

nilai-nilai etika bisnis serta etika profesi tersebut dalam tata kelola perusahaan yang baik 

(Good corporate governance) tanggung jawab sosial perusahaan (corparate social 

reseponsibility), dan antisipasi kecurangan (Fraud Antisipation) 

  

AKT1.62.6003 Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 3 SKS 

Matakuliah ini merupakan mata kuliah akuntansi keuangan yang membahas tentang : 

akuntansi  pada  persekutuan,  penjualan angsuran dan  konsinyasi,  akuntansi  untuk 

kantor  pusat  dan  cabang  perusahaan  untuk  prosedur  umum dan  khusus,  akuntansi 

untuk  kontrak  lindung  nilai  dan  valuta  asing,  akuntansi  yang  membahas 

 penyusunan laporan  keuangan  valuta asing,  dan  akuntansi  keuangan  yang  membahas 

 tetang laporan keuangan segmen dan interim 

  

AKT1.62.6005 Sistem Informasi Manajemen 2 SKS 

Matakuliah ini membahas: konsep dasar sistem, konsep dasar informasi dan sistem 

informasi, konsep sistem informasi manajemen, komponen sistem informasi manajemen, 

data base sistem informasi manajemen, analisis dan pengembangan sistem informasi, 

sistem informasi akuntansi, sistem informasi pemasaran, sistem informasi sumber daya 

manusia, sistem informasi manufaktur, sistem informasi keuangan, sistem informasi 

eksekutif, sistem pendukung keputusan. 
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 AKT1.62.6006 Praktek Pengauditan 3 SKS 

Mata kuliah memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai bagaimana 

mempraktekan/mengimplementasikan standar auditing, standar atestasi, standar jasa 

akuntansi dan review, standar pengendalian mutu, sewaktu melakukan pemeriksaan 

laporan keuangan suatu entitas bisnis. Setelah mempelajari mata kuliah ini mahasiswa 

diharapkan mampu membuat perencanaan audit, melaksanakan audit di lapangan dan 

membuat laporan audit, serta melakukan jasa-jasa atestasi dan assurance lainnya, 

berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan Institut Akuntan Publik 

Indonesia. 

  

AKT1.62.7001 Teori Akuntansi 3 SKS 

Mata kuliah ini menjelaskan asumsi-asumsi, konsep-konsep, dan prinsip-prinsip yang 

melandasi rasionalitas di balik penyusunan standar akuntansi keuangan. 

  

AKT1.62.7002 Analisis Laporan Keuangan 3 SKS 

Kemampuan dalam menganalisis dan membaca informasi dalam laporan keuangan akan 

mempengaruhi kualitas keputusan bisnis yang diambil oleh semua pihak yang terkait 

dengan perusahaan. Mahasiswa diharapkan mampu memahami serta melakukan analisis 

dan menginterpretasikan hasil analisis laporan keuangan suatu perusahaan, sehingga 

dapat memberikan/menghasilkan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan 

bisnis bagi semua pihak yang terkait dengan perusahaan. setelah mempelajari mata kuliah 

ini mahasiswa diharapkan mampu: a) Menjelaskan konsep analisis informasi keuangan. 

b) Menjelaskan teknik-teknik dan tahapan analisis laporan keuangan. c) Melakukan 

analisis akuntansi, yang terdiri dari analisis aktivitas operasi, aktivitas investasi dan 

analisis aktivitas pendanaan. d) Melakukan analisis keuangan, yang terdiri dari analisis 

profitabilitas dan pengambilan invetasi modal, kredit, penilaian ekuitas, pospektif dan 

analisis arus kas. e) Melakukan analisis BEP, EVA, CAMEL f) Melakukan analisis 

kebangkrutan dan kinerja BUMN g) Menerapkan analisis laporan keuangan secara 

komprehensif. 

  

AKT1.62.7003 Magang 3 SKS 

Pratek magang keahlian merupakan kegiatan kurikuler yang dikemas dalam sebuah 

matakulaih yaitu magang keahlian. Kurikulum ini merupakan proses pembelajaran 

mahasiswa yang berlangsung di dunia kerja. Kegiatan ini bertujuan untuk membekali 

mahasiswa dengan keahlian pratikum yang memperkenalkan situasi dan kondisi kerja 

nyata (riil) yang tidak diperoleh di bangku kuliah perguruan tinggi, sehingga mahasiswa 

diharapkan lebih memahami dan memiliki keterampilan dalam suatu displin ilmu. 

  

AKT2.62.5001 Akuntansi Non-Profit 3 SKS 

Memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang akuntansi nirlaba baik berupa 

konsep maupun teknik dan analisa akuntansi yang dipergunakan. Akuntansi nirlaba 
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merupakan akuntansi yang berkembang cukup pesat terkait dengan organisasi nirlaba 

yang tumbuh dengan pesat di Indonesia. Sehingga pembahasan akuntansi nirlaba perlu 

dibatasi pada hanya topik yang terkait dengan akuntansi, pelaporan dan akuntabilitasnya. 

Secara mendasar terdapat perbedaan yang cukup prinsip antara akuntansi nirlaba dengan 

akuntansi komersial yang cenderung pada orientasi laba. Mata ajaran ini akan 

memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang perbedaan-perbedaaan tersebut 

sekaligus memberikan ketrampilan tentang analisanya 

  

AKT2.62.5002 Teori Portofolio dan Analisis Investasi 3 SKS 

Mahasiswa mampu dan dapat diberikan tanggung jawab untuk mengambil keputusan 

dalam pemilihan portofolio investasi yang optimal di pasar modal sesuai dengan tujuan, 

kebijakan dan strategi investasi individu, berdasarkan analisis fundamental dan teknikal 

serta melakukan evaluasi terhadap kinerja portofolio diakhir periode. 

  

AKT2.62.5003 Manajemen Keuangan Daerah 3 SKS 

Mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa mengenai hubungan 

keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Mata kuliah ini merupakan 

kelanjutan dari mata kuliah akuntansi sektor publik lanjutan dan merupakan mata kuliah 

wajib bagi mahasiswa yang mengambil Konsetrasi Akuntansi Sektor publik. Pada mata 

kuliah ini akan dibahas pola hubungan keuangan pusat dan daerah, pendapatan asli 

daerah yang sah, dana dekonsentrasi, dana tugas pembantuan, pinjaman daerah, dana 

otonomi khusus dan pengelolaan keuangan daerah. 

  

AKT2.62.5004 Pajak Internasional 3 SKS 

Mata kuliah Perpajakan Internasional membahas/menganalisis dan mendiskusikan 

materi-materi yang berkenaan dengan perpajakan internasional yang baik yang bersifat 

aktual maupun hipotesis. Selain itu juga dimaksudkan   agar   mahasiswa dapat 

mengetahui   dan memahami  serta menjelaskan  aspek  perpajakan  Internasional  baik 

 dalam  ketentuan  domestik  Indonesia maupun  dalam  tax treaty 

  

 AKT2.62.5005 Ekonomi Islam 3 SKS 

Membahas tentang konsep dasar ekonomi Islam, Islam dan problematika ekonomi, 

landasan aqidah, moral dan yuridis dalam pengembangan ekonomi Islam, instrumen-

instrumen dalam ekonomi Islam, hak milik dan kepemilikan, jual beli, konsep laba dan 

riba serta implikasi ekonomisnya, prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam produksi, 

konsumsi dan distribusi, deskripsi pelaksanaan ekonomi Islam dalam perekonomian 

dewasa ini, serta perbandingan ekonomi Islam dalam ekonomi kontenporer. 

  

AKT2.62.6001 Akuntansi Syariah 3 SKS 

Mata kuliah ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai konsep maupun 

praktek akuntansi syariah pada lembaga-lembaga keuangan syariah. Setelah mempelajari 
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mata kuliah ini mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan (1) sejarah dan 

perkembangan akuntansi syariah,(2) time value of money dan transaksi dalam islam, (3) 

konsep harta, utang, dan modal dalam islam,(4) akuntansi perbankan syariah, (5) 

akuntansi pegadaian syariah, (6) akuntansi asuransi syariah, dan (7) akuntansi pasar 

modal syariah 

  

AKT2.62.6002 Perdagangan Efek 3 SKS 

Matakuliah ini memberikan pemahaman dan kemampuan bagi peserta didik dalam 

melakukan transaksi / perdagangan efek. Materi yang diberikan meliputi: (1) mekanisme 

perdagangan efek, (2) pengetahuan tentang efek, (3) analisis ekonomi, keuangan 

perusahaan dan investasi, dan (4) hukum dan etika. 

  

AKT2.62.6003 Perencanaan Pajak 3 SKS 

Mata  kuliah  ini  memberikan  kerangka  acuan ,pentingnya perencanaan pajak di 

perusahaan sehingga mampu menghemat pajak di bayar oleh perusahaan dengan 

memanfaatkan celah-celah dalam aturan perpajakan (loopholes) yang ada. Mata ajar ini 

secara umum membahas tentang tax planning dalam perusahaan, etika perpajakan dan 

efek manajemen pajak dalam perusahaan. Pembahasan mata ajar Manajemen Pajak 

meliputi PPh Badan, PPh Pasal 21, Withholding Tax, dan Pajak Pertambahan Nilai 

dengan fokus utamanya adalah PPh Badan. Mata ajar ini juga akan memberikan overview 

atas manajemen pajak perusahaan multinasional. 

  

AKT2.62.6004 Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif 3 SKS 

Mata kuliah ini menguraikan konsep teoritis dan teknik penyediaan informasi akuntansi 

yang akan digunakan untuk mendukung suatu kasus hukum di pengadilan. Mata kuliah 

ini juga mempelajari teori dan manual pemeriksaan investigatif dan hukum terkait tindak 

pidana korupsi serta kasus tipikor 

  

AKT2.62.7001 Seminar Akuntansi Manajemen 2 SKS 

Mampu mengkritisi hasil-hasil riset, dan mampu menyusun proposal penelitian dalam 

bidang akuntansi manajemen. 

  

AKT2.62.7002 Seminar Akuntansi Sektor Publik 2 SKS 

Mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa mengenai perkembangan 

akuntansi sektor publik dari penelitian-penelitian empiris dan kasus Mata Kuliah ini 

merupakan kelanjutan dari mata kuliah Akuntansi Sektor Publik dan Keuangan Negara 

dan Daerah, dan merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa yang mengambil 

Konsentrasi Akuntansi Sektor Publik. Pada mata kuliah ini akan dibahas: perimbangan 

keuangan pusat dan daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah pengelolaan 

keuangan daerah, pengukuran kinerja pemerintah, standar akuntansi pemerintah, sistem 

informasi keuangan daerah dan analisis kemandirian daerah dalam pelaksanaan otonomi 
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daerah. 

  

AKT2.62.7003 Seminar Akuntansi Keuangan 2 SKS 

Mahasiswa dapat menjelaskan perkembangan teori akuntansi dengan pendekatan induktif 

dari penelitian-penelitian empiris yang dikenal dengan positive acconting theory (PAT) 

  

AKT2.62.7004 Akuntansi Internasional 3 SKS 

Mata kuliah ini memberikan pengetahuan tentang proses-proses akuntansi perusahaan 

yang melakukan transaksi yang berskala internasional. Akuntansi internasional 

memberikan informasi yang tepat bagi pengambil keputusan ekonomi global sehingga 

dapat membantu dalam  pengalokasian sumber-sumber ekonomi. 

  

AKT2.62.7005 Akuntansi Keperilakuan 3 SKS 

Matakuliah akuntansi keperilakuan (behavioral accounting) merupakan basis 

pengetahuan psikologi dalam perspektif akuntansi. Akuntansi tradisional 

mempersespikan bahwa tujuan akuntansi hanya sebatas aktvitas meyajikan informasi 

untuk instrument pengambilan keputusan. Karenanya tanpa memahami bahwa informasi 

akuntansi yang dihasilkan sangat berkaitan dengan aspek perilaku (tindakan) manusia. 

Manusia sebagai penyusun informasi akuntansi (manajemen) dan manusia sebagai 

pengguna informasi akuntansi (stakeholders), sehingga dengan menambah kajian 

psikologi dalam perspektif akuntansi berupa metodologi dan kajian riset akuntansi 

keperilakuan bukan saja memberikan informasi akuntansi lebih bermanfaat dan 

bermakna, melainkan lebih mengeksplorasi pengetahuan akuntansi seperti dalam bidang 

akuntansi manajamen, auditing, akuntansi keuangan, sistem informasi akuntansi, 

perpajakan, etika dan pendidikan akuntan, serta akuntansi syariah 

  

 AKT2.62.7006 Pengauditan Internal 3 SKS 

Mata ajar ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai konsep dan 

implementasi audit internal, audit operasional, serta audit khusus. Setelah mempelajari 

mata kuliah ini mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan (1) pengertian audit internal 

dan audit operasional, tujuan dan peranan audit internal, (2) pengorganisasian fungsi 

audit internal, (3) dampak sistem informasi atas audit internal, (4) standar dan kode etik 

profesi audit intern, (5) obyek-obyek audit operasional, (6) aktivitas-aktivitas audit 

khusus, serta (7) penyusunan laporan audit 

  

AKT2.62.7007 Studi Kelayakan Bisnis 3 SKS 

Mata kuliah ini memberi kemampuan kepada mahasiswa dalam memahami studi 

kelayakan bisnis dan penerapannya dalam kehidupan praktis. Perkuliahan ini secara 

umum membahas berbagai aspek dalam studi kelayakan bisnis, antara lain: aspek pasar 

dan pemasaran, aspek teknis/operasi, aspek manajemen, aspek hukum, aspek keuangan, 

dan sebagainya. 
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AKT2.62.7008 Pajak dan Retribusi Daerah 3 SKS 

Mata kuliah Pajak dan Retribusi daerah merupakan materi yang akan membahas konsep, 

mekanismen dan penatusahaan dari disiplin ilmu pajak serta perhitungannya, materi ini 

terdiri dari:konsep pajak dan retribusi daerah, KUPD, jenis pajak dan retribusi daerah 

yang membahas subjek dan objek sampai dengan mekanisme perhitungan dan 

pelaporannya., dan  membahas mekanisme penatausahaan pajak dan retribusi daerah 

  

AKT2.62.7009 Tatakelola Perusahaan 3 SKS 

Matakuliah ini memperkenalkan kepada mahasiswa mengenai teori, konsep, dan 

implementasi tata kelola yang baik (good governance) pada sector private maupun publik. 

Setelah mempelajari mata kuliah ini mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan 

bagaimana pimpinan sektor private maupun public melakukan pengambilan keputusan 

berdasarkan prinsip accountable, transparan, responsible, independent, dan fairness. 

  

 

 

 

4. Program Studi Ekonomi Pembangunan (S1) 

Tujuan Program Studi Ekonomi Pembangunan adalah 

Menghasilkan sarjana ekonomi yang memiliki kemampuan akademik 

dan professional dalam bidang perencanaan ekonomi. 

Gelar akademik lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang 

untuk program studi Ekonomi Pembangunan adalah Sarjana Ekonomi 

(S.E.) 

 

Kurikulum Program Studi Ekonomi Pembangunan (S1) 

 

 

No Kode Matakuliah 
SKS 

Semester 
Jml T P L 

1). Mata Kuliah Wajib Universitas 

A. Wajib 

1 UNP1.60.1401 Pendidikan Agama 3 3 0 0 1 

2 UNP1.60.1402 Pendidikan Pancasila 2 2 0 0 1 

3 UNP1.60.1403 Pendidikan Kewarganegaraan 2 2 0 0 1 

4 UNP1.60.1404 Bahasa Indonesia 2 2 0 0 1 

5 UNP1.60.1405 Bahasa Inggris 2 2 0 0 1 

6 UNP1.60.3101 Kewirausahaan 3 3 0 0 3 
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No Kode Matakuliah 
SKS 

Semester 
Jml T P L 

7 UNP1.60.5401 Kuliah Kerja Nyata (KKN) 2 0 0 2 5 

Jumlah SKS 16 14 0 2   

2). Mata Kuliah Pilihan Universitas 

A. Pilih 2 dari 18 SKS 

1 UNP2.60.1401 Ilmu Kealaman Dasar 2 2 0 0 1 

2 UNP2.60.1402 Ilmu Sosial Budaya Dasar 2 2 0 0 1 

3 UNP2.60.2101 Pendidikan Kebugaran Jasmani 2 2 0 0 2 

4 UNP2.60.2102 Bahasa Jepang 2 2 0 0 2 

5 UNP2.60.2103 Pendidikan Multikultural 2 2 0 0 2 

6 UNP2.60.2401 Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia 2 2 0 0 2 

7 UNP2.60.2402 Manajemen Bencana 2 2 0 0 2 

8 UNP2.60.3401 Budaya Alam MinangKabau 2 2 0 0 3 

9 UNP2.60.3402 Teknologi Informasi dan Komunikasi 2 0 2 0 3 

Jumlah SKS 18 16 2 0   

3). Mata Kuliah Wajib Fakultas 

A. Wajib 

1 FEK1.60.1301 Pengantar Ekonomi Mikro 3 3 0 0 1 

2 FEK1.60.1302 Pengantar Akuntansi 1 3 2 1 0 1 

3 FEK1.60.1303 Pengantar Bisnis 3 3 0 0 1 

4 FEK1.60.2301 Pengantar Ekonomi Makro 3 3 0 0 2 

5 FEK1.60.2302 Pengantar Akuntansi 2 3 2 1 0 2 

6 FEK1.60.2303 Pengantar Manajemen 3 3 0 0 2 

7 FEK1.60.2304 Statistik 1 3 3 0 0 2 

8 FEK1.60.3301 Statistik 2 3 3 0 0 3 

9 FEK1.60.5301 Praktek Kewirausahaan 1 0 1 0 5 

Jumlah SKS 25 22 3 0   

B. Tugas Akhir/Skripsi 

1 FEK1.60.8301 Skripsi 6 0 0 6 8 

Jumlah SKS 6 0 0 6   

4). Mata Kuliah Wajib Program Studi 

A. Wajib 

1 EKO1.62.1001 Matematika Ekonomi 1 3 3 0 0 1 

2 EKO1.62.1002 Pengantar Aplikasi Komputer 2 1 1 0 1 

3 EKO1.62.1003 Perkoperasian 2 2 0 0 1 

4 EKO1.62.2001 Bahasa Inggris Bisnis 3 3 0 0 2 
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No Kode Matakuliah 
SKS 

Semester 
Jml T P L 

5 EKO1.62.2002 Matematika Ekonomi 2 3 3 0 0 2 

6 EKO1.62.3001 Pengantar Ekonomi Pembangunan 3 3 0 0 3 

7 EKO1.62.3002 Ekonomi Sumber Daya Manusia 3 3 0 0 3 

8 EKO1.62.3003 Sejarah Pemikiran Ekonomi 2 2 0 0 3 

9 EKO1.62.3004 Teori Ekonomi Mikro 1 3 3 0 0 3 

10 EKO1.62.3005 Ekonomi Internasional 1 3 3 0 0 3 

11 EKO1.62.3006 Ekonomi Regional 3 3 0 0 5 

12 EKO1.62.4001 Ekonomi Publik 3 3 0 0 4 

13 EKO1.62.4002 Ekonometrika 1 3 2 1 0 4 

14 EKO1.62.4003 Teori Ekonomi Makro 1 3 3 0 0 4 

15 EKO1.62.4004 Perencanaan Pembangunan 1 3 3 0 0 4 

16 EKO1.62.4005 Ekonomi Pembangunan 1 3 3 0 0 4 

17 EKO1.62.4006 Ekonomi Moneter 1 3 3 0 0 4 

18 EKO1.62.4007 
Ekonomi Sumber Daya Alam dan 

Lingkungan 
3 3 0 0 4 

19 EKO1.62.5001 Perekonomian Indonesia 2 2 0 0 5 

20 EKO1.62.5002 Ekonomi Pertanian 3 3 0 0 5 

21 EKO1.62.5003 Aspek Hukum Dalam Bisnis 2 2 0 0 3 

22 EKO1.62.5004 Teori Ekonomi Makro 2 3 3 0 0 5 

23 EKO1.62.5005 Ekonometrika 2 3 3 0 0 5 

24 EKO1.62.5006 Ekonomi Internasional 2 3 3 0 0 5 

25 EKO1.62.5007 Teori Ekonomi Mikro 2 3 3 0 0 5 

26 EKO1.62.6001 Metodologi Penelitian 3 3 0 0 6 

27 EKO1.62.6002 Ekonomi Industri 3 3 0 0 6 

28 EKO1.62.6003 Evaluasi Proyek 3 2 1 0 6 

29 EKO1.62.6004 Ekonomi Pembangunan 2 3 3 0 0 6 

30 EKO1.62.7001 Magang 3 3 0 0 7 

Jumlah SKS 85 82 3 0   

B. Konsentrasi Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan 

1 EKO1.62.6014 Perencanaan Pembangunan 2 3 3 0 0 6 

2 EKO1.62.6015 Ekonomi Perkotaan dan Pedesaan 3 3 0 0 6 

3 EKO1.62.7005 
Seminar Ekonomi Perencanaan dan 

Pembangunan 
3 3 0 0 7 

Jumlah SKS 9 9 0 0   

C. Konsentrasi Ekonomi Sumberdaya Manusia 

1 EKO1.62.6011 Ekonomi Ketenagakerjaan 3 3 0 0 6 

2 EKO1.62.6012 Perencanaan Sumber Daya Manusia 3 3 0 0 6 

3 EKO1.62.6013 Ekonomi Sumber Daya Manusia Lanjutan 3 3 0 0 6 
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No Kode Matakuliah 
SKS 

Semester 
Jml T P L 

4 EKO1.62.7004 Seminar Ekonomi Sumber Daya Manusia 3 3 0 0 7 

Jumlah SKS 12 12 0 0   

D. Konsentrasi Ekonomi Publik 

1 EKO1.62.6005 Analisis Kebijakan Publik 3 3 0 0 6 

2 EKO1.62.6006 Keuangan Publik 3 3 0 0 6 

3 EKO1.62.7002 Seminar Ekonomi Publik 3 3 0 0 7 

Jumlah SKS 9 9 0 0   

E. Konsentrasi Ekonomi Moneter 

1 EKO1.62.6008 Bank Sentral 3 3 0 0 6 

2 EKO1.62.6009 Ekonomi Moneter Internasional 3 3 0 0 6 

3 EKO1.62.6010 Ekonomi Moneter 2 3 3 0 0 6 

4 EKO1.62.7003 Seminar Ekonomi Moneter 3 3 0 0 7 

Jumlah SKS 12 12 0 0   

F. Matakuliah Bersama untuk Konsentrasi Perencanaan dan Pembangunan Dan Konsentrasi 

Ekonomi Publik 

1 EKO1.62.6007 Ekonomi Politik 3 3 0 0 6 

Jumlah SKS 3 3 0 0   

5). Mata Kuliah Pilihan Program Studi 

A. Pilih 2 SKS dari 6 SKS 

1 EKO2.62.7001 Ekonomi Syariah 2 2 0 0 7 

2 EKO2.62.7002 Ekonomi Transportasi 2 2 0 0 7 

3 EKO2.62.7003 Ekonomi Agribisnis 2 2 0 0 7 

Jumlah SKS 6 6 0 0   

 

 

 

Sinopsis 

  

UNP1.60.1401 Pendidikan Agama 3 SKS 

Yang Maha Esa dan Ketuhanan: keimanan dan ketaqwaan, filsafat ketuhanan 

(Teologi); Manusia: hakikat manusia, martabat manusia, tanggung jawab manusia; 

Hukum: menumbuhkan kesadaran untuk taat hukum Tuhan, fungsi profetik agama 

dalam hukum: Moral: agama sebagai sumber moral, akhlak mula dalam kehidupan; 

Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni: Iman, Iptek, dan amal sebagai kesatuan, 
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kewajiban menuntut dan mengamalkan ilmu, tanggung jawab ilmuwan dan seniman; 

kerukunan antarumat beragama: agama merupakan rahmat Tuhan bagi semua, 

kebersamaan dalam pluralitas beragama; Masyarakat: masyarakat beradab dan 

sejahtera, peran umat beragama dalam mewujudkan masayarakat beradab dan 

sejahtera, Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi; Budaya: budaya akademik, 

etos kerja, sikap terbuka dan adil; Politik: kontribusi penganut agama dalam 

kehidupan berpolitik, peranan penganut agama dalam mewujudkan persatuan dan 

kesatuan bangsa. 

  

UNP1.60.1402 Pendidikan Pancasila 2 SKS 

Mata kuliah ini berisi tentang pengertiian urgensi dan alasan diperlukannya 

pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi; Pancasila dalam arus sejarah bangsa 

Indonesia; Pancasila sebagai sistem filsafat, sebagai dasar negara Republik 

Indonesia, sebagai ideologi negara, sebagai sistem etika, dan Pacasila menjadi dasar 

nilai pengembangan ilmu; Pemikiran dan pelaksanaan Pancasiladalam menghadapi 

permasalahan-permasalahan aktual dewasa ini, seperti masalah HAM, SARA, dan 

Kritis ekonomi, serta masalah radikalisme yang harus dipecahkan sesuai dengan 

nilai-nilai Pancasila. 

  

UNP1.60.1403 Pendidikan Kewarganegaraan 2 SKS 

mata kuliah ini berisi tentang hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam 

mengembangkan kemampuan utuh sarjana atau profesional; esensi dan urgensi 

identitas nasional sebagai salah satu deteminan pembangunan bangsa dan karakter, 

urgensi integritas nasional persatuan dan kesatuan bangsa; nilai dan norma 

konstitusional UUD NRI 1945 dan konstitusional ketentuan perundang-undangan di 

bawah UUD; harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara  dalam demokrasi 

yang bersumber pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat; hakikat, 

instumentasi, dan praksis demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan UUD 

NRI 1945; dinamika historis konstitusional, sosial-politik, kultural, serta konteks 

kontemporer penegakan hukum yang berkedaulatan; dinamika historis dan urgensi 

wawasan nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia 

dalam konteks pergaulan dunia; urgensi dan tantangan nasional dan bela negara bagi 

Indonesia dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan. 

  

UNP1.60.1404 Bahasa Indonesia 2 SKS 

Mata Kuliah ini berisi tentang Konsepsi Bahasa Indonesia, Sejarah Bahasa 

Indonesia, Kedudukan dan Fungsi Bahasa Indonesia, ragam Bahasa Indonesia, Ejaan 

Bahasa Indonesia,(huruf tanda baca, kata dan unsur serapan: Kalimat Efektif, 

Pengertian Ciri, Syarat Kalimat Efektif: Paragraf,,Jenis, Fungsi dan 

Pengembanganya: Kerangka Tulisan Tema ,Topik, Judul dan Jenis Kerangka 

Tulisan: Teks Tulisan (Teks Akademis Ilmiah dan Teks non Akademis: Surat Resmi 

BI (Format dan Jenis Surat Resmi Bahasa Indonesia. 
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UNP1.60.1405 Bahasa Inggris 2 SKS 

Mata kuliah ini berisi tentang pengembangan keterampilan berbahasa Inggris secara 

terpadu dengan memperhatikan kebutuhan mahasiswa sesuai bidang/ jurusannya, 

meliputi pemahaman pola-pola kalimat dasar yang membantu mahasiswa memahami 

berbagai referensi berbahasa Inggris dan membekali mahasiswa dengan keterampilan 

berkomunikasi dalam bahasa Inggris sesuai bidang keahliannya. 

  

UNP1.60.3101 Kewirausahaan 3 SKS 

mata kuliah ini berisi tentang pengetahuan, sikap dan keterampilan berlandaskan 

kepada pemikiran yang kreatif dan inovatif mengenai prinsip dasar kewirausahaan, 

model pengembangan kewirausahaan, strategi kewirausahaan, etika bisnis dalam 

kewirausahaan, analisis peluang, study kelayakan usaha dan manajemen pengelolaan 

usaha (pemasaran, produksi, keuangan, sumber daya, legalitas usaha, teknologi dan 

informasi) 

  

  

 

UNP1.60.5401 Kuliah Kerja Nyata (KKN) 2 SKS 

Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan kegiatan lapangan bagi mahasiswa 

yang menempuh bagian akhir dari program pendidikan S-1/D-4/Sarjana Terapan. 

Program ini sebenarnya bersifat wajib bagi semua mahasiswa, karena universitas 

mempercayai bahwa program ini mampu mendorong empati mahasiswa, dan dapat 

memberikan sumbangan bagi penyelesaian persoalan yang ada di masyarakat. 

Kegiatan KKN menjadi bentuk nyata kontribusi universitas bagi masyarakat, 

industri, pemerintah daerah dan kelompok masyarakat yang ingin mandiri secara 

ekonomi maupun sosial. Program KKN ini mensyaratkan Dosen Pembimbing 

Lapangan (DPL) dan mahasiswa berperan aktif dalam mengetahui permasalahan 

yang ada, bahkan sebelum mereka terjun selama 1 hingga 2,5 bulan ditengah-tengah 

masyarakat. Konsep “working with community” telah menggantikan 

konsep“working for the community”. 

  

UNP2.60.1401 Ilmu Kealaman Dasar 2 SKS 

Mata Kuliah ini berisi hakekat dan ruang lingkup alam pikiran manusia dan 

perkembanganya, perkembangan IPA, bumi dan alam semesta keanekaragaman 

makhluk hidup dan penyebaranya, makhluk hidup dalam ekosistem alami, sumber 

daya alam dan lingkungan, manfaat dan dampak IPA dan teknologi terhadap 

kehidupan sosial, sejarah peradapan manusia dan perkembangan teknologi, beberapa 

perkembangan teknologi penting, dan isu lingkungan 
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UNP2.60.1402 Ilmu Sosial Budaya Dasar 2 SKS 

Mata kuliah ini berisikan tetang : Konsep-Konsep dasar dalam ilmu sosial dan 

budaya untuk mengkaji masyarakat indonesia dan perubahan masyarakat dan budaya 

indonesia. pokok bahasan yaitu manusia dan kebudayaan manusia sebagai individu 

dan makhluk sosial manusia, nilai moral da hukum manusia keragaman dan 

kesederjadtan manusia, sains teknologi dan seni manusia dan lingkungan 

  

UNP2.60.2101 Pendidikan Kebugaran Jasmani 2 SKS 

Mata Kuliah ini mengaplikasikan pengaruh dan manfaat bermacam-macam aktifitas 

gerak untuk kebugaran jasmani dan kesehatan melalui bermacam-macam permainan, 

perlombaan, dan latihan-latihan olahraga serta kemampuan menganalisa pentingnya 

beraktifitas fisik untuk memelihara dan mengembangkan fungsi fisiologis tubuh dan 

kesehatan serta dapat diterpkan sepanjang hidup. 

  

UNP2.60.2102 Bahasa Jepang 2 SKS 

mata kuliah bahasa jepang membekali mahasiswa tentang pengetahuan tentang 

praktik bahasa jepang sehingga mahasiswa memiliki kemampuan dalam membaca 

dan berkomunikasi dengan menggunakan bahasa jepang. 

  

UNP2.60.2103 Pendidikan Multikultural 2 SKS 

mata kuliah pendidikan multikultural ini berisikan konsep pendidikan multicultural: 

urgensi pendidikan multicultural dalam masyarakat indonesia yang beragam, 

membangun paradima keberagaman yang iklusif melalui lembaga pendidikan. 

prospek dan kendala pelaksanaan multicultural , implementasi pendidikan 

multicultural di indonesia, serta pembinaan karakter peserta didik melalui penerapan 

ideology multicultural dalam bidang pendidikan. 

  

UNP2.60.2401 Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia 2 SKS 

Mata Kuliah Sejarah Perjuangan Bangsa membahas tentang pengertian dan makna 

sejarah perjuangan bangsa , imperialisme dan kolonialisme, perjuangan bangsa 

indonesia melawan imperialsme dan kolonialisme, pergerakan nasional indonesia, 

perjuangan mencapai kemerdekaan, makna proklamasi usaha mempertahankan 

kemerdekaan terhadap berbagai rongrongan yang mengancam negara kesatuang 

republik indonesia NKRI 

  

UNP2.60.2402 Manajemen Bencana 2 SKS 

Mata Kuliah ini mengacu pada UU No 24 tahun 2007 tentang penanggulangan 

Bencana (Disaster Management) mencangkup pengenalan fakta-fakta atau bukti-

bukti kejadian bencana, Pengenalan konsep bencana, jenis-jenis bencana, 

karakteristik bencana, bencana alam,bencana non-alam, bencana sosial, rawan, 

bencana/ancaman bahaya (hazarz ) bencana, potensi bahaya, kerentanan, 
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(vulnerability), kapasitas (kapasity), Prinsip pengurangan resiko (rishk), pencegahan, 

mitigasi, kesiapsiagaan, prediksi bencana, dampak bencana, prosedur tanggap 

bencana dan tanggap darurat, analisis kebutuhan rehabilitasi dan rekontruksi. 

  

UNP2.60.3401 Budaya Alam MinangKabau 2 SKS 

Mata kuliah ini berisi materi adat minangkabau, baik yang bersifat objektif maupun 

subjektif, melalui penkajian adat objektif dan subjektif itu, mahasiswa diharapkan 

mampu memahami identitas manusia minangkabau dan mampu menemukan nila-

nilai kemajuan yang terkandung dakam adat yang relevan dengan tantangan 

kompetensi abad 21 yaitu multiculturalisme, kerjasama, pemecahan masalah dan lain 

sebagainya. 

  

UNP2.60.3402 Teknologi Informasi dan Komunikasi 2 SKS 

Mata kuliah ini mempelajari tentang teknologi informasi dan komunikasi yang 

mampu mempermudah pekerjaan sehari-hari. Memahami penggunaan perangkat 

lunak “Aplikasi Office”, Teknologi Internet, Penggunaan perangkat lunak 

pengembangan animasi pembelajaran, pengembangan teknologi dan penggunaan 

aplikasi di bidang pendidikan serta mampu mengenal bisnis berbasis internet. 

  

FEK1.60.1301 Pengantar Ekonomi Mikro 3 SKS 

Mata kuliah ini memberikan pengetahuan tentang tingkah laku konsumen dan 

produsen serta bentuk pasar. Topik tingkah laku konsumen mencakup konsep utility, 

permintaan dan elastisitas mata kuliah ini bertujuan mengantar mahasiswa kepada 

pengenalan konsep permintaan. Sedangkan topik tingkah laku produsen meliputi 

fungsi penawaran, konsep elastisitas penawaran dan fungsi biaya. Bentuk pasar 

terdiri dari rangkaian yang dimulai dari persaingan sempurna sampai monopoli, dan 

hubungannya dengan proses penciptaan harga dan tingkat produksi. Selanjutnya juga 

akan dibahas penerapan konsep di atas dalam beberapa sistem ekonomi termasuk di 

Indonesia. 

  

 FEK1.60.1302 Pengantar Akuntansi 1 3 SKS 

Mata kuliah ini menjelaskan konsep-konsep dasar akuntansi, prinsip-prinsip dan 

proses penyusunan laporan keuangan. Mata kuliah Pengantar Akuntansi 1 

menjelaskan lingkungan akuntansi, definisi akuntansi, penggolongan akuntansi dan 

pengguna akuntansi, serta siklus akuntansi pada tahap awal diberikan untuk desain 

umum, yaitu untuk perusahaan jasa. Kemudian akan dijelaskan modifikasi yang 

diperlukan untuk menangani transaksi spesifik pada perusahaan dagang dan 

manufaktur. 

  

FEK1.60.1303 Pengantar Bisnis 3 SKS 

Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman konsep bisnis dalam 
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perusahaan, memahami karakteristik bisnis, bentuk pemilikan perusahaan dan 

perbedaan antara organisasi perusahaan bisnis dengan perusahaan kecil 

(kewiraswastaan) serta memahami fungsi-fungsi bisnis dalam perusahaan yaitu 

fungsi manajemen sumber daya manusia, operasional / produksi,  pemasaran dan 

fungsi keuangan. 

  

FEK1.60.2301 Pengantar Ekonomi Makro 3 SKS 

Mata kuliah ini bertujuan membawa mahasiswa kepada pengenalan konsep dasar 

tentang pembentukan pendapatan nasional, yaitu penawaran dan permintaan 

agregatif dan interaksi antar keduannya. Pembahasan penawaran agregatif meliputi 

tenaga kerja, fungsi produksi agregatif dan teori pertumbuhan. Pembahasan 

permintaan agregatif mencakup teori mengenai pengeluaran konsumsi, investasi, 

pengeluaran pemerintah, dan ekspor serta impor. Selain itu akan dibahas pula teori 

permintaan akan uang, faktor penentu jumlah unag beredar dan teori lalu lintas 

modal antar Negara. 

  

FEK1.60.2302 Pengantar Akuntansi 2 3 SKS 

Mahasiswa mampu memahami prosedur dan teknik pencatatan dan pelaporan untuk 

masing-masing akun dalam laporan keuangan serta masalah-masalah khusus 

sehubungan dengan bentuk perusahaan. 

  

FEK1.60.2303 Pengantar Manajemen 3 SKS 

Mata kuliah ini membahas tentang berbagai konsep, prinsip, pendekatan dan proses 

manajemen dalam organisasi. Dengan pembahasan ini para mahasiswa diharapkan 

akan mampu untuk menerapkan fungsi-fungsi manajemen dalam pengelolaan suatu 

organisasi. 

  

FEK1.60.2304 Statistik 1 3 SKS 

Mata kuliah ini memperkenalkan arti dan ruang lingkup serta kegunaan statistika 

sebagai salah satu alat utama dalam analisis ilmu ekonomi. Materi meliputi : 

pengertian dasar, distribusi frekuensi, ukuran lokasi, ukuran variasi, ukuran 

kemencengan dan kemiringan, analisa korelasi dan regresi, linear sederhana, analisis 

data berkala, dan angka indeks. 

  

FEK1.60.3301 Statistik 2 3 SKS 

Mata kuliah ini memperkenalkan kegunaan dan ruang lingkup statistika inference 

dalam ilmu ekonomi. Titik berat diberikan pada probabilitas, penaksiran dan 

pengujian hipotesis. Pembahasan meliputi : teori probabilitas, distribusi sampling 

dan pendugaan. 

  

FEK1.60.5301 Praktek Kewirausahaan 1 SKS 
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Mata kuliah ini dIselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan dan memberikan 

pengalaman berwirausaha bagi mahasiswa dengan meningkatkan keterampilan dan 

prilaku wirausaha mahasiswa melalui penemuan dan presentasi ide, kreativitas, dan 

inovasi berwirausaha , penyusunan ide berwirausaha , perencanaan dan 

pengorganisasian berwirausaha, pelaksanaan dan pengendalian berwirausaha , serta 

monitoring dan tindak lanjut dalam berwirausaha. 

  

FEK1.60.8301 Skripsi 6 SKS 

Penulisan hasil penelitian, dengan menggunakan langkah-langkah metode ilmiah. 

Kemampuan ini sangat diperlukan bagi mereka yang akan melanjutkan ke program 

yang lebih tinggi. 

  

EKO1.62.1001 Matematika Ekonomi 1 3 SKS 

Mata kuliah ini memberikan pengetahuan kepada mahasiswa tentang : himpunan, 

fungsi linear, fungsi non linear dan matrik, serta pengaplikasian kedalam analisis 

ekonomi skala mikro dan makro. 

  

EKO1.62.1002 Pengantar Aplikasi Komputer 2 SKS 

Mata kuliah ini memperkenalkan konsep komputer sebagai suatu sistem terpadu dari 

hardware, software dan brainware dan perkembangannya juga mencakup aplikasi 

komputer dalam bidang penelitian, perencanaan dan pengawasan, azas pembuatan 

flow chart, penggunaan package program dan bahasa komputer. 

  

EKO1.62.1003 Perkoperasian 2 SKS 

Mata kuliah ini bertujuan untuk memperkenalkan lembaga koperasi dan BUMN 

dalam perekonomian Indonesia. Pembahasan akan menyangkut kontrak 

pembangunan ekonomi pancasila, lengkap dengan dasar hukumnya. Beberapa hal 

seperti masalah pemasaran, pembiayaan, permodalan, organisasi serta system 

pengawasan di dalam kedua jenis badan usaha ini akan dibahas secara mendalam. 

Prasyarat : Teori Ekonomi Makro, Pancasila, dan Pengantar Bisnis. 

  

 EKO1.62.2001 Bahasa Inggris Bisnis 3 SKS 

Tujuan dari mata kuliah ini adalah untuk membekali mahasiswa dalam pemahaman 

bahasa inggris, khususnya dalam dunia bisnis senyatanya/actual. Mahasiswa 

diarahkan untuk mengetahui topik- topik yang berkaitan dengan dunia bisnis 

kemudian menjawab dan mendiskusikan, meningkatkan kemampuan menulis, 

mempraktekkan dengan cara mensimulasi, agar mahasiswa seolah-olah sudah terjun 

dalam kegiatan bisnis, Urutkan pembahasan tiap topik adalah dengan memberikn 

(preminilary information :activity: reading :writing skill : grammar review dan 

vocabulary). Materi yang diajarkan misalnya : business and the environment 

correspondence : arranging meeting/appointment : negotiation : etc. 
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EKO1.62.2002 Matematika Ekonomi 2 3 SKS 

Mata kuliah ini merupakan lanjutan dari mata kuliah matematika ekonomi, yang 

memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada mahasiswa tentang kalkulus 

(diferensial dan integral) serta aplikasinya dalam analisis ekonomi Prasyarat : 

EKO007 Matematika Ekonomi 1 

  

EKO1.62.3001 Pengantar Ekonomi Pembangunan 3 SKS 

Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada mahasiswa tentang 

ciri-ciri negara sedang berkembang, teori-teori pembangunan dan pertumbuhan. 

  

EKO1.62.3002 Ekonomi Sumber Daya Manusia 3 SKS 

Mata kuliah ini memberikan pengetahuan kepada mahasiswa tentang sumberdaya 

manusia dari sudut ekonomi melalui mekanisme pasar yang meliputi; ketenaga 

kerjaan, angkatan kerja, pengangguran, partisipasi angkatan kerja S dan D tenaga 

kerja. 

  

EKO1.62.3003 Sejarah Pemikiran Ekonomi 2 SKS 

Mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi menyampaikan pengetahuan dan 

pemahaman tentang pokok-pokok pemikiran ahli ekonomi menurut perkembangan 

sejarah. Mahasiswa diharapkan mampu melakukan perbandingan diantara berbagai 

pemikiran ekonomi tersebut. Selanjutnya, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan 

keterkaitan (relevansi) antara pemikiran ekonomi dengan teori-teori ekonomi dari 

berbagai cabang ilmu ekonomi yang dipelajarinya. Pada akhirnya, mahasiswa dapat 

menggunakan dasar-dasar pemikiran ekonomi tersebut untuk menganalisis kondisi 

dan permasalahan ekonomi aktual. 

  

EKO1.62.3004 Teori Ekonomi Mikro 1 3 SKS 

Mata kuliah ini memberikan pengetahuan kepada mahasiswa tentang ekonomi skala 

mikro yang meliputi; perilaku konsumen dalam mengkonsumsi, perilaku produsen 

dalam memproduksi, biaya produksi, jenis-jenis pasar Prasyarat : EKO OO1. 

Pengantar Ekonomi Mikro EKO 356. Matematika Ekonomi 2 

  

EKO1.62.3005 Ekonomi Internasional 1 3 SKS 

Mata kuliah ini memberikan pengetahuan kepada mahasiswa tentang perdagangan 

internasional yang meliputi; pengertian perdagangan internasional, teori-teori 

perdagangan internasional, kebijakan-kebijakan perdagangan internasional 

  

EKO1.62.3006 Ekonomi Regional 3 SKS 

Mata kuliah ini merupakan apllikasi ekonomi mikro dan ekonomi makro dalam 
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tingkatan daerah (sub-nasional) dengan memperhatikan karakter daerah secara 

spesifik. Mata ajar dimulai dengan pengenalan konsep region, teori lokasi, model 

pertumbuhan ekonomi daerah, dan spesialisasi daerah, keuangan daerah, aglomerasi, 

dan pengalaman akan berbagai model pertumbuhan ekonomi yang sesuai. 

  

EKO1.62.4001 Ekonomi Publik 3 SKS 

Memiliki kemampuan teoritikal dasar-dasar ekonomi publik . Sehingga bisa 

menjelaskan peranan pemerintah untuk mencapai kesejahteraan umum dan 

mengalokasikan sumber daya yang optimal bagi seluruh masyarakat dan 

menggunakan perspektif ekonomi untuk menganalisis rasionalitas suatu kebijakan 

publik dalam rangka mengarahkan kebijakam piblik agar dapat mencapai tingkat 

kesejahteraan yang optimum (pareto optimum). Serta dapat berpikir kritis 

menganalisis kegiatan ekonomi dengan menggunakan pendekatan ekonomi mikro 

dan ekonomi makro. Soft Skill / Karakter : Keterampilan teknis, analitikal, menulis 

serta keterampilan kerjasama kelompok 

  

EKO1.62.4002 Ekonometrika 1 3 SKS 

Analisis Ekonometrika ini untuk memecahkan masalah-masalah ekonomi, melalui 

kominasi ilmu ekonomi, matematika dan statistika. Membahas model-model 

ekonometika dalam menganalisis data penelitian untuk skripsi, diawali dengan kajian 

tentang kaitan ekonometrika dengan statistika, teori ekonomi dan matematika 

ekonomi. Memformulasikan model-model regresi dan teknik peramalan, pengujian 

hipotesis serta interpretasi dari analisis data 

  

EKO1.62.4003 Teori Ekonomi Makro 1 3 SKS 

Mata kuliah ini bertujuan untuk mengetahui pendalaman dan pembahasan lebih jauh 

terhadap variabel ekonomi makro yang meliputi: Pengukuran variabel ekonomi 

makro, agregat demand dan equilibrium output, pasar uang (IS-LM), model IS-LM, 

Analisis Agregat Demand, dan kebijakan fiskal dan moneter 

  

 EKO1.62.4004 Perencanaan Pembangunan 1 3 SKS 

Mata kuliah ini memberikan pengetahuan kepada mahasiswa untuk memahami 

tentang konsep dasar dan arti penting perencanaan pembangunan, unsur pokok dalam 

perencanaan pembangunan dan kaitan perancanaan pembangunan dengan 

keberhasilan pembangunan. 

  

EKO1.62.4005 Ekonomi Pembangunan 1 3 SKS 

Mata kuliah ini memberikan pengetahuan kepada mahasiswa tentang pembangunan 

ekonomi di negara sedang berkembang yang meliputi model-model pertumbuhan, 

ketenagakerjaan kemiskinan, distribusi pendapatan dan kebijakan pembangunan di 

domestik dan luas negeri. Prasyarat : EKO011 Pengantar Ekonomi Pembangunan 
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EKO1.62.4006 Ekonomi Moneter 1 3 SKS 

Mata kuliah ini memberikan pengetahuan tentang saling keterkaitan antara variabel-

variabel moneter dan variabel makro ekonomi baik di indonesia maupun secara 

international. Prasyarat : EKO002 Pengantar Ekonomi Makro 

  

EKO1.62.4007 Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan 3 SKS 

Mata kuliah ini memfokuskan bahasannya kepada bidang Sumberdaya Alam mulai 

dari pengertian baik dalam pengertian Nasional mupun Lokal, peran pemerintah, 

dalam memelihara keseimbangan alam dan kelestariannya. 

  

EKO1.62.5001 Perekonomian Indonesia 2 SKS 

Mata kuliah ini membicarkan berbagai aspek penting dalam anatomi perekonomian 

Indonesia seperti misalnya Perubahan Struktur Ekonomi, Industrialisasi, Neraca 

Pembayaran, Kemiskinan, Pengangguran, Indikator Makro-mikro, Ekonomi 

termasuk soal Pembangunan Ekonomi, Utang Luar Negeri dan beberapa isu utama 

ekonomi Indonesia terkini 

  

EKO1.62.5002 Ekonomi Pertanian 3 SKS 

Mata kuliah ini memberikan pengetahuan kepada mahasiswa tentang pengertian 

ekonomi pertanian, fungsi produksi pertanian, pembiayaan pertanian, pemasaran 

produk pertanian serta peranan pertanian dalam pembangunan Prasyarat : EKO258 

Teori Ekonomi Mikro 1 

  

EKO1.62.5003 Aspek Hukum Dalam Bisnis 2 SKS 

Mata kuliah ini dimaksudkan agar mahasiswa memahami implikasi hukum dalam 

pelaksanaan kebijakan ekonomi. Materi yang dibahas meliputi pengantar hukum 

dagang dan hukum perdata, bentuk perusahaan, surat perniagaan jual beli dan kredit 

berdokumen 

  

EKO1.62.5004 Teori Ekonomi Makro 2 3 SKS 

Mata kuliah ini bertujuan untuk melanjutkan pendalaman dan pembahasan lebih jauh 

terhadap variabel ekonomi makro yang meliputi: Pengukuran variabel ekonomi 

makro, agregat demand dan equilibrium output, pasar uang (IS-LM), model IS-LM, 

Analisis Agregat Demand, dan kebijakan fiskal dan moneter 

  

EKO1.62.5005 Ekonometrika 2 3 SKS 

Mata kuliah ini memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada mahasiswa 

tentang analisis simultan dan analisis variabel terikat yang bersifat kualitatif. 

Prasyarat : EKO0459 Ekonometrika 1 
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EKO1.62.5006 Ekonomi Internasional 2 3 SKS 

Mata kuliah ini merupakan kelanjutan dari mata kuliah ekonomi internasional 

lanjutan. Mata kuliah ini memberikan pengetahuan kepada mahasiswa tentang 

moneter internasional yang meliputi ; kurs nominal, kurs riill, kebijakan moneter dan 

fiscal dalam mempertahankan kondisi full employment, system kurs internasional. 

Prasyarat: EKO 457. Ekonomi Internasional 1 

  

EKO1.62.5007 Teori Ekonomi Mikro 2 3 SKS 

Mata kuliah ini merupakan kelanjutan dari matakuliah teori ekonomi mikro, yang 

memberikan pengetahuan kepada mahasiswa tentang ekonomi kesejahteraan, teori 

game dan teori probabilitas berkenaan dengan risiko dan ketidak pastian Prasyarat : 

EKO456 Teori Ekonomi Mikro 1 

  

EKO1.62.6001 Metodologi Penelitian 3 SKS 

Mata kuliah ini memberikan pengetahuan kepada mahasiswa tentang metode ilmiah, 

perumusan masalah, identifikasi masalah, tujuan, dan kegunaan penelitian. 

Penyusunan kajian teori, kerangka konseptual dan hipotesis. Selanjutnya mata kuliah 

ini juga memberikan pengetahuan tentang penentuan populasi dan sampel, teknik 

pengumpulan data, dan teknik analisis data serta defenisi operasional dari variabel 

penelitian. Prasyarat : EKO008 Statistik 1, EKO009 Statistik 2 

  

 EKO1.62.6002 Ekonomi Industri 3 SKS 

Mata kuliah ini berisikan pendalaman terhadap implementasi sisi penawaran 

terhadap kinerja industry pada berbagai tingkatan pasar, pasar dengan persaingan 

sempurna dan tidak sempurna. Selanjutnya menjelaskan tindakan pelaku pasar pada 

berbagai struktur pasar dan kekuatan pasar (market power). Materi ini juga 

membahas tentang kebijakan public yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran 

tertentu. 

  

EKO1.62.6003 Evaluasi Proyek 3 SKS 

Menjelaskan lingkup manajemen proyek secara praktis dan terintegrasi baik dari sisi 

pendekatan toeritis maupun praktis, dimulai dari proses pengidentifikasian kegiatan 

yang dibutuhkan hingga sampai kepada formulasi proyek. Selanjutnya menjelaskan 

bagaimana peran manajerial dalam lingkup proyek mulai dari perencanaan, 

pengorganisasian, evaluasi dan pengendalian dan pengalihan proyek dari pelaksana 

kepada pihal yang lebih berperan (stakeholder) yang menjadi pelaksana proyek 

tersebut dan mengintegrasikannya ke dalam lingkup yang lebihluas yaitu 

pembangunan. 

  

EKO1.62.6004 Ekonomi Pembangunan 2 3 SKS 
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Mata kuliah ini mempelajari tentang prinsip-prinsip dan konsep-konsep pokok untuk 

menggambarkan, menganalisis masalah-masalah pembangunan yang dihadapi negara 

sedang berkembang. Dalam Ekonomi Pembangunan lanjutan ini dipelajari tentang 

persoalan-persoalan eksternal (luar negeri) NSB dan peranan institusi pemerintah 

relatif terhadap swasta, serta sosial-politik di negara sedang berkembang.materinya 

meliputi prinsip-prinsip dasar dan konsep-konsep pokok tentang peranan modal, 

kebijakan fiskal dan moneter, aspek-aspek internasional bagi NSB seperti neraca 

pembayaran, bantuan asing, investasi asing, utang luar negeri dan perdagangan 

internasional. Berikutnya akan dioverview tentang peranan pemerintah relatif 

terhadap swasta di NSB, dan ekonomi politik dan instutitusi berkenaan dengan rent-

seeking, konflik dan keragaman etnis, serta struktur dan kinerja birokrasi serta 

persoalan internasional, politik dan institusional tersebut pada negara-negara sedang 

berkembang. 

  

EKO1.62.6005 Analisis Kebijakan Publik 3 SKS 

Mata kuliah ini diharapkan akan memberikan pemahaman yang lengkap mengenai 

proses dan formulasi kebijakan public kepada mahasiswa dengan mengajak untuk 

berdiskusi, berfikir kritis, dan menghayati mekanisme pembuatan kebijakan public 

dalam konteks social di Indonesia. Asumsi yang dipakai adalah bahwa perumusan 

kebijakan public sangat dipengaruhi oleh unsure-unsur sistemik dan kontekstual 

seperti system politik yang berlaku, mekanisme tawar menawar di dalam kebijakan 

public, peran para actor maupun stakeholder, proses komunikasi social maupun nilai-

nilai social dan budaya yang berkembang di dalam masyarakat 

  

EKO1.62.6006 Keuangan Publik 3 SKS 

Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dasar kepada mahasiswa 

tentang dasar-dasar keuangan publik, ketentuan dan tata cara keuangan publik, jenis-

jenis keuangan publik, mekanisme transfer fiskal. Setelah mempelajari mata kuliah 

ini diharapkan mahasiswa mampu mendeskripsikan tenatng keuangan publik dan 

menganalisis tentang mekanisme transfer fiskal serta pengaruhnya terhadap 

perekonomian daerah 

  

EKO1.62.6007 Ekonomi Politik 3 SKS 

Memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada mahasiswa tentang aspek-aspek 

ekonomi dan pelaku-pelaku ekonomi dalam pemanfaatan sumberdaya ekonomi 

  

EKO1.62.6008 Bank Sentral 3 SKS 

Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada mahasiswa tentang 

teori-teori yang melandasi kelembagaan dan kebijakan bank sentral, penerapan 

kelembagaan dan kbijakan di berbagai bank sentral serta penerapan kelembagaan dan 

kebijakan di Indonesia 
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EKO1.62.6009 Ekonomi Moneter Internasional 3 SKS 

Mata kuliah ini merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang memfokuskan perhatian 

terhadap kajian kebijakan keuangan internasional 

  

EKO1.62.6010 Ekonomi Moneter 2 3 SKS 

Mata kuliah ekonomi moneter 2 adalah mata kuliah konsentrasi ekonomi moneter. 

Mata kuliah ini menekankan pada aplikasi model-model empiris ekonomi moneter 

dan pendalaman terhadap teori-teori dasar ekonomi moneter. Pada awal semeter 

mahasiswa diharapkan untuk bisa memahami lebih detail terkait dengan konsep 

teoritis permintaan penawaran uang, stabilitas ekonomi makro melalui konsep 

analisis IS-LM dan AD-AS. Selanjutnya di paruh kedua semester mahasisw a 

diharapkan bisa mengaplikasikan model teoritis tersebut kedalam kasus-kasus 

empiris yang terkait dengan kebijakan pengelolaan jumlah uang beredar, evaluasi 

kebijakan moneter, kebijakan nilai tukar/kurs dan kebijakan pengendalian inflasi di 

Indonesia dan negara lain. Sehingga setelah menyelesaikan kuliah ekonomi moneter 

2 ini, mahasiswa mampu untuk membuat sebuah kerangkan teoritis dalam salah satu 

topik analisis empiris yang dipilih. Kuliah prasyarat : Mahasiswa sudah lulus kuliah 

ekonomi moneter dan sudah pernah mengambil mata kuliah ekonometrika, ekonomi 

makro dan statistik 

  

 EKO1.62.6011 Ekonomi Ketenagakerjaan 3 SKS 

Membahas tentang masalah ketenagakerjaan di Indonesia, analisis pasar kerja, 

investasi dibidang pendidikan, serta mobilitas penduduk dan pengaruhnya terhadap 

pembangunan ekonomi 

  

EKO1.62.6012 Perencanaan Sumber Daya Manusia 3 SKS 

Mata kuliah ini bertujuan untuk membahas tentang permasalahan-permasalahan yang 

terkait dengan pengembangan kualitas sumber daya manusia yakni antara lain 

tinjauan tentang masalah kependudukan ,tenaga kerja, penawaran dan permintaan 

tenaga kerja, pasar tenaga kerja, upah, investasi SDM , mobilitas tenaga kerja, serikat 

pekerja, pengangguran dan pasar tenaga kerja di negara sedang berkembang, 

sehingga nantinya dapat merumuskan arah kebijakan dalam pengembangan Sumber 

Daya Manusia untuk masa yang akan datang 

  

EKO1.62.6013 Ekonomi Sumber Daya Manusia Lanjutan 3 SKS 

Mata kuliah ini merupakan lanjutan dari mata kuliah ekonomi sumberdaya manusia, 

yang memberikan pengetahuan kepada mahasiswa tentang isu yang berkaitan 

penerapan ilmu ekonomi terhadap alokasi dan pemanfaatan sumberdaya manusia 

sesuai dengan mekanisme pasar ketenagakerjaan Psayarat : EKO 284, Ekonomi 

Sumberdaya Manusia 
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EKO1.62.6014 Perencanaan Pembangunan 2 3 SKS 

Merupakan kelanjutan dari mata kuliah perencanaan pembangunan, yang 

pengetahuan kepada mahasiswa tentang metode-metode yang digunakan dalam 

perencanaan pembangunan wilayah, kabupaten, dan Kota. Prasyarat : EKO 461 

Perencanaan Pembangunan 1 

  

EKO1.62.6015 Ekonomi Perkotaan dan Pedesaan 3 SKS 

Mata kuliah ini merupakan disiplin ilmu yang membahas analisis ekonomi terhadap 

persoalan-persoalan yang dihadapi kota dan desa serta perkembangannya. Prsoalan 

kota dan desa yang sering dibicarakan seperti perkembangan ekonomi, 

pengangguran,kesenjangan pendapatan, perumahan, kesempatan kerja, dan 

transportasi. Melalui mata kuliah ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan 

dan wawasan mahasiswa tentang teori, masalah dan perencanaan, kemampuan 

menganalisis dan menerapkan teori-teori yang berkaitan dengan perkotaan dan 

pedesaan 

  

EKO1.62.7001 Magang 3 SKS 

Mata kuliah ini dikelola oleh badan khusus (badan pelaksana) di tingkat Universitas 

yang pada dasarnya memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat 

memahami permasalahan di lokasi. Selanjutnya dengan adanya permasalahan ini 

diharapkan peserta dapat menawarkan penyelesaiannya melalui satu rancangan yang 

sesuai khususnya dari sisi waktu peserta di lokasi 

  

EKO1.62.7002 Seminar Ekonomi Publik 3 SKS 

Dalam mata kuliah ini mahasiswa melaksanakan seminar berupa penyajian dan 

diskusi berbagai artikel-artikel ilmiah ekonomi publik untuk mempeluas pengetahuan 

tentang cakupan dan topik-topik terkini dalan riset ekonomi publik. Mahasiswa akan 

memahami pula latarbelakang penulisan riset ekonomi publik, tinjauan teoritis, serta 

penerapan berbagai metode penelitian. Pada kuliah ini mahasiswa mengemukakan 

hasil penelitian serta analisis atau pembahasan atas temuan riset pada artikel ilmiah. 

Pada 4 pertemuan terakhir, mahasiswa diharapkan mampu menyusun dan 

mendiskusikan artikel ilmiah sederhana berdasarkan riset mini yang dilakukan 

  

EKO1.62.7003 Seminar Ekonomi Moneter 3 SKS 

Mata Kuliah ini memberikan pengetahuan kepada mahasiswa tentang cara-cara 

penulisan karya ilmiah yang berkenaan dengan ekonomi moneter dan 

mempresentasikannya dihadapan mahasiswa lainnya. Prasyarat : EKO 325 Bank 

Sentral, EKO 327 EKonomi Moneter Internasional 

  

EKO1.62.7004 Seminar Ekonomi Sumber Daya Manusia 3 SKS 

Mata kuliah ini memberikan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa dalam 
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penyusunan karya ilmiah yang berkenaan dengan ekonomi sumberdaya manusia, 

serta mampu mempresentasikannya di hadapan mahasiswa lainnya. Prasyarat : EKO 

272 Ekonomi Sumber Daya Manusia lanjutan 

  

EKO1.62.7005 Seminar Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan 3 SKS 

Mata kuliah ini memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada mahasiswa 

dalam menulis karya ilmiah dan mempresentasikannya. Makalah yang ditulis dan 

dpresentasikan berkenaan dengan persoalan ekonomi dan pelaksanaan perencanaan 

pembangunan wilayah, kabupaten dan Kota Prasyarat : EKO 489 Perencanaan 

Pembangunan 2 EKO 490 EKonomi Perkotaan dan Pedesaan 

  

 EKO2.62.7001 Ekonomi Syariah 2 SKS 

Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa memiliki pengetahuan tentang ekonomi 

dari sudut pandang agama islam 

  

EKO2.62.7002 Ekonomi Transportasi 2 SKS 

Mata kuliah ini bertujuan agar manusia memiliki pengetahuan tentang kajian 

transportasi dari sudut ekonomi yang antara lain membahas : 1) faktor â€“ faktor 

yang mempengruhi S dan D tansportasi 2) peranan transportasi dalam pembangunan 

ekonomi 3) biaya transportasi analisis dilakukan dari sudut mikro dan makro 

  

EKO2.62.7003 Ekonomi Agribisnis 2 SKS 

Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa memiliki pengetahuan tentang sub system 

agribisnis, cara memulai agribisnis, mengelola agribisnis serta peranan agribisnis 

dari sisi mikro dan makro. Prasyarat : EKO312 Ekonomi Pertanian 
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5. Program studi Magister Manajemen (S2) 

Terdiri dari konsentrasi : 

* Manajemen Sektor Publik 

* Manajemen Pemasaran 

* Manajemen Sumber Daya Manusia 

* Manajemen Sekolah 

* Manajemen  Keuangan Daerah 

Tujuan Program Studi Magister Manajemen adalah Menghasilkan 

Magister Manajemen (MM) yang memiliki kemampuan dan keahlian 

untuk : 

a. Menganalisis dan memcahkan masalah dalam bidang manajemen 

baik sektor publik (nir laba) maupun sektor bisnis. 

b. Menganalisis peluang pengembangan investasi di sektor publik 

maupun bisnis. 

c. Merancang strategi pengembangan kegiatan di sektor publik 

maupun bisnis korporasi. 

d. Merumuskan konsep-konsep dan aplikasi ilmu pengetahuan dan 

teknologi. 

e. Mempersiapkan lulusan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan 

doktoral dan atau Ph.D (S3). 
 

Gelar akademik lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang 

untuk program studi Magister Manajemen adalah Magister Manajemen 

(M.M.). Bagi mahasiswa yang mengikuti Twinning Program, akan 

memperoleh dua gelar akademik sekaligus: 
 

Gelar M.M., dan M.BA., bagi konsentrasi Manajemen Pemasaran dan 

Sumber Daya Manusia. 

Gelar M.M., dan M.PM., bagi konsentrasi Manajemen Publik. 

Gelar M.M., dan M.Sc., bagi konsentrasi Manajemen Sekolah. 

 

Kurikulum Program Studi Manajemen (S2) 

 

No Kode Matakuliah 
SKS 

Semester 
Jml T P L 

1). Mata Kuliah Wajib Program Studi 

A. Wajib 

1 MNJ1.82.1001 Manajemen Keuangan Lanjutan 3 3 0 0 1 

2 MNJ1.82.1003 Manajemen Operasi/Produksi Lanjutan 3 3 0 0 1 

3 MNJ1.82.1004 Manajemen Sumberdaya Manusia Lanjutan 3 3 0 0 1 

4 MNJ1.82.1005 Etika dan Hukum Bisnis 2 2 0 0 1 
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No Kode Matakuliah 
SKS 

Semester 
Jml T P L 

5 MNJ1.82.1006 Manajemen Pemasaran Lanjutan 3 3 0 0 1 

6 MNJ1.82.2001 Analisis Kuantitatif Bisnis 3 3 0 0 2 

7 MNJ1.82.2002 Manajemen Strategik 2 2 0 0 2 

8 MNJ1.82.2003 Manajemen Sistem Informasi 2 2 0 0 2 

9 MNJ1.82.2004 Manajemen dan Kebijakan Publik 2 2 0 0 2 

10 MNJ1.82.2005 Manajemen Bisnis Internasional 2 2 0 0 2 

11 MNJ1.82.2006 Metodologi Penelitian Bisnis 3 3 0 0 2 

12 MNJ1.82.3001 Studi Lapangan Internasional 1 1 0 0 3 

13 MNJ1.82.3002 Tesis 6 6 0 0 3 

Jumlah SKS 35 35 0 0   

2). Mata Kuliah Pilihan Program Studi 

A. Keahlian Manajemen Sumberdaya Manusia 

1 MNJ2.82.3001 Human Capital dan Manajemen Talen 3 3 0 0 3 

2 MNJ2.82.3002 Kepemimpinan 3 3 0 0 3 

3 MNJ2.82.3003 Manajemen Perubahan 3 3 0 0 3 

4 MNJ2.82.3008 Perilaku Organisasi 3 3 0 0 3 

Jumlah SKS 12 12 0 0   

B. Keahlian Manajemen Pemasaran 

1 MNJ2.82.3004 Perilaku Konsumen 3 3 0 0 3 

2 MNJ2.82.3005 Manajemen Pemasaran Global 3 3 0 0 3 

3 MNJ2.82.3006 Strategi Pemasaran dan Keunggulan Bersaing 3 3 0 0 3 

4 MNJ2.82.3007 Manajemen Pemasaran Jasa 3 3 0 0 3 

Jumlah SKS 12 12 0 0   

C. Keahlian Manajemen Keuangan 

1 MNJ2.82.3009 Teori Portofolio dan Analisis Investasi 3 3 0 0 3 

2 MNJ2.82.3010 Manajemen Keuangan Internasional 3 3 0 0 3 

3 MNJ2.82.3011 Seminar Manajemen Keuangan 3 3 0 0 3 

4 MNJ2.82.3012 Manajemen Risiko Keuangan 3 3 0 0 3 

Jumlah SKS 12 12 0 0   

 

 

Sinopsis 

  

MNJ1.82.1001 Manajemen Keuangan Lanjutan 3 SKS 

Mata kuliah ini memuat berbagai toeri, kasus dan pengelolaan mengenai permodalan 
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perusahaan, sumber modal, analisis investasi, analisis keuangan perusahaan, 

kebijakan keuangan perusahaan, investasi portofolio, analisis rasio keuangan, 

manajemen modal kerja, perencanaan keuangan perusahaan, nilai waktu uaang, 

penilaian dan keputusan investasi, analisis keuangan perusahaan, likuiditas, pasar 

modal dan keuangan bisnis internasional 

  

MNJ1.82.1003 Manajemen Operasi/Produksi Lanjutan 3 SKS 

Mata kuliah ini mencakup: penerapan fungsi-fungsi manajemen operasional pada 

pengelolaan produksi, Peranan keputusan dan tanggungjawab operasi dalam setip 

jenis bisnis, dampak dari keputusan operasi terhadap perusahaan dan pentingnya 

pengambilan keputusan, manajemen mutu, dan manajemen operasi dalam bisnis 

global. Matakuliah ini juga menjelaskan tentang manajemen rantai pasokan dan 

manajemen proyek. 

  

MNJ1.82.1004 Manajemen Sumberdaya Manusia Lanjutan 3 SKS 

Mata kuliah ini menjelaskan dan menganalisa proses penyediaan, penggunaan serta 

pemeliharaan: Pengetahuan, skill dan attitude sumberdaya manusia dalam usaha 

pengisian jabatan yang selaras dan tepat, guna mencapai tujuan organisasional 

dengan performa terbaik 

  

MNJ1.82.1005 Etika dan Hukum Bisnis 2 SKS 

Membahas tentang teori etika, pentingnya etika dalam bisnis, etika bisnis dan 

persaingan, sumber etika bisnis, etika universal, etika regional atau nasional, 

pendekatan dasar dalam merumuskan tingkah laku etika bisnis, pendekatan etika 

bisnis. disamping itu mata kuliah ini juga memuat hukum-hukum bisnis yang berlaku 

di Indonesia, baik terkait perdagangan, investasi, perpajakan, perizinan dan hukum 

lainnya 

  

MNJ1.82.1006 Manajemen Pemasaran Lanjutan 3 SKS 

Mata kuliah ini memuat berbagai teori, kasus dan pengelolaan tentang peranan 

manajemen pemasaran, sistem informasi pemasaran, penelitian pemasaran, 

segmentasi, pasar sasaran, posisioning, keunggulan bersaing, membangun hubungan 

pelanggan, perilaku konsumen, membangun merek produk, produk, harga, 

pelayanan, distribusi, komunikasi pemasaran, dan memasuki pasar global 

  

MNJ1.82.2001 Analisis Kuantitatif Bisnis 3 SKS 

Mata kuliah ini mencakup; teori peluang, manfaat menggunakan regresi, korelasi, 

baik dengan data kuantitatif mupun data kualitatif, analisis jalur, manfaat dan 

pengabilan keputusan dari analisis jalur, menguji hipotesis dengan analisis jalur, 

component analysis, discriminant analysis, cluster analysis, factor analysis, conjoint 

analysis, multidimensional scaling, forcasting methods, smooting time series data, 
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the composition methods, box Jenkins method, comparing the means of two 

independent population, comparing the means of two related population, comparing 

two population proportions, one way Anova, two way Anova, metode grafik dan 

simplex, analisis transportasi, marcov analysis, chy ssquare test, rank correlation test, 

pengujian K sample independent, pengujian 2 sampel berhubungan, dan pengujian K 

sampel berhubungan 

  

MNJ1.82.2002 Manajemen Strategik 2 SKS 

Mata kuliah ini memuat proses perumusan strategi, penentuan visi, misi, tujuan dan 

sasaran strategic, analisis lingkungan eksternal, analisis lingkungan internal, 

formulasi strategi, strategi bersaing, diversifikasi, strategi kerjasama, strategi 

memasuki pasar global, membangun organisasi yang kapabel untuk implementasi 

strategi, mengelola internal organisasi, budaya strategis, kepemimpinan strategik, 

kewirausahaan strategik, etika strategik, dan corporate governance strategic 

  

MNJ1.82.2003 Manajemen Sistem Informasi 2 SKS 

Mata kuliah ini membahas konsep, data dan informasi. Selain itu dibahas pula 

analisis Sistem Informasi Akuntansi (SIA) yang meliputi subsistem-subsistemnya, 

Struktur Pengendalian Intern yang melingkupi SIA, dan elemen-elemen 

pembentukan SIA berbasis komputer. Selanjutnya dibahas tahap-tahap perancangan 

SIA dengan pendekatan struktur. Dalam pembahasan ini diuraikan pula teknik 

dokumentasi bagan alir program, sistem, dan dokumen, serta teknik grafis lainnya 

seperti diagram alir data (data flow diagram). Untuk memberikan gambaran yang 

nyata, dibahas kasus-kasus yang menunjukan masalah yang timbul dalam usaha 

perancangan SIA pada berbagai organisasi perusahaan. Aspek auditing dalam SIA 

dan teknik audit dalam SIA 

  

 MNJ1.82.2004 Manajemen dan Kebijakan Publik 2 SKS 

Mata kulian ini mencakup: mengelola organisasi public atau pemerintahan, 

mengelola karyawan, memotivasi karyawan, mendorong pelayanan bermutu, 

merumuskan kebijakan public, kebijakan umum, kebijakan pelaksanaan dan 

kebijakan teknis, model-model kebijakan public, proses perumusan kebijakan di 

sektor publik, pertimbangan merumuskan kebijakan public, criteria kebijakan yang 

efektif dan mengevaluasi kebijakan public yang telah dilaksanakan 

  

MNJ1.82.2005 Manajemen Bisnis Internasional 2 SKS 

Mata kuliah ini memuat materi tentang gmbaran umum tentang bisnis internasional, 

perbedaan bisnis nasional dan internasional, pengaruh lingkungan terhadap bisnis 

internasional, dampak globalisasi pada bisnis internasional, memahami perbedaan 

budaya antar negara, tipe-tipe dasar budaya internasional, dampak budaya terhadap 

bisnis, globalisasi bisnis, etika dan kebiasan antar negara, komunikasi lintas budaya, 

komunikasi verbal, tulis, dan non verbal antar negara, negoasiasi antar negara, 
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budaya korporat multi nasional, dan pemasaran lintas budaya 

  

MNJ1.82.2006 Metodologi Penelitian Bisnis 3 SKS 

Mata kuliah ini mencakup: pentingnya penelitian dalam pengambilan keputusan 

bisnis, perana penelitian dalam bisnis, perumusan masalah penelitian, perumusan 

rancangan penelitian,  penentuan pupulasi, sampel, data, instrument, teknik analisis 

data, dan pelaporan hasil  penelitian 

  

MNJ1.82.3001 Studi Lapangan Internasional 1 SKS 

Mata kuliah ini merupakan studi ke perusahaan-perusahaan internasional yang ada di 

ASEAN atau di ASIA, sehingga mahasiswa lebih memahami kondisi perusahaan-

perusahaan global, memahami persaingan global yang terjadi, mendapatkan transfer 

knowledge dan experience dari kunjungan luar negeri, memahami  pengelolaan 

sumberdaya manusia yang mampu menciptakan keunggulan bersaing, sehingga pada 

akhirnya mahasiswa dapat merumuskan strategi bagaimana suatu perusahaan dapat 

bertahan dalam persaingan global. mata kuliah ini diambil oleh seluruh mahasiswa 

yang berada di semester III 

  

MNJ1.82.3002 Tesis 6 SKS 

karya ilmiah mahasiswa yang memperlihatkan kemampuan mahasiswa dalam 

merancang suatu proposal penelitian, melakukan uji coba penelitian, merancang 

instrument penelitian, melaksanakan penelitian, menganalisis, menyusun laporan 

hasil penelitian, dan merumuskan saran atau implikasi kebijakan dari hasil penelitian 

tersebut. Tesis ini ditujukan untuk memenuhi salah satu kompetensi lulusan Magister 

sesuai dengan kerangka kompetensi nasional yang telah disusun oleh Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

  

MNJ2.82.3001 Human Capital dan Manajemen Talen 3 SKS 

Mata kuliah ini membahas tentang; bagaimana mengelola human capital, 

membangun human capital, mempertahankan human capital, pengenalan manajemen 

talenta, mengembangkan komponen-komponen pembentuk manajemen talenta, 

merencanakan talenta, pelatihan, pembinaan, dan pengembangan talenta, 

implementasi rencana manajemen talenta, pemanfaatan Teknologi Informasi dalam 

mendukung sistem manajemen talent; a tentang people equity, mengukur people 

equity, mengoptimalkan talenta, mengelola siklus hidup talenta 

  

MNJ2.82.3002 Kepemimpinan 3 SKS 

Mata kuliah ini mencakup; pengertian kepemimpinan, peranan dan tugas pemimpin, 

perbedaan pemimpin dengan menejer, tipe-tipe pemimpin, gaya kepemimpinan, 

perilaku kepemimpinan, membangun cara berpikir dan berkomunikasi yang efektif, 

cara memotivasi bawahan, menjadi pemimpin yang multicultural, menjadi pemimpin 
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visioner dan transformasional, mengelola konflik, melakukan monev, mengelola 

kelompok, dan mengembangkan potensi bawahan 

  

MNJ2.82.3003 Manajemen Perubahan 3 SKS 

Mata kuliah ini mencakup pentingnya perubahan organisasi, penyebab perubahan 

atau transformasi perusahaan atau organisasi, elemen-elemen perubahan, dampak 

transformasi organisasi, hambatan dalam perubahan dan solusinya, pengorganisasian 

perubahan organisasi, tahapan perubahan, pendekatan mengelola perubahan, 

kepemimpinan tranfoemasional, mengidentifikasi struktur dan budaya baru, 

pengelolaan dan pelaksanaan perubahan, mengelola resisstensi, evaluasi dampak 

transformasi, dan membahas beberapa kasus perusahaan yang melakukan 

transformasi baik perusahaan nasional maupun internasional 

  

MNJ2.82.3004 Perilaku Konsumen 3 SKS 

Mata kuliah ini memuat tentang tindakan konsumen baik langsung maupun tidak 

langsung untuk mendapatkan, mengkonsumsi, dan menggunakan produk, termasuk 

proses keputusan yang mendahului dan menyusuli tindakannya tersebut. materinya 

mencakup penelitian perilaku konsumen, memahami segmentasi konsumen, motivasi 

konsumen, personality dan perilaku konsumen, persepsi konsumen, pembelajaran 

dan keterlibatan konsumen, sikap konsumen, dinamika kelompok dan kelompok 

referensi,  pengaruh budaya pada  perilaku konsumen, dan proses pengambilan 

keputusan konsumen 

  

 MNJ2.82.3005 Manajemen Pemasaran Global 3 SKS 

mata kuliah ini mencakup tentang: potensi, praktek, pitfalls dari aktivitas marketing 

di pasar global. Juga memberikan dasar-dasar untuk penyusunan strategi memasuki 

pasar global serta mendesain bauran pemasaran di pasar global dengan 

mempertimbangkan keunikan pasar dinegara lain, mengevaluasi lingkungan global, 

mengevaluasi lingkungan ekonomi global, lingkungan keuangan global, buday 

global, politik dan hukum global, penelitian pemasaran global, menentukan strategi 

memasuki pasar global, menentukan segmen, target dan posisioning pasar global, 

merancang produk untuk pasar global, menetapkan harga untuk pasar global, 

mengembangkan jaringan distribusi produk global dan merancang sistem komunikasi 

global yang erintegrasi 

  

MNJ2.82.3006 Strategi Pemasaran dan Keunggulan Bersaing 3 SKS 

Mata kuliah ini membahas materi tentang strategi pemasaran berdasarkan konsumen, 

analisis situasi pemasaran, visi, struktur, dan analisis pasar, segemntasi pasar, pasar 

sasaran dan strategi posisioning, strategi relationship, perencanaan untuk produk 

baru, strategi mengelola merek, mengelola rantai distribusi, strategi harga, strategi 

kemunikasi terintegrasi pemasaran, mendesain organisasi pemasaran, dan 

mengimplementasikan strategi pemasaran, strategi memenangkankan persaingan 
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MNJ2.82.3007 Manajemen Pemasaran Jasa 3 SKS 

Mata kuliah ini mengandung tentang; memahami proses jasa, perilaku konsumen 

jasa, kepuasan pelanggan jasa, membangun relationship pelanggan jasa, jasa dari 

sudut pandang pelanggan, mendesain dan mengembangkan pelayanan, pemosisian 

dan perancangan jasa, menciptakan nilai melalui jasa, membangun bukti fisik 

pelayanan, mengembangan karyawan yang berorientasi pelayanan, peran pelanggan 

dalam pelayanan, mengelola perintaan dan kapasitas pelayanan, integrasi komunikasi 

pemasaran jasa, dan penentuan harga jasa 

  

MNJ2.82.3008 Perilaku Organisasi 3 SKS 

Mata kuliah ini mencakup aspek-aspek manusia dalam suatu organisasi. Aspek-aspek 

manusia tersebut dapat mempengaruhi organisasi dan sebaliknya organisasi juga 

dapat mernpengaruhi aspek-aspek manusia tersebut. Namun, tujuan kajian ini adalah 

untuk rnendeterminasi bagaimanakah perilaku manusia mempengaruhi usaha 

pencapaian organisasi. Untuk mendukung tujuan tersebut, maka materi yang dibahas 

dalam mata kuliah ini adalah konsep dasar perilaku organisasi, persepsi dan 

pembentukan perilaku. Disarnping itu juga akan dibahas belajar, berfikir, dan 

pemecahan masalah, motivasi, IQ dan EQ, konsep diri, konflik psikologis, perilaku 

kelompok dan kepemimpinan serta fundasi dan hudaya organisasi 

  

MNJ2.82.3009 Teori Portofolio dan Analisis Investasi 3 SKS 

Matakuliah ini menjelaskan tentang kenapa orang berinvestasi dan bagaimana 

mereka membuat keputusan investasi mereka. ini memerlukan  teori - teori dan 

deskripsi yang meliputi pertimbangan tentang pasar modal dan keputusan investasi 

individual. matakuliah ini juga akan membantu mahasiswa memahami konsep - 

konsep penilaian dan analisis teknikal untuk investasi surat bergaharga individual 

maupun portofolio. 

  

MNJ2.82.3010 Manajemen Keuangan Internasional 3 SKS 

Matakuliah ini memperkenalkan manajemen keuangan internasional yang meliputi 

Internasional Market, Investasi Internasional dan manajemen keuangan perusahaan 

internasional, Perlakuan atas nilai rukar currency dan derifative market currency risk 

manajemen portofolio internasional. 

  

MNJ2.82.3011 Seminar Manajemen Keuangan 3 SKS 

Matakuliah ini menganalisis dan mencari alternative solusi atas kasus-kasus 

keuangan perusahaan yang meliputi kasus keputusan investasi, keputusan pendanaan  

dan kebijakan deviden. Matakuliah ini juga mereview secara kritis artikel - artikel 

terkait dengan tiga kepentingan keuangan tersebut. 
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MNJ2.82.3012 Manajemen Risiko Keuangan 3 SKS 

Matakuliah ini berfokus pada bagaimana mengelola resiko dan return yang dihadapi 

oleh manejer institusi keuangan moderen. Matakuliah ini juga menjelaskan jenis-

jenis dan sumber resiko yang dihadapi manajer lembaga keuangan. Kemudian 

menjelaskan tentang tinjauan industri perantara keuangan dan jasa keuangan. 
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6. Program Studi Magister Ilmu Ekonomi (S2) 

Terdiri dari konsenstrasi: 

* Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan 

* Ekonomi Sumber Daya Alam 

* Ekonomi Sektor Publik 

Tujuan Program Studi Magister Ilmu Ekonomi (ME) yang memiliki 

kemampuan diberbagai bidang yang relevan dengan tujuan: 

1. Memperkuat knowledgebase ilmu ekonomi melaui proses 

pemberdayaan potensi pengetahuan ekonomi melalui keterampilan 

“learning how to learn”. 

2. Mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu ekonomi pada berbagai 

kegiatan bidang ekonomi sehingga mampu memberikan solusi 

terhadap masalah-masalah ekonomi. 

 

Masa studi dan gelar akademik 

Masa studi 4 semester (18 bulan) dan lulusan berhak mengunakan gelar 

M.E. (Magister Ilmu Ekonomi) 

 

Kurikulum Program Studi Ilmu Ekonomi (S2) 

 

No Kode Matakuliah 
SKS 

Semester 
Jml T P L 

1). Mata Kuliah Wajib Program Studi 

A. Wajib 

1 EKO1.82.1001 Filsafat dan Sejarah Pemikian Ekonomi 3 3 0 0 1 

2 EKO1.82.1002 Mikro Ekonomi Lanjutan 3 3 0 0 1 

3 EKO1.82.1003 Makro Ekonomi Lanjutan 3 3 0 0 1 

4 EKO1.82.1004 Ekonomi Sumber Daya Alam 3 3 0 0 1 

5 EKO1.82.1005 Statistik Multivariat 3 3 0 0 1 

6 EKO1.82.2001 Ekonomi Internasional 3 3 0 0 2 

7 EKO1.82.2002 Metodologi Penelitian Ekonomi 3 3 0 0 2 

8 EKO1.82.2003 Ekonomi Moneter 3 3 0 0 2 

9 EKO1.82.2004 Ekonomi Pembangunan 3 3 0 0 2 

10 EKO1.82.2005 Ekonometrika 3 3 0 0 2 

11 EKO1.82.3001 Tesis 6 6 0 0 3 

Jumlah SKS 36 36 0 0   

2). Mata Kuliah Pilihan Program Studi 
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No Kode Matakuliah 
SKS 

Semester 
Jml T P L 

A. Keahlian Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan 

1 EKO2.82.3001 Ekonomi Perkotaan 3 3 0 0 3 

2 EKO2.82.3002 Ekonomi Kelembagaan 3 3 0 0 3 

3 EKO2.82.3003 Perencanaan Pembangunan 3 3 0 0 3 

4 EKO2.82.3004 Seminar Ekonomi Perencanaan Pembangunan 3 3 0 0 3 

Jumlah SKS 12 12 0 0   

B. Keahlian Ekonomi Sektor Publik 

1 EKO2.82.3005 Ekonomi Publik 3 3 0 0 3 

2 EKO2.82.3006 Akuntansi Sektor Publik 3 3 0 0 3 

3 EKO2.82.3007 Ekonomi Kesejahteraan 3 3 0 0 3 

4 EKO2.82.3008 Seminar Ekonomi Sektor Publik 3 3 0 0 3 

Jumlah SKS 12 12 0 0   

C. Keahlian Keuangan Sektor Publik 

1 EKO2.82.3009 Akuntansi Keuangan Sektor Publik 3 3 0 0 3 

2 EKO2.82.3010 Keuangan Negara dan Daerah 3 3 0 0 3 

3 EKO2.82.3011 Manajemen Sektor Publik 3 3 0 0 3 

4 EKO2.82.3012 Seminar Keuangan Sektor Publik 3 3 0 0 3 

Jumlah SKS 12 12 0 0   

D. Keahlian Ekonomi Moneter 

1 EKO2.82.3013 Ekonomi Moneter Internasional 3 3 0 0 3 

2 EKO2.82.3014 Analisis Kebijakan Moneter 3 3 0 0 3 

3 EKO2.82.3015 Ekonomi Perbankan 3 3 0 0 3 

4 EKO2.82.3016 Seminar Ekonomi Moneter 3 3 0 0 3 

Jumlah SKS 12 12 0 0   

 

 

Sinopsis 

  

EKO1.82.1001 Filsafat dan Sejarah Pemikian Ekonomi 3 SKS 

Tujuan mata kuliah ini adalah untuk mengkaji tentang filsafat ekonomi sebagai induk 

ilmu ekonomi, batang tubuh ilmu ekonomi dan pengembangannya dalam tiga 

dimensi: ontologi, epistimologi, serta aksiologinya. Kajian Ontologi meliputi: 

sumber pengetahuan dan ilmu, knowing, knower, dan knowledge, menurut aliran 

idealisme, materialisme, dan dualisme ditinjau dari filsafat barat dan timur. 

Epistimologi meliputi bagaimana cara mendapatkan pengetahuan dan ilmu secara 
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benar, pengetahuan dan ilmu menurut aliran rasionalisme, empirisme, intuisisme, 

fenomenalisme, kritisisme, pragmatisme, dan metode ilmiah. Berpikir deduktif dan 

induktif, deskripsi dan eksplanasi. Aksiologi meliputi: aspek-aspek kegunaan ilmu 

dan scientific attitude, kebijaksanaan, dan kelayakan serta tindakan. 

  

EKO1.82.1002 Mikro Ekonomi Lanjutan 3 SKS 

Pendalaman ekonomi mikro dimaksudkan untuk melengkapi peralatan analisis 

kuantitatif , sehingga dapat digunakan sebagai dasar mengikuti perkembangan 

mutakhir di bidang ekonomi mikro.  Berbagai topik yang dibahas dalam perkuliahan 

ini mencakup teori tingkah laku produsen seperti teori produksi, teori penentuan 

harga, faktor produksi, dan distribusi pendapatan; teori biaya; bentuk dan berbagai 

keseimbangan pasar; dan teori kesejahteraan termasuk teori keseimbangan umum. 

 Akan dibahas pula penggunaan teori tersebut untuk menerangkan berbagai gejala 

maupun kebijakan ekonomi mikro dalam konteks perekonomian Indonesia. 

 Pembahasan dengan menggunakan konsep-konsep mikro ekonomi dengan 

pendekatan grafik maupun matematik. 

  

EKO1.82.1003 Makro Ekonomi Lanjutan 3 SKS 

Pendalaman teori ekonomi makro statis-deterministis dalam konteks per-ekonomian 

Indonesia dibahas dalam mata kuliah ini. Topik-topik yang dibahas meliputi: teori 

pembentukan pendapatan nasional, yaitu penawaran dan permintaan agregatif di 

pasar barang, teori kesempatan harga; pendekatan pembentukan ekspektasi 

masyarakat; teori pertumbuhan; teori infalasi; dan teori keseimbangan umum.  Untuk 

dasar pengetahuan  bagi perekonomian negara sedang berkembang, perlu diberikan 

berbagai regim nilai tukar, seperti Model Mundell Fleming.  

  

EKO1.82.1004 Ekonomi Sumber Daya Alam 3 SKS 

Menganalisis ketersediaan Sumber Daya Alam dan pemanfaatannya bagi 

pembangunan nasional. Kajian matakuliah ini berkenaan dengan Peranan Sumber 

Daya Alam dalam Pembangunan Nasional, Pengelolaan Sumber Daya Alam dan 

Hubungannya Satu dengan lainnya, Konservasi Sumber Daya Alam, Deplisi, dan 

Persediaan, Pengelolaan sumber daya Alam secara ekonomi, terutama pengelolaan 

Sumber Daya Alam Tak Pulih dan pengelolaan Sumber Daya Alam Pulih. 

  

EKO1.82.1005 Statistik Multivariat 3 SKS 

Pendalaman teknik analisis multivariat untuk bagaimana mengaplikasikan statistik 

multivariat dalam metode analisis kuantitatif persoalan-persoalan ekonomi. Di 

samping itu, peralatan analisis yang variatif dan relevan akan memberikan suatu 

informasi keputusan terhadap fenomena dan kondisi ekonomi yang dihadapi. Selain 

itu, mahasiswa mampu menggunakan beberapa teknik analisis dan menggunakan 

teknik tersebut dalam model ekonomi tertentu serta pengolahan data  untuk 

penyusunan tesis. 
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EKO1.82.2001 Ekonomi Internasional 3 SKS 

Pemahaman terhadap teori-teori dan konsep-konsep ekonomi internasional. 

Selainitu, dipahami bentuk-bentuk Kelembagaan internasional (GATT), pembahasan 

putaran GATT, kebijakan ekspor dan impor, teori penanaman modal asing (PMA), 

kebijakan PMA, pasar tunggal Eropa, dan ASEAN.  

  

EKO1.82.2002 Metodologi Penelitian Ekonomi 3 SKS 

Studi mengenai penggunaan paradigma kuantitatif dalam penelitian sosial. Tujuan 

mata kuliah ini adalah untuk mempersiapkan mahasiswa dalam menulis tesis 

berdasarkan hasil penelitian yang memenuhi persyaratan ilmiah. Pembahasan 

dimulai dengan perumusan prob-lematik penelitian, tinjauan kepustakaan, yang 

dilanjutkan dengan penyusunan rancangan penelitian yang mencakup pembentukan 

model atau kerangka penelitian, identifikasi, variabel dan penggunaannya pemilihan 

sumber data dan cara pengumpulannya.  Penekanan terakhir adalah pada cara 

penulisan hasil penelitian secara keseluruhan. Selanjutnya bertujuan untuk 

memberikan pengetahuan dan ketrampilan dalam merencanakan, melaksanakan, 

menganalisis, serta melaporkan hasil penelitian tindakan kelas. 

  

 EKO1.82.2003 Ekonomi Moneter 3 SKS 

Mata kuliah ini mempelajari berbagai materi yang berkaitan dengan ekonomi 

moneter dimulai dari pengertian uang, lembaga-lembaga keuangan, kebijakan fiskal 

dan moneter, teori inflasi dan tingkat bunga, kebanksentralan serta neraca 

pembayaran internasional. 

  

EKO1.82.2004 Ekonomi Pembangunan 3 SKS 

Mata kuliah ini membahas tentang permasalahan pembangunan negara sedang 

berkembang berupa permasalahan kemiskinan, ketimpangan pendapatan, kesempatan 

kerja, pengangguran dan modal manusia.  

  

EKO1.82.2005 Ekonometrika 3 SKS 

Mata kuliah ini membahas penerapan teori ekonomi, matematik, dan statistik 

inferensial dalam berbagai model ekonomi.  Pembahasan diawali dengan probabilitas 

dan statistik, model-model regresi  berganda, multikolinearitas, kualitatif (dummy) 

sebagai variabel indipenden, heteroskedatisitas, serial korelasi (autokorelasi), model-

model distribusi lag, forcasting (peramalan), dan model persamaan simultan 

digunakan dalam analisis data penelitian.   

  

EKO1.82.3001 Tesis 6 SKS 

Kerja mandiri dalam perencanaan dan pelaksanaan suatu penelitian mengenai 

berbagai masalah dalam bidang ilmu ekonomi, serta penulisan laporannya dalam 
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bentuk tesis yang dipertanggungjawabkan dalam sidang ujian akhir secara lisan 

setelah dinilai dan disetujui oleh dosen pembimbing.   

  

EKO2.82.3001 Ekonomi Perkotaan 3 SKS 

Mata kuliah ini membahas tentang bagaimana pengawasan tentang pertumbuhan 

kota, fungsi-fungsi ekonomi perkotaan, analisis statik pola-pola lokasi perkotaan, 

model monosentrik area perkotaan, pusat-pusat angkatan kerja perkotaan, 

transportasi kota, perumahan area perkotaan, sektor publik area perkotaan, model-

model metropolitan pertumbuhan ekonomi, dan perubahan ekonomi perkotaan dalam 

berbagai dimensi masalah sosial dan ekonomi perkotaan. 

  

EKO2.82.3002 Ekonomi Kelembagaan 3 SKS 

Mata kuliah ini menganalisis secara kompehensif berbagai bentuk kelembagaan 

ekonomi serta kebijakan dan konsep-konsep kelembagaan ekonomi daerah dan 

nasional yang sesuai dengan prinsip-prinsip desentralisasi. Kemudian menganalisis 

kemampuan fiskal daerah dan nasional yang sesuai dengan potensi yang dimiliki. 

Analisis ini meliputi kebijakan strategi, sumber-sumber dan alokasi penggunaan 

sumber, pengelolaan dan pengembangan investasi baik yang berhubungan dengan 

investasi swasta maupun investasi publik.  

  

EKO2.82.3003 Perencanaan Pembangunan 3 SKS 

Mata kuliah ini membahas tentang bagaimana teknik dan metode penyusunan 

perencanaan pembangunan baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitif, dan 

analisis yang berkaitan dengan teori-teori perencanaan pembangunan ekonomi yang 

dijalankan di negara-negara sedang berkembang dalam rangka mengembangkan 

 pemikiran-pemikiran alternatif dalam perencanaan pembangunan ekonomi abad 21 

ini. 

  

EKO2.82.3004 Seminar Ekonomi Perencanaan Pembangunan 3 SKS 

Diskusi, kajian, dan penelaahan isu-isu terbaru dan strategis tentang esensi ekonomi 

regional serta proses pembangunan ekonomi regional dan perencanaan pembangunan 

dalam peningkatan kesejahteraan regional, sebagai peningkatan pemahaman, 

wawasan dan kemampuan mahasiswa dalam membuat karya ilmiah yang terkait 

dengan ekonomi regional dan perencanaan pembangunan. 

  

EKO2.82.3005 Ekonomi Publik 3 SKS 

Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada mahasiswa tentang 

campur tangan pemeritah dalam  penyediaan barang publik melalui distribusi pajak 

dan subsidi dalam menciptakan kesejahteraan publik. Selanjutnya, berapa-berapa 

pertanyaan mendasar dalam Mata kuliah ini adalah bilamana intervensi pemerintah 

dalam perekonomian dalam pemerintah tepat?, mana intervensi yang efektif?, 
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Apakah dampak kebijakan insentif terhadap individu dan perusahaan dan sektor 

swasta lainnya?, seberapa besar kewenangan fisikal antar pemerintah pusat dan 

daerah. 

  

EKO2.82.3006 Akuntansi Sektor Publik 3 SKS 

Mata kuliah ini menjelaskan konsep-konsep dasar, prinsip-prinsip, dan proses 

akuntansi pada organisasi sektor publik. Mata kuliah akuntansi sektor publik akan 

menguraikan mengenai karakteristik dan lingkungan organisasi sektor publik, 

akuntansi manajemen dan sistem pengendalian manajemen sektor publik, akuntansi 

keuangan sektor publik, auditing sektor publik serta strategi pembelanjaan dan fiskal. 

  

EKO2.82.3007 Ekonomi Kesejahteraan 3 SKS 

Mengetahui, memahami dan mengaplikasikan konsep kesejahteraan ekonomi dan 

model ekonomi kesejahteraan  dalam menentapkan kebijakan pembangunan daalam 

mewujudkan kesehteraan publik (public prosperity). 

  

 EKO2.82.3008 Seminar Ekonomi Sektor Publik 3 SKS 

Diskusi, kajian, dan penelaahan isu-isu terbaru dan strategis tentang esensi ekonomi 

publik seperti pendidikan, kesehatan, transportasi serta esensi lainnya dalam 

kaitannya dengan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, 

untuk meningkatkan wawasan dan kemampuan mahasiswa dalam membuat karya 

ilmiah yang terkait dengan ekonomi regional. 

  

EKO2.82.3009 Akuntansi Keuangan Sektor Publik 3 SKS 

Akuntansi sektor publik meruapakan pembahasan tentang mekanisme akuntansi 

swasta yang diberlakukan dalam praktik-praktik organisasi publik.  

  

EKO2.82.3010 Keuangan Negara dan Daerah 3 SKS 

Mengetahui dan memahami konsep sumber-sumber penerimaan, pengeluaran negara 

dan daerah sebagai instrumen alokasi, distribusi dan stabilisasi dalam mewujudkan 

pertumbuhan, pemerataan dan stabilitas perekonomian suatu negara maupun daerah 

secara berkelanjutan. 

  

EKO2.82.3011 Manajemen Sektor Publik 3 SKS 

Mengetahui, mahami konsep manajemen publik baru (new public management) yang 

terdiri dari menggali, mengelola dan mengoptimalkan sumberdaya daya publik 

dalam  menghasilkan pelayanan yang berkualitas. 

  

EKO2.82.3012 Seminar Keuangan Sektor Publik 3 SKS 

Diskusi, kajian, dan penelaahan isu-isu yang berhubungan dengan keuangan negara 
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dan daerah yang berhubungan dengan sumber - sumber penerimaan dan pengeluaran 

negara. 

  

EKO2.82.3013 Ekonomi Moneter Internasional 3 SKS 

Mengetahui dan Memahami serta mengakplikasi konsep-konsep dan teori-teori dari 

Ekonomi Moneter Internasional melalui sistem Moneter Internasional, pasar moneter 

internasional, pendanaan internasional dan keputusan investasi internasional serta 

kerjasama keuangan internasional. Dengan mencermati paper-paper yang terkait 

dapat memberikan makna yang berarti terhadap ekonomi moneter internasional. 

  

EKO2.82.3014 Analisis Kebijakan Moneter 3 SKS 

Mengetahui dan memahami isu-isu krusial moneter dan dengan menggunakan 

konsep-konsep moneter, teori-teori moneter dan instrument-instrumen kebijakan 

moneter dengan menggunakan model-model kebijakan moneter. Selain itu, dengan 

mencermati paper-paper tertentu di bidang monter suatu negara dapat menyelesaikan 

permasalahan moneter dengan menggunakan kebijakan moneter yang tepat. 

  

EKO2.82.3015 Ekonomi Perbankan 3 SKS 

Pembahasan Ekonomi Perbankan dari sudut positif deskriptif mencakup sejarah 

terjadinya bank, arti dan fungsi bank, organisasi dan sistem perbankan. Ditinjau dari 

sudut positif analitis, pembahasannya meliputi bagaimana bank memperoleh sumber 

dana dan bagaimana bank menggunakan dana itu. Hal ini disebut operasi kredit bank. 

Ekonomi Perbankan harus dilakukan dari dua sisi, yaitu di satu pihak bank sebagai 

lembaga pencipta uang (khususnya uang giral) dan di lain pihak bank sebagai suatu 

rumah tangga perusahaan. Oleh karena itu, sebagian pembahasan Ekonomi 

Perbankan terkait dengan Ekonomi Moneter dan sebagian lagi menyentuh Ekonomi 

Keuangan. Dengan  demikian kedudukan Ekonomi Perbankan berada di tengah-

tengah, di antara Ekonomi Moneter dan Ekonomi Keuangan. 

  

EKO2.82.3016 Seminar Ekonomi Moneter 3 SKS 

Diskusi, kajian dan penelaahan isu - isu yang berkaitan dengan ekonomi moneter 

dimulai dari pengertian uang, lembaga-lembaga keuangan, kebijakan fiskal dan 

moneter, teori inflasi dan tingkat bunga, kebanksentralan serta neraca pembayaran 

internasional.  
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7. Program Doktor Kajian Lingkungan dan Pembangunan (S3) 

 

No Kode Matakuliah 
SKS 

Semester 
Jml T P L 

1). Mata Kuliah Wajib Program Studi 

A. Wajib 

1 EKO1.92.4001 Disertasi 12 12 0 0 4 

Jumlah SKS 12 12 0 0   

B. - 

1 EKO1.92.1001 Filsafat dan Metode Sains 3 3 0 0 1 

2 EKO1.92.1002 Hukum Administrasi dan Lingkungan 3 3 0 0 1 

3 EKO1.92.1004 Analisis Lingkungan Sosial dan Budaya 3 3 0 0 1 

4 EKO1.92.1005 
Perencanaan Pembangunan Berwawasan 

Lingkungan 
3 3 0 0 1 

5 EKO1.92.2001 Ekonomi Pembangunan dan Kelembagaan 3 3 0 0 2 

6 EKO1.92.2003 
Metode Kuantitatif untuk Analisis 
Kebijakan Pembangunan dan Lingkungan 

3 3 0 0 2 

7 EKO1.92.2004 
Komunikasi Kebijakan Pembangunan dan 

Lingkungan 
3 3 0 0 2 

8 EKO1.92.2005 
Analisis Pengelolaan Lingkungan dan 

Pembangunan 
3 3 0 0 2 

9 EKO1.92.3001 
Ekonometrika Aplikasi Pembangunan dan 

Lingkungan 
3 3 0 0 3 

10 EKO1.92.3002 
Ekonomi Sumberdaya Alam dan 
Lingkungan 

3 3 0 0 3 

Jumlah SKS 30 30 0 0   

2). Mata Kuliah Pilihan Program Studi 

A. Matakuliah Penunjang Disertasi 

1 EKO2.92.3003 
Pembangunan Pedesaan Berbasis 

Lingkungan 
2 2 0 0 3 

2 EKO2.92.3004 
Pengembangan Pariwisata Berbasis 

Lingkungan 
2 2 0 0 3 

3 EKO2.92.3005 
Kebijakan Publik dan Penanggulangan 
Bencana 

2 2 0 0 3 

Jumlah SKS 6 6 0 0   

 

 

Sinopsis 
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EKO1.92.1001 Filsafat dan Metode Sains 3 SKS 

Matakuliah ini mengkaji filsafat dan metode keilmuan sebagai 

batang tubuh ilmu ekonomi dan lingkungan dalam tiga dimensi: 

ontologi, epistimologi, dan aksiologi. Kajian Ontologi berupa 

sumber pengetahuan dan ilmu, knowing, knower, dan 

knowladge menurut aliran idealisme, matrialisme, dan 

dualisme. Epistomologi berupa cara mendapatkan pengetahuan 

dan ilmu yang benar, pengetahuan dan ilmu menurut aliran 

nasionalisme, empiresmi, intuisisme, fonomenalisme, 

kritisisme, parakmatisme, da metode keilmuan. Aksiologi 

berupa aspek-aspek kegunaan ilmu pengetahuan dan sikap 

sainstifik, kebijaksanaan serta kelayakan tindakan. 

  

EKO1.92.1002 Hukum Administrasi dan Lingkungan 3 SKS 

Matakuliah ini mengkaji konsep-konsep dasar dan paradigma 

lingkungan dari aspek legalitas baik dalam ruang lingkup 

otoritas hukum indonesia  maupun internasional. Pengkajian 

akan ditekankan kepada perkembangan problematika 

lingkungan dan perangkat hukum yang memanyunginya guna 

implementasi dari komitmen pembangunan berkelanjutan ( 

sustainable development).  

  

EKO1.92.1004 Analisis Lingkungan Sosial dan Budaya 3 

SKS 

Matakuliah ini mengkaji permasalahan- permasalahan 

berlandaskan kepada teori-reori pembangunan lingkungan 

sosial budaya, potensi modal sosial, prinsip dasar 

pembangunan, perencanaan dan kebijakan sosial dalam 

pembangunan lingkungan sosial dan budaya. Hal tersebut  

berkaitan dengan fenomena lingkungan sosial dan budaya 

menyangkut interaksi manusia dengan lingkungan sosial 

budaya, masyarakat beserta pola, struktur, keberagaman sosial 

budaya, modal sosial, sistem nilai, modernisasi, dan perbuahan 
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sosial budaya dalam pembangunan. 

  

EKO1.92.1005 Perencanaan Pembangunan Berwawasan 

Lingkungan 3 SKS 

Matakuliah ini mengkaji konsep-konsep dan teori-teori 

perencanaan pembangunan berwawasan lingkungan sebagai 

landasan berfikir untuk membuat/ menyusun suatu model 

perencanaan pembangunan sektoral, wilayah, nasional, dan 

regional yang berbasis lingkungan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. 

  

EKO1.92.2001 Ekonomi Pembangunan dan Kelembagaan 3 

SKS 

Matakuliah ini membahas dan mengkaji konsep-konsep dan 

teori-teori ekonomi pembangunan dan kelembagaan dalam 

menyusun kebijakan pembangunan berwawasan lingkungan 

dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

  

EKO1.92.2003 Metode Kuantitatif untuk Analisis Kebijakan 

Pembangunan dan Lingkungan 3 SKS 

Matakuliah ini mengkaji dan mencermati fenomena secara 

kuantitatif serta melakukan kajian kebijakan pembangunan dan 

lingkungan dengan menggunakan metode 

kuantitatif  untuk meperoleh suatu hasil kebijakan yang akurat 

dari permasalahan lingkungan dan pembangunan.  

  

EKO1.92.2004 Komunikasi Kebijakan Pembangunan dan 

Lingkungan 3 SKS 

Matakuliah ini membahas dan mendiskusikan konsep-konsep 

dan teori-teori komunikasi dan kebijakan pembangunan 

berbasis lingkungan agar dapat diwujudkan tujuan-tujuan dan 
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sasaran kebijakan pembangunan dan lingkungan dalam 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

  

EKO1.92.2005 Analisis Pengelolaan Lingkungan dan 

Pembangunan 3 SKS 

Matakuliah ini mencermati, membahas, dan mengkaji konsep-

konsep dan teori-teori pengelolaan lingkungan dan 

pembangunan sebagai landasan berfikir dalam menata 

pengelolaan lingkungan dan pembangunan untuk tujuan 

pembangunan ekonomi berkelanjutan untuk meningktkan 

kesejahteraan masyarakat. 

  

EKO1.92.3001 Ekonometrika Aplikasi Pembangunan dan 

Lingkungan 3 SKS 

Matakuliah ini mempersiapkan mahasiswa untuk dapat 

memahami dan mengaplikasikan teori-teori serta konsep-

konsep lingkungan dan pembangunan dengan menggunakan 

model-model ekonometrika dalam rangka penetapan keputusan, 

kebijakan dan kebijaksanaan dalam pembangunan. 

  

EKO1.92.3002 Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan 

3 SKS 

Matakuliah ini memberikan pemahaman yang mendalam dan 

kesadaran kepada mahasiswa sebagai dasar pengambilan 

keputusan yang terkait dengan pengelolaan lingkungan agar 

nilai ekonomi lingkungan optimal. 

  

 EKO1.92.4001 Disertasi 12 SKS 

Mata kuliah Disertasi merupakan implikasi konsep-konsep, 

teori-teori lingkungan dan konsep-konsep, teori-teori 

pembangunan ekonomi sebagai introduksi bidang ilmu 

lingkungan dan atau ilmu pembangunan ekonomi sebagai suatu 
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konsep baru (novelty) dalam ilmu lingkungan dan 

pembangunan ekonomi 

  

EKO2.92.3003 Pembangunan Pedesaan Berbasis 

Lingkungan 2 SKS 

Matakuliah ini mengkaji dan menganalisis konsep-konsep dan 

teori-teori pembangunan pedesaan yang berbasis lingkungan 

dan kesejahteraan masyarakat sebagai landasan berfikir untuk 

membangunan desa mandiri dan terintegrasi dengan 

pembangunan perkotaan. 

  

EKO2.92.3004 Pengembangan Pariwisata Berbasis 

Lingkungan 2 SKS 

Matakuliah ini memberikan dasar pengembangan pariwisata 

yang berbasis lingkungan. Selanjutnnya mahasiswa dapat 

memetakan dan mengembangkan pariwisata dengan berbagai 

jenis produk pariwaisataMatakuliah ini memberikan dasar 

pengembangan pariwisata yang berbasis lingkungan. 

Selanjutnnya mahasiswa dapat memetakan dan 

mengembangkan pariwisata dengan berbagai jenis produk 

pariwaisata 

  

EKO2.92.3005 Kebijakan Publik dan Penanggulangan 

Bencana 2 SKS 

Matakuliah ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa 

secara mendalam tentang permasalahan dan manajemen gempa 

serta implikasinya terhadap  kebijakan publik dalam rangka 

menjaga keseimbangan lingkungan dan pembangunan. 

  

 

 

 



 

Buku Pedoman Akademik FE Tahun 2018 

 162 

8. Akuntasi (D3) 

Tujuan Program Studi Akuntasi (D3) adalah menghasilkan tenaga 

Ahli Madya profesional dalam bidang akuntansi, yang memiliki 

kepribadian dan jiwa kewirausahaan yang tinggi serta mampu 

beradaptasi dengan perubahan dan kemajuan ilmu, teknologi dan 

kebutuhan stakeholder. 

Gelar akademik lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang 

untuk program studi Akuntansi (D3) adalah Ahli Madya (A. Md.) 

 

Kurikulum Program Studi Akuntansi (D3)  

 

No Kode Matakuliah 
SKS 

Semester 
Jml T P L 

1). Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK) 

A. Wajib 

1 AKT1.52.1001 Matematika Bisnis 3 3 0 0 1 

Jumlah SKS 3 3 0 0   

2). Mata Kuliah Wajib Universitas 

A. Wajib 

1 UNP1.50.1401 Bahasa Inggris 2 2 0 0 1 

2 UNP1.50.1402 Pendidikan Agama 3 3 0 0 1 

3 UNP1.50.1403 Pendidikan Pancasila 2 2 0 0 1 

4 UNP1.50.1404 Pendidikan Kewarganegaraan 2 2 0 0 1 

5 UNP1.50.1405 Bahasa Indonesia 2 2 0 0 1 

6 UNP1.50.3101 Kewirausahaan 3 3 0 0 3 

Jumlah SKS 14 14 0 0   

3). Mata Kuliah Pilihan Universitas 

A. Pilih 2 SKS dari 7 SKS 

1 UNP2.50.1401 Ilmu Sosial Budaya Dasar 2 2 0 0 1 

2 UNP2.50.1402 Ilmu Kealaman Dasar 2 2 0 0 1 

Jumlah SKS 4 4 0 0   

B. Pilih 2 dari 2 SKS 

1 UNP2.50.2101 Bahasa jepang 2 2 0 0 2 

2 UNP2.50.2102 Pendidikan Multikultural 2 2 0 0 2 

3 UNP2.50.2401 Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia 2 2 0 0 2 

4 UNP2.50.2402 Manajemen Bencana 2 2 0 0 2 

5 UNP2.50.3401 Budaya Alam MinangKabau 2 2 0 0 3 
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No Kode Matakuliah 
SKS 

Semester 
Jml T P L 

6 UNP2.50.3402 Teknologi Informasi dan Komunikasi 2 0 2 0 3 

Jumlah SKS 12 10 2 0   

4). Mata Kuliah Wajib Fakultas 

A. Wajib 

1 FEK1.50.1301 Pengantar Bisnis 3 3 0 0 1 

2 FEK1.50.1302 Pengantar Akuntansi 1 3 2 1 0 1 

3 FEK1.50.1303 Pengantar Ilmu Ekonomi 3 2 1 0 1 

4 FEK1.50.2301 Pengantar Manajemen 3 3 0 0 2 

5 FEK1.50.2302 Pengantar Akuntansi 2 3 2 1 0 2 

6 FEK1.50.2303 Statistik 3 2 1 0 2 

7 FEK1.50.5301 Praktek Kewirausahaan 1 0 1 0 5 

8 FEK1.50.6301 Magang 5 0 5 0 6 

9 FEK1.50.6302 Tugas Akhir 4 0 4 0 6 

Jumlah SKS 28 14 14 0   

5). Mata Kuliah Wajib Program Studi 

A. Wajib 

1 AKT1.52.2001 Akuntansi Perusahaan Jasa dan Dagang 2 0 2 0 2 

2 AKT1.52.2002 Akuntansi Koperasi 3 2 1 0 2 

3 AKT1.52.2003 
Pengantar Aplikasi Komputer 

Akuntansi 
2 1 1 0 2 

4 AKT1.52.3001 Bahasa Inggris Bisnis 3 2 1 0 3 

5 AKT1.52.3002 Akuntansi Keuangan Menengah 1 3 2 1 0 3 

6 AKT1.52.3003 Perpajakan 1 3 2 1 0 3 

7 AKT1.52.3004 Akuntansi Biaya 4 2 2 0 3 

8 AKT1.52.3005 Manajemen Keuangan 3 2 1 0 3 

9 AKT1.52.3006 Akuntansi Pemerintahan 4 2 2 0 3 

10 AKT1.52.4001 Akuntansi Manajemen 4 2 2 0 4 

11 AKT1.52.4002 Sistem Informasi Akuntansi 3 2 1 0 4 

12 AKT1.52.4003 Perpajakan 2 3 2 1 0 4 

13 AKT1.52.4004 Akuntansi Keuangan Menengah 2 3 2 1 0 4 

14 AKT1.52.4005 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2 1 1 0 4 

15 AKT1.52.4006 Aplikasi Komputer untuk Akuntansi 2 1 1 0 4 

16 AKT1.52.4007 Aplikasi Komputer dalam Bisnis 2 1 1 0 4 

17 AKT1.52.5001 Manajemen Keuangan Daerah 3 2 1 0 5 

18 AKT1.52.5002 Pemeriksaan Akuntansi 4 2 2 0 5 

19 AKT1.52.5003 Teknik Penulisan Tugas Akhir 2 1 1 0 5 

20 AKT1.52.5004 Penganggaran 4 2 2 0 5 
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No Kode Matakuliah 
SKS 

Semester 
Jml T P L 

21 AKT1.52.5005 Akuntansi Keuangan Lanjutan 3 2 1 0 5 

22 AKT1.52.5007 Analisis Laporan Keuangan Perusahaan 2 1 1 0 5 

23 AKT1.52.5008 Analisis Laporan Keuangan Pemerintah 2 1 1 0 5 

24 AKT1.52.6003 Simulasi Bisnis 2 0 2 0 6 

Jumlah SKS 68 37 31 0   

 

 

Sinopsis 

  

UNP1.50.1401 Bahasa Inggris 2 SKS 

Mata kuliah ini berisi tentang pengembangan keterampilan berbahasa 

Inggris secara terpadu dengan memperhatikan kebutuhan mahasiswa sesuai 

bidang/ jurusannya, meliputi pemahaman pola-pola kalimat dasar yang 

membantu mahasiswa memahami berbagai referensi berbahasa Inggris dan 

membekali mahasiswa dengan keterampilan berkomunikasi dalam bahasa 

Inggris sesuai bidang keahliannya. 

  

UNP1.50.1402 Pendidikan Agama 3 SKS 

ata kuliah ini berisi tentang: Tuhan Yang Maha Esadan Ketuhanan: kemanan 

dan ketaqwaan, filsafat ketuhanan (Teologi); Manusia: hakikat manusia, 

martabat manusia, tanggung jawab manusia; Hukum: menumbuhkan 

kesadaran untuk taat hukum Tuhan, fungsi profetik agama dalam hukum: 

Moral: agama sebagai sumber moral, akhlak mula dalam kehidupan; Ilmu 

Pengetahuan, Teknologi dan Seni: Iman, Iptek, dan amal sebagai kesatuan, 

kewajiban menuntut dan mengamalkan ilmu, tanggung jawab ilmuwan dan 

seniman; kerukunan antarumat beragama: agama merupakan rahmat Tuhan 

bagi semua, kebersamaan dalam pluralitas beragama; Masyarakat: 

masyarakat beradab dan sejahtera, peran umat beragama dalam mewujudkan 

masayarakat beradab dan sejahtera, Hak Asasi Manusia (HAM) dan 

demokrasi; Budaya: budaya akademik, etos kerja, sikap terbuka dan adil; 

Politik: kontribusi penganut agama dalam kehidupan berpolitik, peranan 

penganut agama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa 

  

UNP1.50.1403 Pendidikan Pancasila 2 SKS 

Mata kuliah ini berisi tentang pengertiian urgensi dan alasan diperlukannya 
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pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi; Pancasila dalam arus sejarah 

bangsa Indonesia; Pancasila sebagai sistem filsafat, sebagai dasar negara 

Republik Indonesia, sebagai ideologi negara, sebagai sistem etika, dan 

Pacasila menjadi dasar nilai pengembangan ilmu; Pemikiran dan 

pelaksanaan Pancasiladalam menghadapi permasalahan-permasalahan aktual 

dewasa ini, seperti masalah HAM, SARA, dan Kritis ekonomi, serta 

masalah radikalisme yang harus dipecahkan sesuai dengan nilai-nilai 

Pancasila. 

  

UNP1.50.1404 Pendidikan Kewarganegaraan 2 SKS 

Mata kuliah ini berisi tentang hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam 

mengembangkan kemampuan utuh sarjana atau profesional; esensi dan 

urgensi identitas nasional sebagai salah satu deteminan pembangunan 

bangsa dan karakter, urgensi integritas nasional persatuan dan kesatuan 

bangsa; nilai dan norma konstitusional UUD NRI 1945 dan konstitusional 

ketentuan perundang-undangan di bawah UUD; harmoni kewajiban dan hak 

negara dan warga negara  dalam demokrasi yang bersumber pada kedaulatan 

rakyat dan musyawarah untuk mufakat; hakikat, instumentasi, dan praksis 

demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945; dinamika 

historis konstitusional, sosial-politik, kultural, serta konteks kontemporer 

penegakan hukum yang berkedaulatan; dinamika historis dan urgensi 

wawasan nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan 

Indonesia dalam konteks pergaulan dunia; urgensi dan tantangan nasional 

dan bela negara bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif 

kebangsaan 

  

UNP1.50.1405 Bahasa Indonesia 2 SKS 

Mata Kuliah ini berisi tentang Konsepsi Bahasa Indonesia, Sejarah Bahasa 

Indonesia, Kedudukan dan Fungsi Bahasa Indonesia, ragam Bahasa 

Indonesia, Ejaan Bahasa Indonesia,(huruf tanda baca, kata dan unsur 

serapan: Kalimat Efektif, Pengertian Ciri, Syarat Kalimat Efektif: 

Paragraf,,Jenis, Fungsi dan Pengembanganya: Kerangka Tulisan Tema 

,Topik, Judul dan Jenis Kerangka Tulisan: Teks Tulisan (Teks Akademis 

Ilmiah dan Teks non Akademis: Surat Resmi BI (Format dan Jenis Surat 

Resmi Bahasa Indonesia 

  

UNP1.50.3101 Kewirausahaan 3 SKS 

mata kuliah ini berisi tentang pengetahuan, sikap dan keterampilan 

berlandaskan kepada pemikiran yang kreatif dan inovatif mengenai prinsip 
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dasar kewirausahaan, model pengembangan kewirausahaan, strategi 

kewirausahaan, etika bisnis dalam kewirausahaan, analisis peluang, study 

kelayakan usaha dan manajemen pengelolaan usaha (pemasaran, produksi, 

keuangan, sumber daya, legalitas usaha, teknologi dan informasi) 

  

UNP2.50.1401 Ilmu Sosial Budaya Dasar 2 SKS 

Mata kuliah ini berisikan tentang : konsep-konsep dasar ilmu sosial dan 

budaya untuk mengkaji masyarakat indonesia dan perubahan masyarakat 

dan budaya indonesia, pokok bahasan yaitu manusia dan kebudayaan  

manusia dan peradaban manusia sebagai individu dan makhluk sosial 

maupun nilai moral dan hukum, manusia keselarasan dan kesederjatan 

manusia sains, teknologi dan seni, manusia dan lingkungan 

  

 UNP2.50.1402 Ilmu Kealaman Dasar 2 SKS 

Mata Kuliah ini berisi hakekat dan ruang lingkup alam pikiran manusia dan 

perkembanganya, perkembangan IPA, bumi dan alam semesta 

keanekaragaman makhluk hidup dan penyebaranya, makhluk hidup dalam 

ekosistem alami, sumber daya alam dan lingkungan, manfaat dan dampak 

IPA dan teknologi terhadap kehidupan sosial, sejarah peradapan manusia 

dan perkembangan teknologi, beberapa perkembangan teknologi penting, 

dan isu lingkungan 

  

UNP2.50.2101 Bahasa jepang 2 SKS 

mata kuliah bahasa jepang membekali mahasiswa tentang pengetahuan 

tentang praktik bahasa jepang sehingga mahasiswa memiliki kemampuan 

dalam membaca dan berkomunikasi dengan menggunakan bahasa jepang. 

  

UNP2.50.2102 Pendidikan Multikultural 2 SKS 

mata kuliah pendidikan multikultural ini berisikan konsep pendidikan 

multicultural: urgensi pendidikan multicultural dalam masyarakat indonesia 

yang beragam, membangun paradima keberagaman yang iklusif melalui 

lembaga pendidikan. prospek dan kendala pelaksanaan multicultural , 

implementasi pendidikan multicultural di indonesia, serta pembinaan 

karakter peserta didik melalui penerapan ideology multicultural dalam 

bidang pendidikan 

  

UNP2.50.2401 Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia 2 SKS 
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Mata Kuliah Sejarah Perjuangan Bangsa membahas tentang pengertian dan 

makna sejarah perjuangan bangsa , imperialisme dan kolonialisme, 

perjuangan bangsa indonesia melawan imperialsme dan kolonialisme, 

pergerakan nasional indonesia, perjuangan mencapai kemerdekaan, makna 

proklamasi usaha mempertahankan kemerdekaan terhadap berbagai 

rongrongan yang mengancam negara kesatuang republik indonesia NKRI 

  

UNP2.50.2402 Manajemen Bencana 2 SKS 

Mata Kuliah ini mengacu pada UU No 24 tahun 2007 tentang 

penanggulangan Bencana (Disaster Management) mencangkup pengenalan 

fakta-fakta atau bukti-bukti kejadian bencana, Pengenalan konsep bencana, 

jenis-jenis bencana, karakteristik bencana, bencana alam,bencana non-alam, 

bencana sosial, rawan, bencana/ancaman bahaya (hazarz ) bencana, potensi 

bahaya, kerentanan, (vulnerability), kapasitas (kapasity), Prinsip 

pengurangan resiko (rishk), pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, prediksi 

bencana, dampak bencana, prosedur tanggap bencana dan tanggap darurat, 

analisis kebutuhan rehabilitasi dan rekontruksi. 

  

UNP2.50.3401 Budaya Alam MinangKabau 2 SKS 

Mata kuliah ini berisi materi adat minangkabau, baik yang bersifat objektif 

maupun subjektif, melalui penkajian adat objektif dan subjektif itu, 

mahasiswa diharapkan mampu memahami identitas manusia minangkabau 

dan mampu menemukan nila-nilai kemajuan yang terkandung dakam adat 

yang relevan dengan tantangan kompetensi abad 21 yaitu multiculturalisme, 

kerjasama, pemecahan masalah dan lain sebagainya. 

  

UNP2.50.3402 Teknologi Informasi dan Komunikasi 2 SKS 

Mata kuliah ini mempelajari tentang teknologi informasi dan komunikasi 

yang mampu mempermudah pekerjaan sehari-hari. Memahami penggunaan 

perangkat lunak “Aplikasi Office”, Teknologi Internet, Penggunaan 

perangkat lunak pengembangan animasi pembelajaran, pengembangan 

teknologi dan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan serta mampu 

mengenal bisnis berbasis internet. 

  

FEK1.50.1301 Pengantar Bisnis 3 SKS 

Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman konsep bisnis 

dalam perusahaan, memahami karakteristik bisnis, bentuk pemilikan 

perusahaan dan perbedaan antara organisasi perusahaan bisnis dengan 
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perusahaan kecil (kewiraswastaan) serta memahami fungsi-fungsi bisnis 

dalam perusahaan yaitu fungsi manajemen sumber daya manusia, 

operasional / produksi,  pemasaran dan fungsi keuangan 

  

FEK1.50.1302 Pengantar Akuntansi 1 3 SKS 

Mata kuliah ini menjelaskan konsep-konsep dasar akuntansi, prinsip-prinsip 

dan proses penyusunan laporan keuangan. Mata kuliah Pengantar Akuntansi 

1 menjelaskan lingkungan akuntansi, definisi akuntansi, penggolongan 

akuntansi dan pengguna akuntansi, serta siklus akuntansi pada tahap awal 

diberikan untuk desain umum, yaitu untuk perusahaan jasa. Kemudian akan 

dijelaskan modifikasi yang diperlukan untuk menangani transaksi spesifik 

pada perusahaan dagang dan manufaktur. 

  

FEK1.50.1303 Pengantar Ilmu Ekonomi 3 SKS 

Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengertian tentang tingkah laku 

konsumen dan produsen serta bentuk pasar yang mecakup konsep utilitas, 

permintaan dan elastisitas, serta aplikasi yang berhubungan  dengan 

konsumen dan produsen perorangan, serta hal yang berkaitan dengan teori 

dan manfaat konsumsi, teori produksi, teori biaya dan konsep-konsep 

marginal, permintaan dan penawaran, seperti halnya berbagai jenis pasar, 

termasuk persaingan sempurna, monopoli, oligopi dan persaingan 

monopolistik. selanjutnya mata kuliah ini juga membahas interaksi antara 

sektor ekonomi mayor seperti sektor rumah tangga, sektor bisnis, sektor 

pemerintah dan mendiskusikan konsep-konsep dasar ekonomi khususnya 

aspek-aspek ekonomi makro. Mata kuliah ini melibatkan mekanisme 

pemecahan masalah, konsep-konsep pengukuran variabel, berbagai 

instrumen dan kebijakan sasaran dalam ekonomi makro. Mata kuliah ini 

juga mendiskusikan tentang peran kebijakan fiskal dan moneter dan 

perdagangan internasional serta ekonomi dunia. 

  

 FEK1.50.2301 Pengantar Manajemen 3 SKS 

Mata kuliah ini membahas tentang berbagai konsep, prinsip, pendekatan dan 

proses manajemen dalam organisasi. Dengan pembahasan ini para 

mahasiswa diharapkan akan mampu untuk menerapkan fungsi-fungsi 

manajemen dalam pengelolaan suatu organisasi 

  

FEK1.50.2302 Pengantar Akuntansi 2 3 SKS 

Mahasiswa mampu memahami prosedur dan teknik pencatatan dan 
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pelaporan untuk masing-masing akun dalam laporan keuangan serta 

masalah-masalah khusus sehubungan dengan bentuk perusahaan. 

  

FEK1.50.2303 Statistik 3 SKS 

Mata kuliah ini memperkenalkan arti dan ruang lingkup serta kegunaan 

statistika sebagai salah satu alat utama dalam analisis ilmu ekonomi. Materi 

meliputi : pengertian dasar, distribusi frekuensi, ukuran lokasi, ukuran 

variasi, ukuran kemencengan dan kemiringan, analisa korelasi dan regresi, 

linear sederhana, analisis data berkala, dan angka indeks. 

  

FEK1.50.5301 Praktek Kewirausahaan 1 SKS 

Mata kuliah ini dIselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan dan 

memberikan pengalaman berwirausaha bagi mahasiswa dengan 

meningkatkan keterampilan dan prilaku wirausaha mahasiswa melalui 

penemuan dan presentasi ide, kreativitas, dan inovasi berwirausaha , 

penyusunan ide berwirausaha , perencanaan dan pengorganisasian 

berwirausaha, pelaksanaan dan pengendalian berwirausaha , serta 

monitoring dan tindak lanjut dalam berwirausaha 

  

FEK1.50.6301 Magang 5 SKS 

Mata kuliah ini merupakan proses pembelajaran mahasiswa yang 

berlangsung di dunia kerja. Kegiatan ini bertujuan untuk membekali 

mahasiswa dengan keahlian pratikum yang memperkenalkan situasi dan 

kondisi kerja nyata (riil) yang tidak diperoleh di bangku kuliah perguruan 

tinggi, sehingga mahasiswa diharapkan lebih memahami dan memiliki 

keterampilan dalam suatu disiplin ilmu. 

  

FEK1.50.6302 Tugas Akhir 4 SKS 

Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan keterampilan kepada 

mahasiswa tentang cara penulisan proposal, pelaksanaan penelitian, 

penulisan laporan penelitian serta mempertahankannya didepan dewan 

penguji tugas akhir. 

  

AKT1.52.1001 Matematika Bisnis 3 SKS 

Mata kuliah ini merupakan aplikasi matematika di bidang ilmu ekonomi dan 

bisnis dan membantu mahasiswa dalam memecahkan masalah yang bersifat 

kuantitatif di bidang ekonomi dan bisnis. 
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AKT1.52.2001 Akuntansi Perusahaan Jasa dan Dagang 2 SKS 

Mata kuliah ini diselenggarakan dengan tujuan untuk mengaplikasikan 

konsep-konsep dasar akuntansi, prinsip-prinsip dan proses penyusunan 

laporan keuangan pada perusahaan jasa dan dagang. 

  

AKT1.52.2002 Akuntansi Koperasi 3 SKS 

Mata kuliah ini diselenggarakan dengan tujuan untuk mengaplikasikan 

konsep-konsep dasar akuntansi, prinsip-prinsip dan proses penyusunan 

laporan keuangan pada koperasi yang dilengkapi pula pengetahuan umum 

tentang koperasi. 

  

AKT1.52.2003 Pengantar Aplikasi Komputer Akuntansi 2 SKS 

Mata kuliah ini bertujuan memperkenalkan bagaimana mengoperasikan 

Microsoft Office seperti word, excel, acces untuk kepentingan akuntansi. 

  

AKT1.52.3001 Bahasa Inggris Bisnis 3 SKS 

Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan kemampuan dasar bahasa 

inggris dalam kaitannya dengan dunia bisnis seperti: teknik komunikasi, 

surat menyurat, pembuatan proposal dan lain-lain. 

  

AKT1.52.3002 Akuntansi Keuangan Menengah 1 3 SKS 

Mata kuliah ini membahas konsep -konsep akuntansi keuangan, serta konsep 

penyusunan laporan keuangan meliputi laporan laba rugi komprehensif, 

laporan posisi keuangan, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan 

catatan atas laporan keuangan. 

  

AKT1.52.3003 Perpajakan 1 3 SKS 

Mata kuliah ini diselenggarakan dengan teori dan praktik (aplikasi), dengan 

tujuan untuk memberikan pengetahuan tentang hukum pajak dan undang - 

undang perpajakan yang berlaku di Indonesia, pengertian pajak, pengertian 

hukum formil dan material, daluwarsa, peradilan, kompensasi, dan konsep-

konsep lainnya dalam hukum pajak, pembagian jenis pajak, asas pungutan 

pajak, tarif pajak, dan manajemen perpajakan. 

  

 AKT1.52.3004 Akuntansi Biaya 4 SKS 
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Mata kuliah ini diselenggarakan dengan teori dan praktik (aplikasi), dengan 

tujuan menjelaskan konsep dasar biaya, cara pembebanan biaya ke produk, 

penentuan harga pokok produksi, dan pengendalian baiay, selanjutnya 

mengaplikasikan perhitungan dasar biaya, cara pembebanan biaya ke 

produk, perhitungan harga pokok produksi dan pengendalian biaya. 

  

AKT1.52.3005 Manajemen Keuangan 3 SKS 

Mata kuliah diselenggarakan dengan tujuan untuk menjelaskan berbagai 

konsep dan teknik yang digunakan dalam manajemen keuangan untuk 

mempengaruhi nilai sebuah perusahaan. 

  

AKT1.52.3006 Akuntansi Pemerintahan 4 SKS 

Mata kuliah ini diselengarakan dengan tujuan untuk membahas masalah-

masalah akuntansi pada pemerintahan. 

  

AKT1.52.4001 Akuntansi Manajemen 4 SKS 

Mata kuliah ini diselenggrarakan dengan tujuan untuk menjelaskan tentang 

aplikasi akuntansi biaya sebagai alat perencaaan, pengawas dan 

pengambilan keputusan dengan menggunakan konsep-konsep biaya 

manajemen. 

  

AKT1.52.4002 Sistem Informasi Akuntansi 3 SKS 

Mata kuliah ini diselenggarakan dengan tujuan untuk menjelaskan tentang 

konsep/ cara menganalisis sistem informasi akuntansi yang tercakup dalam 

penyusunan sistem akuntansi suatu perusahaan. 

  

AKT1.52.4003 Perpajakan 2 3 SKS 

Mata kuliah ini membahas akuntansi dengan mengaplikasikan perhitungan 

masing - masing jenis pajak yang meliputi PPh, PPn, &PPnBM dan BPHTB, 

termasuk rekonsiliasi Fiskal, serta perkemabngan terakhir dari masing-

masing jenis pajak. 

  

AKT1.52.4004 Akuntansi Keuangan Menengah 2 3 SKS 

Mata kuliah ini membahas beberapa konsep yang disertai dengan latihan 

penyelesaian kasus tentang item dalam laporan keuangan, serta membahas 

konsep akuntansi untuk transaksi khusus seperti sewa guna (leasing) dan 
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akuntansi untuk pajak penghasilan. 

  

AKT1.52.4005 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2 SKS 

Mata kuliah ini membahas beberapa konsep tentang jenis-jenis pajak daerah 

yang dikelola oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota dan 

retribusi daerah yang terdiri atas retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha 

dan retribusi perizinan tertentu. 

  

AKT1.52.4006 Aplikasi Komputer untuk Akuntansi 2 SKS 

Mata kuliah ini diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkenalkan 

kepada mahasiswa bagaimana menjalankan suatu siklus akuntansi dengan 

bantuan sofware akuntansi  seperti MYOB, ZHAHIR dan lain-lain 

  

AKT1.52.4007 Aplikasi Komputer dalam Bisnis 2 SKS 

Mata kuliah ini bertujuan memberikan keterampilan kepada mahasiswa 

dalam penerapan aplikasi komputer di bidang manajemen dan akuntansi. 

  

AKT1.52.5001 Manajemen Keuangan Daerah 3 SKS 

Mata kuliah ini diselenggrakan dengan tujuan membahas konsep dan 

masalah- masalah manajemen dalam lingkup pemerintahan daerah dalam 

pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi. 

  

AKT1.52.5002 Pemeriksaan Akuntansi 4 SKS 

Mata kuliha ini diselenggarakan dengan tujuan untuk menjelaskan konsep 

dasar auditing, defenisi, tahap, teknik dan metoda auditing dalam berbagai 

siklus bisnis /transaksi. 

  

AKT1.52.5003 Teknik Penulisan Tugas Akhir 2 SKS 

Mata kuliah ini bertujuan untuk memandu dan membimbing mahasiswa 

dalam penyusunan tugas akhir dengan mengacu kepada penggunaan bahasa 

indonesia yang baik benar. 

  

AKT1.52.5004 Penganggaran 4 SKS 

Mata kuliah ini diselenggarakan dengan tujuan untuk membahas bagaiman 

akuntan internal mendukung manajer dengan memberikan anggran jangka 

panjang maupun jangka pendek, anggaran untuk kegiatan operasional dan 
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financial seperti anggaran produksi, anggaran modal. 

  

 AKT1.52.5005 Akuntansi Keuangan Lanjutan 3 SKS 

Mata kuliah ini bertujuan membahas aspek akuntansi keuangan untuk situasi 

yang bersifat khusus dalam sebuah perusahaan. 

  

AKT1.52.5007 Analisis Laporan Keuangan Perusahaan 2 SKS 

Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa 

tentang cara menganalisis dan jenis-jenis analisis laporan keuangan 

perusahaan 

  

AKT1.52.5008 Analisis Laporan Keuangan Pemerintah 2 SKS 

Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa 

tentang cara menganalisis dan jenis-jenis analisis laporan keuangan 

pemerintah. 

  

AKT1.52.6003 Simulasi Bisnis 2 SKS 

Mata kuliah ini di selengggarakan dengan tujuan untuk memantapkan 

keahlian mahsiswa dalam hal proses manajemen dan akuntansi dalam 

bentuk simulasi yang akan memperlihatkan secara nyata proses transaksi 

bisnis 
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9. Manajemen Perdagangan (D3) 

Tujuan Program Studi Manajemen Pedagangan (D3) adalah 

menghasilkan tenaga Ahli Madya profesional dalam bidang 

manajemen, yang memiliki integritas kepribadian dan jiwa 

kewirausahaan yang tinggi serta mampu beradaptasi dengan perubahan 

dan kemajuan ilmu, teknologi dan kebutuhan stakeholder. 

Gelar akademik lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang 

untuk program studi Manajemen Perdagangan (D3) adalah Ahli Madya 

(A. Md). 

 

Kurikulum Program Studi Manajemen Perdagangan (D3) 

 

No Kode Matakuliah 
SKS 

Semester 
Jml T P L 

1). Mata Kuliah Wajib Universitas 

A. Wajib 

1 UNP1.50.1401 Bahasa Inggris 2 2 0 0 1 

2 UNP1.50.1402 Pendidikan Agama 3 3 0 0 1 

3 UNP1.50.1403 Pendidikan Pancasila 2 2 0 0 1 

4 UNP1.50.1404 Pendidikan Kewarganegaraan 2 2 0 0 1 

5 UNP1.50.1405 Bahasa Indonesia 2 2 0 0 1 

6 UNP1.50.3101 Kewirausahaan 3 3 0 0 3 

Jumlah SKS 14 14 0 0   

2). Mata Kuliah Pilihan Universitas 

A. Pilih 2 SKS dari 7 SKS 

1 UNP2.50.1401 Ilmu Sosial Budaya Dasar 2 2 0 0 1 

2 UNP2.50.1402 Ilmu Kealaman Dasar 2 2 0 0 1 

Jumlah SKS 4 4 0 0   

B. Pilih 2 dari 2 SKS 

1 UNP2.50.2101 Bahasa jepang 2 2 0 0 2 

2 UNP2.50.2102 Pendidikan Multikultural 2 2 0 0 2 

3 UNP2.50.2401 Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia 2 2 0 0 2 

4 UNP2.50.2402 Manajemen Bencana 2 2 0 0 2 

5 UNP2.50.3401 Budaya Alam MinangKabau 2 2 0 0 3 

6 UNP2.50.3402 Teknologi Informasi dan Komunikasi 2 0 2 0 3 

Jumlah SKS 12 10 2 0   
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No Kode Matakuliah 
SKS 

Semester 
Jml T P L 

3). Mata Kuliah Wajib Fakultas 

A. Wajib 

1 FEK1.50.1301 Pengantar Bisnis 3 3 0 0 1 

2 FEK1.50.1302 Pengantar Akuntansi 1 3 2 1 0 1 

3 FEK1.50.1303 Pengantar Ilmu Ekonomi 3 2 1 0 1 

4 FEK1.50.2301 Pengantar Manajemen 3 3 0 0 2 

5 FEK1.50.2302 Pengantar Akuntansi 2 3 2 1 0 2 

6 FEK1.50.2303 Statistik 3 2 1 0 2 

7 FEK1.50.5301 Praktek Kewirausahaan 1 0 1 0 5 

8 FEK1.50.6301 Magang 5 0 5 0 6 

9 FEK1.50.6302 Tugas Akhir 4 0 4 0 6 

Jumlah SKS 28 14 14 0   

4). Mata Kuliah Wajib Program Studi 

A. Wajib 

1 MNJ1.52.1001 Matematika Bisnis 3 3 0 0 1 

2 MNJ1.52.1002 Pengantar Aplikasi Komputer 2 1 1 0 1 

3 MNJ1.52.2001 Aplikasi Komputer dalam Bisnis 2 1 1 0 2 

4 MNJ1.52.2002 Manajemen Pemasaran 1 3 2 1 0 2 

5 MNJ1.52.2003 Komunikasi Bisnis 2 1 1 0 2 

6 MNJ1.52.3001 Manajemen Keuangan 1 3 2 1 0 3 

7 MNJ1.52.3002 Manajemen Pemasaran 2 3 2 1 0 3 

8 MNJ1.52.3003 Bahasa Inggris Bisnis 3 2 1 0 3 

9 MNJ1.52.3004 Akuntansi Biaya 2 1 1 0 3 

10 MNJ1.52.3005 Manajemen Operasi 1 3 2 1 0 3 

11 MNJ1.52.3006 Aspek Hukum Dalam Bisnis 2 2 0 0 3 

12 MNJ1.52.3007 Manajemen Sumber Daya Manusia 3 2 1 0 3 

13 MNJ1.52.4001 Manajemen Ekspor 3 2 1 0 4 

14 MNJ1.52.4002 Manajemen Operasi 2 3 2 1 0 4 

15 MNJ1.52.4003 Perdagangan Dalam Pasar Modal 3 2 1 0 4 

16 MNJ1.52.4004 Manajemen Keuangan 2 3 2 1 0 4 

17 MNJ1.52.4005 Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya 2 1 1 0 4 

18 MNJ1.52.4006 Peramalan Bisnis 2 1 1 0 4 

19 MNJ1.52.4007 E-Commerce 2 1 1 0 4 

20 MNJ1.52.5001 Studi Kelayakan Usaha 3 2 1 0 5 

21 MNJ1.52.5002 Manajemen Logistik dan Gudang 2 1 1 0 5 

22 MNJ1.52.5003 Simulasi Bisnis 2 0 2 0 5 
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No Kode Matakuliah 
SKS 

Semester 
Jml T P L 

23 MNJ1.52.5004 Manajemen Impor 3 2 1 0 5 

24 MNJ1.52.5005 Pemasaran Global 3 2 1 0 5 

25 MNJ1.52.5007 Manajemen Ritel Modern 2 1 1 0 5 

26 MNJ1.52.5008 Teknik Penulisan Tugas Akhir 2 1 1 0 5 

Jumlah SKS 66 41 25 0   

 

 

Sinopsis 

  

UNP1.50.1401 Bahasa Inggris 2 SKS 

Mata kuliah ini berisi tentang pengembangan keterampilan berbahasa 

Inggris secara terpadu dengan memperhatikan kebutuhan mahasiswa sesuai 

bidang/ jurusannya, meliputi pemahaman pola-pola kalimat dasar yang 

membantu mahasiswa memahami berbagai referensi berbahasa Inggris dan 

membekali mahasiswa dengan keterampilan berkomunikasi dalam bahasa 

Inggris sesuai bidang keahliannya. 

  

UNP1.50.1402 Pendidikan Agama 3 SKS 

ata kuliah ini berisi tentang: Tuhan Yang Maha Esadan Ketuhanan: kemanan 

dan ketaqwaan, filsafat ketuhanan (Teologi); Manusia: hakikat manusia, 

martabat manusia, tanggung jawab manusia; Hukum: menumbuhkan 

kesadaran untuk taat hukum Tuhan, fungsi profetik agama dalam hukum: 

Moral: agama sebagai sumber moral, akhlak mula dalam kehidupan; Ilmu 

Pengetahuan, Teknologi dan Seni: Iman, Iptek, dan amal sebagai kesatuan, 

kewajiban menuntut dan mengamalkan ilmu, tanggung jawab ilmuwan dan 

seniman; kerukunan antarumat beragama: agama merupakan rahmat Tuhan 

bagi semua, kebersamaan dalam pluralitas beragama; Masyarakat: 

masyarakat beradab dan sejahtera, peran umat beragama dalam mewujudkan 

masayarakat beradab dan sejahtera, Hak Asasi Manusia (HAM) dan 

demokrasi; Budaya: budaya akademik, etos kerja, sikap terbuka dan adil; 

Politik: kontribusi penganut agama dalam kehidupan berpolitik, peranan 

penganut agama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa 

  

UNP1.50.1403 Pendidikan Pancasila 2 SKS 

Mata kuliah ini berisi tentang pengertiian urgensi dan alasan diperlukannya 
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pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi; Pancasila dalam arus sejarah 

bangsa Indonesia; Pancasila sebagai sistem filsafat, sebagai dasar negara 

Republik Indonesia, sebagai ideologi negara, sebagai sistem etika, dan 

Pacasila menjadi dasar nilai pengembangan ilmu; Pemikiran dan 

pelaksanaan Pancasiladalam menghadapi permasalahan-permasalahan aktual 

dewasa ini, seperti masalah HAM, SARA, dan Kritis ekonomi, serta 

masalah radikalisme yang harus dipecahkan sesuai dengan nilai-nilai 

Pancasila. 

  

UNP1.50.1404 Pendidikan Kewarganegaraan 2 SKS 

Mata kuliah ini berisi tentang hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam 

mengembangkan kemampuan utuh sarjana atau profesional; esensi dan 

urgensi identitas nasional sebagai salah satu deteminan pembangunan 

bangsa dan karakter, urgensi integritas nasional persatuan dan kesatuan 

bangsa; nilai dan norma konstitusional UUD NRI 1945 dan konstitusional 

ketentuan perundang-undangan di bawah UUD; harmoni kewajiban dan hak 

negara dan warga negara  dalam demokrasi yang bersumber pada kedaulatan 

rakyat dan musyawarah untuk mufakat; hakikat, instumentasi, dan praksis 

demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945; dinamika 

historis konstitusional, sosial-politik, kultural, serta konteks kontemporer 

penegakan hukum yang berkedaulatan; dinamika historis dan urgensi 

wawasan nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan 

Indonesia dalam konteks pergaulan dunia; urgensi dan tantangan nasional 

dan bela negara bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif 

kebangsaan 

  

UNP1.50.1405 Bahasa Indonesia 2 SKS 

Mata Kuliah ini berisi tentang Konsepsi Bahasa Indonesia, Sejarah Bahasa 

Indonesia, Kedudukan dan Fungsi Bahasa Indonesia, ragam Bahasa 

Indonesia, Ejaan Bahasa Indonesia,(huruf tanda baca, kata dan unsur 

serapan: Kalimat Efektif, Pengertian Ciri, Syarat Kalimat Efektif: 

Paragraf,,Jenis, Fungsi dan Pengembanganya: Kerangka Tulisan Tema 

,Topik, Judul dan Jenis Kerangka Tulisan: Teks Tulisan (Teks Akademis 

Ilmiah dan Teks non Akademis: Surat Resmi BI (Format dan Jenis Surat 

Resmi Bahasa Indonesia 

  

UNP1.50.3101 Kewirausahaan 3 SKS 

mata kuliah ini berisi tentang pengetahuan, sikap dan keterampilan 

berlandaskan kepada pemikiran yang kreatif dan inovatif mengenai prinsip 
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dasar kewirausahaan, model pengembangan kewirausahaan, strategi 

kewirausahaan, etika bisnis dalam kewirausahaan, analisis peluang, study 

kelayakan usaha dan manajemen pengelolaan usaha (pemasaran, produksi, 

keuangan, sumber daya, legalitas usaha, teknologi dan informasi) 

  

UNP2.50.1401 Ilmu Sosial Budaya Dasar 2 SKS 

Mata kuliah ini berisikan tentang : konsep-konsep dasar ilmu sosial dan 

budaya untuk mengkaji masyarakat indonesia dan perubahan masyarakat 

dan budaya indonesia, pokok bahasan yaitu manusia dan kebudayaan  

manusia dan peradaban manusia sebagai individu dan makhluk sosial 

maupun nilai moral dan hukum, manusia keselarasan dan kesederjatan 

manusia sains, teknologi dan seni, manusia dan lingkungan 

  

 UNP2.50.1402 Ilmu Kealaman Dasar 2 SKS 

Mata Kuliah ini berisi hakekat dan ruang lingkup alam pikiran manusia dan 

perkembanganya, perkembangan IPA, bumi dan alam semesta 

keanekaragaman makhluk hidup dan penyebaranya, makhluk hidup dalam 

ekosistem alami, sumber daya alam dan lingkungan, manfaat dan dampak 

IPA dan teknologi terhadap kehidupan sosial, sejarah peradapan manusia 

dan perkembangan teknologi, beberapa perkembangan teknologi penting, 

dan isu lingkungan 

  

UNP2.50.2101 Bahasa jepang 2 SKS 

mata kuliah bahasa jepang membekali mahasiswa tentang pengetahuan 

tentang praktik bahasa jepang sehingga mahasiswa memiliki kemampuan 

dalam membaca dan berkomunikasi dengan menggunakan bahasa jepang. 

  

UNP2.50.2102 Pendidikan Multikultural 2 SKS 

mata kuliah pendidikan multikultural ini berisikan konsep pendidikan 

multicultural: urgensi pendidikan multicultural dalam masyarakat indonesia 

yang beragam, membangun paradima keberagaman yang iklusif melalui 

lembaga pendidikan. prospek dan kendala pelaksanaan multicultural , 

implementasi pendidikan multicultural di indonesia, serta pembinaan 

karakter peserta didik melalui penerapan ideology multicultural dalam 

bidang pendidikan 

  

UNP2.50.2401 Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia 2 SKS 



 

Buku Pedoman Akademik FE Tahun 2018 

 179 

Mata Kuliah Sejarah Perjuangan Bangsa membahas tentang pengertian dan 

makna sejarah perjuangan bangsa , imperialisme dan kolonialisme, 

perjuangan bangsa indonesia melawan imperialsme dan kolonialisme, 

pergerakan nasional indonesia, perjuangan mencapai kemerdekaan, makna 

proklamasi usaha mempertahankan kemerdekaan terhadap berbagai 

rongrongan yang mengancam negara kesatuang republik indonesia NKRI 

  

UNP2.50.2402 Manajemen Bencana 2 SKS 

Mata Kuliah ini mengacu pada UU No 24 tahun 2007 tentang 

penanggulangan Bencana (Disaster Management) mencangkup pengenalan 

fakta-fakta atau bukti-bukti kejadian bencana, Pengenalan konsep bencana, 

jenis-jenis bencana, karakteristik bencana, bencana alam,bencana non-alam, 

bencana sosial, rawan, bencana/ancaman bahaya (hazarz ) bencana, potensi 

bahaya, kerentanan, (vulnerability), kapasitas (kapasity), Prinsip 

pengurangan resiko (rishk), pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, prediksi 

bencana, dampak bencana, prosedur tanggap bencana dan tanggap darurat, 

analisis kebutuhan rehabilitasi dan rekontruksi. 

  

UNP2.50.3401 Budaya Alam MinangKabau 2 SKS 

Mata kuliah ini berisi materi adat minangkabau, baik yang bersifat objektif 

maupun subjektif, melalui penkajian adat objektif dan subjektif itu, 

mahasiswa diharapkan mampu memahami identitas manusia minangkabau 

dan mampu menemukan nila-nilai kemajuan yang terkandung dakam adat 

yang relevan dengan tantangan kompetensi abad 21 yaitu multiculturalisme, 

kerjasama, pemecahan masalah dan lain sebagainya. 

  

UNP2.50.3402 Teknologi Informasi dan Komunikasi 2 SKS 

Mata kuliah ini mempelajari tentang teknologi informasi dan komunikasi 

yang mampu mempermudah pekerjaan sehari-hari. Memahami penggunaan 

perangkat lunak “Aplikasi Office”, Teknologi Internet, Penggunaan 

perangkat lunak pengembangan animasi pembelajaran, pengembangan 

teknologi dan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan serta mampu 

mengenal bisnis berbasis internet. 

  

FEK1.50.1301 Pengantar Bisnis 3 SKS 

Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman konsep bisnis 

dalam perusahaan, memahami karakteristik bisnis, bentuk pemilikan 

perusahaan dan perbedaan antara organisasi perusahaan bisnis dengan 
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perusahaan kecil (kewiraswastaan) serta memahami fungsi-fungsi bisnis 

dalam perusahaan yaitu fungsi manajemen sumber daya manusia, 

operasional / produksi,  pemasaran dan fungsi keuangan 

  

FEK1.50.1302 Pengantar Akuntansi 1 3 SKS 

Mata kuliah ini menjelaskan konsep-konsep dasar akuntansi, prinsip-prinsip 

dan proses penyusunan laporan keuangan. Mata kuliah Pengantar Akuntansi 

1 menjelaskan lingkungan akuntansi, definisi akuntansi, penggolongan 

akuntansi dan pengguna akuntansi, serta siklus akuntansi pada tahap awal 

diberikan untuk desain umum, yaitu untuk perusahaan jasa. Kemudian akan 

dijelaskan modifikasi yang diperlukan untuk menangani transaksi spesifik 

pada perusahaan dagang dan manufaktur. 

  

FEK1.50.1303 Pengantar Ilmu Ekonomi 3 SKS 

Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengertian tentang tingkah laku 

konsumen dan produsen serta bentuk pasar yang mecakup konsep utilitas, 

permintaan dan elastisitas, serta aplikasi yang berhubungan  dengan 

konsumen dan produsen perorangan, serta hal yang berkaitan dengan teori 

dan manfaat konsumsi, teori produksi, teori biaya dan konsep-konsep 

marginal, permintaan dan penawaran, seperti halnya berbagai jenis pasar, 

termasuk persaingan sempurna, monopoli, oligopi dan persaingan 

monopolistik. selanjutnya mata kuliah ini juga membahas interaksi antara 

sektor ekonomi mayor seperti sektor rumah tangga, sektor bisnis, sektor 

pemerintah dan mendiskusikan konsep-konsep dasar ekonomi khususnya 

aspek-aspek ekonomi makro. Mata kuliah ini melibatkan mekanisme 

pemecahan masalah, konsep-konsep pengukuran variabel, berbagai 

instrumen dan kebijakan sasaran dalam ekonomi makro. Mata kuliah ini 

juga mendiskusikan tentang peran kebijakan fiskal dan moneter dan 

perdagangan internasional serta ekonomi dunia. 

  

 FEK1.50.2301 Pengantar Manajemen 3 SKS 

Mata kuliah ini membahas tentang berbagai konsep, prinsip, pendekatan dan 

proses manajemen dalam organisasi. Dengan pembahasan ini para 

mahasiswa diharapkan akan mampu untuk menerapkan fungsi-fungsi 

manajemen dalam pengelolaan suatu organisasi 

  

FEK1.50.2302 Pengantar Akuntansi 2 3 SKS 

Mahasiswa mampu memahami prosedur dan teknik pencatatan dan 
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pelaporan untuk masing-masing akun dalam laporan keuangan serta 

masalah-masalah khusus sehubungan dengan bentuk perusahaan. 

  

FEK1.50.2303 Statistik 3 SKS 

Mata kuliah ini memperkenalkan arti dan ruang lingkup serta kegunaan 

statistika sebagai salah satu alat utama dalam analisis ilmu ekonomi. Materi 

meliputi : pengertian dasar, distribusi frekuensi, ukuran lokasi, ukuran 

variasi, ukuran kemencengan dan kemiringan, analisa korelasi dan regresi, 

linear sederhana, analisis data berkala, dan angka indeks. 

  

FEK1.50.5301 Praktek Kewirausahaan 1 SKS 

Mata kuliah ini dIselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan dan 

memberikan pengalaman berwirausaha bagi mahasiswa dengan 

meningkatkan keterampilan dan prilaku wirausaha mahasiswa melalui 

penemuan dan presentasi ide, kreativitas, dan inovasi berwirausaha , 

penyusunan ide berwirausaha , perencanaan dan pengorganisasian 

berwirausaha, pelaksanaan dan pengendalian berwirausaha , serta 

monitoring dan tindak lanjut dalam berwirausaha 

  

FEK1.50.6301 Magang 5 SKS 

Mata kuliah ini merupakan proses pembelajaran mahasiswa yang 

berlangsung di dunia kerja. Kegiatan ini bertujuan untuk membekali 

mahasiswa dengan keahlian pratikum yang memperkenalkan situasi dan 

kondisi kerja nyata (riil) yang tidak diperoleh di bangku kuliah perguruan 

tinggi, sehingga mahasiswa diharapkan lebih memahami dan memiliki 

keterampilan dalam suatu disiplin ilmu. 

  

FEK1.50.6302 Tugas Akhir 4 SKS 

Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan keterampilan kepada 

mahasiswa tentang cara penulisan proposal, pelaksanaan penelitian, 

penulisan laporan penelitian serta mempertahankannya didepan dewan 

penguji tugas akhir. 

  

MNJ1.52.1001 Matematika Bisnis 3 SKS 

Mata kuliah ini merupakan aplikasi matematika di bidang ilmu ekonomi dan 

bisnis dan membantu mahasiswa dalam memecahkan masalah yang bersifat 

kuantitatif di bidang ekonomi dan bisnis. 
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MNJ1.52.1002 Pengantar Aplikasi Komputer 2 SKS 

Mata kuliah ini bertujuan untuk memperkenalkan bagaimana mengopersikan 

microsoft office ( word, excell, power point) dan pengenalan internet serta 

penggunaan sistem operasi pada komputer. Penekanan pada mata kuliah ini 

adalah pada praktek dan contoh penerapan sederhana pada dunia usaha 

sederhana. 

  

MNJ1.52.2001 Aplikasi Komputer dalam Bisnis 2 SKS 

Mampu mennyelesaikan pekerjaan dengan menggunakan program komputer 

dalam bisnis untuk kasus-kasus ramalan penjualan (sales forecast), 

pengelolaan pinjaman, pengelolaan piutang, analisisi breakevent point, 

analisis capital budgeting, analisis financial studikelayakan bisnis 

  

MNJ1.52.2002 Manajemen Pemasaran 1 3 SKS 

Mata kuliah ini bertujuan memberikan gambaran mengenai arti pentingnya 

pemasaran sebagai salah satu fungsi dalam organisasi perusahaan serta 

hubungannya dengan fungsi-fungsi lain. 

  

MNJ1.52.2003 Komunikasi Bisnis 2 SKS 

Mata kuliah ini bertujuan untuk membangun dan mengembangkan 

kompetensi mahasiswa dalam berkomunikasi dalam bisnis secara formal 

baik lisan maupun tulisan. 

  

MNJ1.52.3001 Manajemen Keuangan 1 3 SKS 

Mata kuliah ini bertujuan untuk mengenalkan konsep dasar pengelolaan 

keuangan perusahaan, teknik pengambilan keputusan, penggunaan laporan 

keunagan perusahaan, dan investasi jangka pendek. 

  

MNJ1.52.3002 Manajemen Pemasaran 2 3 SKS 

Mata kuliah ini menjelaskan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan 

pemahaman terhadap konsep dasar dari manajamen, analisis kesempatan 

pasar, pengembangan strategi pemasaran, pengambilan keputusan 

pemasaran. 

  

MNJ1.52.3003 Bahasa Inggris Bisnis 3 SKS 
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Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan kemampuan dasar dalam 

bahasa inggris dalam kaitannya dengan dunia bisnis. 

  

 MNJ1.52.3004 Akuntansi Biaya 2 SKS 

Mata kuliah ini bertujuan membahas fungsi dan ruang lingkup akuntansi 

biaya, konsep-konsep dan klasifikasi biaya, metoda harga pokok pesanan 

dan produksi massa, penentuan dan prosedur pencatatan biaya bahan baku, 

tenaga kerja dan biaya-biaya overhead, kalkulasi biaya produksi sampingan 

dan bersama, departementalisasi biaya overhead 

  

MNJ1.52.3005 Manajemen Operasi 1 3 SKS 

Mata kuliah ini bertujuan menguasai berbagai aspek manajerial dan praktisi 

dengan Manajemen Operasi dan Produktivitas, Strategi Operasi 

Dilingkungan Global, Manajemen Proyek, Peramalan Permintaan, Desain 

Produk, Manajemen Kualitas, Strategi Proses, Strategi Lokasi dan Tata letak 

  

MNJ1.52.3006 Aspek Hukum Dalam Bisnis 2 SKS 

Mata kuliah ini memberikan dasar pengetahuan kepada mahasiswa tentang 

konsep hukum secara umum dan aspek hukum dalam kegiatan bisnis secara 

khusus berkaitan pemahaman mengenai asas, pelaksanaannya, dan 

permasalahan-permasalahan dalam kegiatan bisnis serta penyelesaian 

kegiatan bisnis secara hukum 

  

MNJ1.52.3007 Manajemen Sumber Daya Manusia 3 SKS 

Matra kuliah ini bertujuan berfikir kritis, logis/terarah, objektif dan praktis 

dalam menjelaskan konsep-kosep utama, perspektif teoritis, temuan empiris 

dan tren historis dalam manajemen sumber daya manusia. 

  

MNJ1.52.4001 Manajemen Ekspor 3 SKS 

Mata kuliah ini di desain untuk membangun pemahaman mahasiswa 

terhadap kompleksitas dan tantangan aktivitas manajemen ekspor 

  

MNJ1.52.4002 Manajemen Operasi 2 3 SKS 

Mata kuliah ini mampu memahami dan menguasai berbagai aspek 

manajerial dan praktis dengan model transportasi dalam distribusi produk, 

sumber daya manusia, job design dan pengukuran waktu kerja, manajemen 
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ratai pasokan dan persediaan , perencanaan agregat, dan perencanaan jangka 

pendek 

  

MNJ1.52.4003 Perdagangan Dalam Pasar Modal 3 SKS 

Mata kuliah ini bertujuan bertanggung jawab untuk mengambil keputusan 

dalam pemilihan portofolio investasi yang optimal di pasar modal sesuai 

dengan tujuan, kebijakan dan strategi investasi individu, berdasarkan 

analisis fundamental dan teknikal serta melakukan evaluasi terhadap kinerja 

portofolio diakhir periode. 

  

MNJ1.52.4004 Manajemen Keuangan 2 3 SKS 

Mata kuliah ini di fokuskan pada pemberian pemahaman dan pengetahuan 

mengenai metode dan teknik yang digunakan sebagai pendukung dalam 

pengambilan keputusan keuangan serta bagaimana cara menentukan 

keputusan yang optimal, terutama dalam kaitannya dengan keputusan 

investasi dan pendanaan. 

  

MNJ1.52.4005 Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya 2 SKS 

Mata kuliah ini bertujuan mendorong mahasiswa untuk berwirausaha setelah 

menyelesaikan studinya dan mempersiapkan dengan pemahaman - 

pemahaman praktis, meliputi perlunya berwirausaha, pengenalan diri, sikap-

sikap dasar wirausaha, konsep usaha, rencana dan pengendalian 

usaha,manajemen (kepemimpinan), bagaimanaseharusnya mengambil 

keputusan, mengambil resiko,manajemen waktu, manajemen fungsional. 

  

MNJ1.52.4006 Peramalan Bisnis 2 SKS 

Mata kuliah ini bertujuan untuk pemahaman mengenai proyeksi bisnis dan 

dapat membedakan data berdasarkan jenis, sifat dan sumbernya serta dapat 

memilih teknik-teknik proyeksi. 

  

MNJ1.52.4007 E-Commerce 2 SKS 

Tujuan mata kuliah ini memberikan pengetahuan dan wawasan tentang 

bisnis yang dilakukan secara elektronik. 

  

MNJ1.52.5001 Studi Kelayakan Usaha 3 SKS 

Mata kuliah ini memberikan pemahaman dan keterampilan kepada 
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mahasiswa agar mampu menyelesaikan masalah pekerjaan studi kelayakan 

bisnis yang meliputi aspek pasar, aspek pemasaran, aspek teknis dan 

teknologi, aspek manajemen dan sumber daya manusia, aspek hukum, aspek 

ekonomi, aspek sosial dan politik serta aspek keuangan. 

  

MNJ1.52.5002 Manajemen Logistik dan Gudang 2 SKS 

Mata kuliah ini bertujuan untuk penganatr logistik dan distribusi, customer 

service dan logistik, proses logistik, prinsip - prinsip pergudangan, 

penyimpanan dan sistem penanganan material. 

  

 MNJ1.52.5003 Simulasi Bisnis 2 SKS 

Mata kuliah ini diselenggarakan dengan tujuan untuk memantapkan keahlian 

mahasiswa dalam hal proses manajemen dan akuntansi dalam bentuk 

simulasi bisnis yang akan memperlihatkan secara nyata proses transaksi 

bisnis. 

  

MNJ1.52.5004 Manajemen Impor 3 SKS 

Mata kuliah ini didesain untuk membangun pemahaman mahasiswa 

terhadap kompleksitas dan tantangan aktivitas pemasaran global 

  

MNJ1.52.5005 Pemasaran Global 3 SKS 

Mata kuliah ini didesain untuk membangun pemahaman mahasiswa 

terhadap kompleksitas dan tantangan aktivitas pemasaran global 

  

MNJ1.52.5007 Manajemen Ritel Modern 2 SKS 

matakuliah manajemen ritel ini, mahasiswa dapat mengetahui dan 

memahami secara utuh ruang lingkup bisnis ritel di Indonesia, 

mengembangkan berbagai strategi ritel, mengelola bauran pemasaran 

produk yang ditawarkan pada ritel, dan dapat mengelola gerai atau toko 

secara efektif dan efisien  serta dapat mengevaluasi dan menganalisis kinerja 

bisnis ritel. 

  

MNJ1.52.5008 Teknik Penulisan Tugas Akhir 2 SKS 

Mata kuliah ini memperkenalkan tahap - tahap penelitian dalam kegiatan 

bisnis, menformulasikan desain penelitian, mengumpulkan, menganalisis 

dan melaporkan data yang dapat membantu mahasiswa untuk memecahkan 
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masalah dalam kegiatan bisnis. 
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10. Manajemen Pajak (D3) 

Tujuan Program Studi Manajemen Pajak (D3) adalah menghasilkan 

tenaga Ahli Madya manajemen pajak profesional, beretika, kreatif, 

inovatif serta berdaya saing sesuai dengan keinginan dan ekspektasi 

stakeholder. 

Gelar akademik lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang 

untuk program studi Manajemen Pajak (D3) adalah Ahli Madya (A. 

Md). 

 

Kurikulum Program Studi Manajemen Pajak (D3) 

 

No Kode Matakuliah 
SKS 

Semester 
Jml T P L 

1). Mata Kuliah Wajib Universitas 

A. Wajib 

1 UNP1.50.1401 Bahasa Inggris 2 2 0 0 1 

2 UNP1.50.1402 Pendidikan Agama 3 3 0 0 1 

3 UNP1.50.1403 Pendidikan Pancasila 2 2 0 0 1 

4 UNP1.50.1404 Pendidikan Kewarganegaraan 2 2 0 0 1 

5 UNP1.50.1405 Bahasa Indonesia 2 2 0 0 1 

6 UNP1.50.3101 Kewirausahaan 3 3 0 0 3 

Jumlah SKS 14 14 0 0   

2). Mata Kuliah Pilihan Universitas 

A. Pilih 2 SKS dari 7 SKS 

1 UNP2.50.1401 Ilmu Sosial Budaya Dasar 2 2 0 0 1 

2 UNP2.50.1402 Ilmu Kealaman Dasar 2 2 0 0 1 

Jumlah SKS 4 4 0 0   

B. Pilih 2 dari 2 SKS 

1 UNP2.50.2101 Bahasa jepang 2 2 0 0 2 

2 UNP2.50.2102 Pendidikan Multikultural 2 2 0 0 2 

3 UNP2.50.2401 Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia 2 2 0 0 2 

4 UNP2.50.2402 Manajemen Bencana 2 2 0 0 2 

5 UNP2.50.3401 Budaya Alam MinangKabau 2 2 0 0 3 

6 UNP2.50.3402 Teknologi Informasi dan Komunikasi 2 0 2 0 3 

Jumlah SKS 12 10 2 0   

3). Mata Kuliah Wajib Fakultas 

A. Wajib 
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No Kode Matakuliah 
SKS 

Semester 
Jml T P L 

1 FEK1.50.1301 Pengantar Bisnis 3 3 0 0 1 

2 FEK1.50.1302 Pengantar Akuntansi 1 3 2 1 0 1 

3 FEK1.50.1303 Pengantar Ilmu Ekonomi 3 2 1 0 1 

4 FEK1.50.2301 Pengantar Manajemen 3 3 0 0 2 

5 FEK1.50.2302 Pengantar Akuntansi 2 3 2 1 0 2 

6 FEK1.50.2303 Statistik 3 2 1 0 2 

7 FEK1.50.5301 Praktek Kewirausahaan 1 0 1 0 5 

8 FEK1.50.6301 Magang 5 0 5 0 6 

9 FEK1.50.6302 Tugas Akhir 4 0 4 0 6 

Jumlah SKS 28 14 14 0   

4). Mata Kuliah Wajib Program Studi 

A. Wajib 

1 PJK1.52.1001 Matematika Ekonomi 2 1 1 0 1 

2 PJK1.52.1002 Hukum dan Undang - Undang Pajak 2 2 0 0 1 

3 PJK1.52.2001 Komunikasi Perpajakan 2 1 1 0 2 

4 PJK1.52.2002 Ketentuan Umum Perpajakan 2 2 0 0 2 

5 PJK1.52.3001 Manajemen Keuangan 1 3 2 1 0 3 

6 PJK1.52.3002 Bahasa Inggris Perpajakan 3 3 0 0 3 

7 PJK1.52.3003 Akuntansi Biaya 3 2 1 0 3 

8 PJK1.52.3004 Manajemen Pajak 3 2 1 0 3 

9 PJK1.52.3005 Pengantar Aplikasi Komputer 2 1 1 0 3 

10 PJK1.52.3006 Manajemen Pajak Daerah 3 2 1 0 3 

11 PJK1.52.3007 Manajemen Pajak Penghasilan 3 2 1 0 3 

12 PJK1.52.4001 Manajemen Keuangan 2 3 2 1 0 4 

13 PJK1.52.4002 Manajemen PPn/PPnBM 3 2 1 0 4 

14 PJK1.52.4003 Manajemen Retribusi Daerah 3 2 1 0 4 

15 PJK1.52.4004 Akuntansi Keuangan 1 3 2 1 0 4 

16 PJK1.52.4005 Akuntansi Perpajakan 3 2 1 0 4 

17 PJK1.52.4006 Perencanaan Pajak 3 2 1 0 4 

18 PJK1.52.5001 Akuntansi Keuangan 2 3 2 1 0 5 

19 PJK1.52.5002 Komputer Perpajakan 2 1 1 0 5 

20 PJK1.52.5003 Akuntansi Pemerintahan 3 2 1 0 5 

21 PJK1.52.5004 Manajemen Bea dan Cukai 3 2 1 0 5 

22 PJK1.52.5005 Sengketa Pajak 2 1 1 0 5 

23 PJK1.52.5006 Pemeriksaan Pajak 2 1 1 0 5 

24 PJK1.52.5007 Teknik Penulisan Tugas Akhir 3 2 1 0 5 

25 PJK1.52.5008 E Tax 2 1 1 0 5 
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No Kode Matakuliah 
SKS 

Semester 
Jml T P L 

26 PJK1.52.6001 Etika Perpajakan 2 1 1 0 6 

27 PJK1.52.6002 Simulasi Perpajakan 2 0 2 0 6 

Jumlah SKS 70 45 25 0   

 

 

 

Sinopsis 

  

UNP1.50.1401 Bahasa Inggris 2 SKS 

Mata kuliah ini berisi tentang pengembangan keterampilan berbahasa 

Inggris secara terpadu dengan memperhatikan kebutuhan mahasiswa sesuai 

bidang/ jurusannya, meliputi pemahaman pola-pola kalimat dasar yang 

membantu mahasiswa memahami berbagai referensi berbahasa Inggris dan 

membekali mahasiswa dengan keterampilan berkomunikasi dalam bahasa 

Inggris sesuai bidang keahliannya. 

  

UNP1.50.1402 Pendidikan Agama 3 SKS 

ata kuliah ini berisi tentang: Tuhan Yang Maha Esadan Ketuhanan: kemanan 

dan ketaqwaan, filsafat ketuhanan (Teologi); Manusia: hakikat manusia, 

martabat manusia, tanggung jawab manusia; Hukum: menumbuhkan 

kesadaran untuk taat hukum Tuhan, fungsi profetik agama dalam hukum: 

Moral: agama sebagai sumber moral, akhlak mula dalam kehidupan; Ilmu 

Pengetahuan, Teknologi dan Seni: Iman, Iptek, dan amal sebagai kesatuan, 

kewajiban menuntut dan mengamalkan ilmu, tanggung jawab ilmuwan dan 

seniman; kerukunan antarumat beragama: agama merupakan rahmat Tuhan 

bagi semua, kebersamaan dalam pluralitas beragama; Masyarakat: 

masyarakat beradab dan sejahtera, peran umat beragama dalam mewujudkan 

masayarakat beradab dan sejahtera, Hak Asasi Manusia (HAM) dan 

demokrasi; Budaya: budaya akademik, etos kerja, sikap terbuka dan adil; 

Politik: kontribusi penganut agama dalam kehidupan berpolitik, peranan 

penganut agama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa 

  

UNP1.50.1403 Pendidikan Pancasila 2 SKS 

Mata kuliah ini berisi tentang pengertiian urgensi dan alasan diperlukannya 

pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi; Pancasila dalam arus sejarah 
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bangsa Indonesia; Pancasila sebagai sistem filsafat, sebagai dasar negara 

Republik Indonesia, sebagai ideologi negara, sebagai sistem etika, dan 

Pacasila menjadi dasar nilai pengembangan ilmu; Pemikiran dan 

pelaksanaan Pancasiladalam menghadapi permasalahan-permasalahan aktual 

dewasa ini, seperti masalah HAM, SARA, dan Kritis ekonomi, serta 

masalah radikalisme yang harus dipecahkan sesuai dengan nilai-nilai 

Pancasila. 

  

UNP1.50.1404 Pendidikan Kewarganegaraan 2 SKS 

Mata kuliah ini berisi tentang hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam 

mengembangkan kemampuan utuh sarjana atau profesional; esensi dan 

urgensi identitas nasional sebagai salah satu deteminan pembangunan 

bangsa dan karakter, urgensi integritas nasional persatuan dan kesatuan 

bangsa; nilai dan norma konstitusional UUD NRI 1945 dan konstitusional 

ketentuan perundang-undangan di bawah UUD; harmoni kewajiban dan hak 

negara dan warga negara  dalam demokrasi yang bersumber pada kedaulatan 

rakyat dan musyawarah untuk mufakat; hakikat, instumentasi, dan praksis 

demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945; dinamika 

historis konstitusional, sosial-politik, kultural, serta konteks kontemporer 

penegakan hukum yang berkedaulatan; dinamika historis dan urgensi 

wawasan nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan 

Indonesia dalam konteks pergaulan dunia; urgensi dan tantangan nasional 

dan bela negara bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif 

kebangsaan 

  

UNP1.50.1405 Bahasa Indonesia 2 SKS 

Mata Kuliah ini berisi tentang Konsepsi Bahasa Indonesia, Sejarah Bahasa 

Indonesia, Kedudukan dan Fungsi Bahasa Indonesia, ragam Bahasa 

Indonesia, Ejaan Bahasa Indonesia,(huruf tanda baca, kata dan unsur 

serapan: Kalimat Efektif, Pengertian Ciri, Syarat Kalimat Efektif: 

Paragraf,,Jenis, Fungsi dan Pengembanganya: Kerangka Tulisan Tema 

,Topik, Judul dan Jenis Kerangka Tulisan: Teks Tulisan (Teks Akademis 

Ilmiah dan Teks non Akademis: Surat Resmi BI (Format dan Jenis Surat 

Resmi Bahasa Indonesia 

  

UNP1.50.3101 Kewirausahaan 3 SKS 

mata kuliah ini berisi tentang pengetahuan, sikap dan keterampilan 

berlandaskan kepada pemikiran yang kreatif dan inovatif mengenai prinsip 

dasar kewirausahaan, model pengembangan kewirausahaan, strategi 
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kewirausahaan, etika bisnis dalam kewirausahaan, analisis peluang, study 

kelayakan usaha dan manajemen pengelolaan usaha (pemasaran, produksi, 

keuangan, sumber daya, legalitas usaha, teknologi dan informasi) 

  

UNP2.50.1401 Ilmu Sosial Budaya Dasar 2 SKS 

Mata kuliah ini berisikan tentang : konsep-konsep dasar ilmu sosial dan 

budaya untuk mengkaji masyarakat indonesia dan perubahan masyarakat 

dan budaya indonesia, pokok bahasan yaitu manusia dan kebudayaan  

manusia dan peradaban manusia sebagai individu dan makhluk sosial 

maupun nilai moral dan hukum, manusia keselarasan dan kesederjatan 

manusia sains, teknologi dan seni, manusia dan lingkungan 

  

 UNP2.50.1402 Ilmu Kealaman Dasar 2 SKS 

Mata Kuliah ini berisi hakekat dan ruang lingkup alam pikiran manusia dan 

perkembanganya, perkembangan IPA, bumi dan alam semesta 

keanekaragaman makhluk hidup dan penyebaranya, makhluk hidup dalam 

ekosistem alami, sumber daya alam dan lingkungan, manfaat dan dampak 

IPA dan teknologi terhadap kehidupan sosial, sejarah peradapan manusia 

dan perkembangan teknologi, beberapa perkembangan teknologi penting, 

dan isu lingkungan 

  

UNP2.50.2101 Bahasa jepang 2 SKS 

mata kuliah bahasa jepang membekali mahasiswa tentang pengetahuan 

tentang praktik bahasa jepang sehingga mahasiswa memiliki kemampuan 

dalam membaca dan berkomunikasi dengan menggunakan bahasa jepang. 

  

UNP2.50.2102 Pendidikan Multikultural 2 SKS 

mata kuliah pendidikan multikultural ini berisikan konsep pendidikan 

multicultural: urgensi pendidikan multicultural dalam masyarakat indonesia 

yang beragam, membangun paradima keberagaman yang iklusif melalui 

lembaga pendidikan. prospek dan kendala pelaksanaan multicultural , 

implementasi pendidikan multicultural di indonesia, serta pembinaan 

karakter peserta didik melalui penerapan ideology multicultural dalam 

bidang pendidikan 

  

UNP2.50.2401 Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia 2 SKS 

Mata Kuliah Sejarah Perjuangan Bangsa membahas tentang pengertian dan 
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makna sejarah perjuangan bangsa , imperialisme dan kolonialisme, 

perjuangan bangsa indonesia melawan imperialsme dan kolonialisme, 

pergerakan nasional indonesia, perjuangan mencapai kemerdekaan, makna 

proklamasi usaha mempertahankan kemerdekaan terhadap berbagai 

rongrongan yang mengancam negara kesatuang republik indonesia NKRI 

  

UNP2.50.2402 Manajemen Bencana 2 SKS 

Mata Kuliah ini mengacu pada UU No 24 tahun 2007 tentang 

penanggulangan Bencana (Disaster Management) mencangkup pengenalan 

fakta-fakta atau bukti-bukti kejadian bencana, Pengenalan konsep bencana, 

jenis-jenis bencana, karakteristik bencana, bencana alam,bencana non-alam, 

bencana sosial, rawan, bencana/ancaman bahaya (hazarz ) bencana, potensi 

bahaya, kerentanan, (vulnerability), kapasitas (kapasity), Prinsip 

pengurangan resiko (rishk), pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, prediksi 

bencana, dampak bencana, prosedur tanggap bencana dan tanggap darurat, 

analisis kebutuhan rehabilitasi dan rekontruksi. 

  

UNP2.50.3401 Budaya Alam MinangKabau 2 SKS 

Mata kuliah ini berisi materi adat minangkabau, baik yang bersifat objektif 

maupun subjektif, melalui penkajian adat objektif dan subjektif itu, 

mahasiswa diharapkan mampu memahami identitas manusia minangkabau 

dan mampu menemukan nila-nilai kemajuan yang terkandung dakam adat 

yang relevan dengan tantangan kompetensi abad 21 yaitu multiculturalisme, 

kerjasama, pemecahan masalah dan lain sebagainya. 

  

UNP2.50.3402 Teknologi Informasi dan Komunikasi 2 SKS 

Mata kuliah ini mempelajari tentang teknologi informasi dan komunikasi 

yang mampu mempermudah pekerjaan sehari-hari. Memahami penggunaan 

perangkat lunak “Aplikasi Office”, Teknologi Internet, Penggunaan 

perangkat lunak pengembangan animasi pembelajaran, pengembangan 

teknologi dan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan serta mampu 

mengenal bisnis berbasis internet. 

  

FEK1.50.1301 Pengantar Bisnis 3 SKS 

Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman konsep bisnis 

dalam perusahaan, memahami karakteristik bisnis, bentuk pemilikan 

perusahaan dan perbedaan antara organisasi perusahaan bisnis dengan 

perusahaan kecil (kewiraswastaan) serta memahami fungsi-fungsi bisnis 
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dalam perusahaan yaitu fungsi manajemen sumber daya manusia, 

operasional / produksi,  pemasaran dan fungsi keuangan 

  

FEK1.50.1302 Pengantar Akuntansi 1 3 SKS 

Mata kuliah ini menjelaskan konsep-konsep dasar akuntansi, prinsip-prinsip 

dan proses penyusunan laporan keuangan. Mata kuliah Pengantar Akuntansi 

1 menjelaskan lingkungan akuntansi, definisi akuntansi, penggolongan 

akuntansi dan pengguna akuntansi, serta siklus akuntansi pada tahap awal 

diberikan untuk desain umum, yaitu untuk perusahaan jasa. Kemudian akan 

dijelaskan modifikasi yang diperlukan untuk menangani transaksi spesifik 

pada perusahaan dagang dan manufaktur. 

  

FEK1.50.1303 Pengantar Ilmu Ekonomi 3 SKS 

Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengertian tentang tingkah laku 

konsumen dan produsen serta bentuk pasar yang mecakup konsep utilitas, 

permintaan dan elastisitas, serta aplikasi yang berhubungan  dengan 

konsumen dan produsen perorangan, serta hal yang berkaitan dengan teori 

dan manfaat konsumsi, teori produksi, teori biaya dan konsep-konsep 

marginal, permintaan dan penawaran, seperti halnya berbagai jenis pasar, 

termasuk persaingan sempurna, monopoli, oligopi dan persaingan 

monopolistik. selanjutnya mata kuliah ini juga membahas interaksi antara 

sektor ekonomi mayor seperti sektor rumah tangga, sektor bisnis, sektor 

pemerintah dan mendiskusikan konsep-konsep dasar ekonomi khususnya 

aspek-aspek ekonomi makro. Mata kuliah ini melibatkan mekanisme 

pemecahan masalah, konsep-konsep pengukuran variabel, berbagai 

instrumen dan kebijakan sasaran dalam ekonomi makro. Mata kuliah ini 

juga mendiskusikan tentang peran kebijakan fiskal dan moneter dan 

perdagangan internasional serta ekonomi dunia. 

  

 FEK1.50.2301 Pengantar Manajemen 3 SKS 

Mata kuliah ini membahas tentang berbagai konsep, prinsip, pendekatan dan 

proses manajemen dalam organisasi. Dengan pembahasan ini para 

mahasiswa diharapkan akan mampu untuk menerapkan fungsi-fungsi 

manajemen dalam pengelolaan suatu organisasi 

  

FEK1.50.2302 Pengantar Akuntansi 2 3 SKS 

Mahasiswa mampu memahami prosedur dan teknik pencatatan dan 

pelaporan untuk masing-masing akun dalam laporan keuangan serta 
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masalah-masalah khusus sehubungan dengan bentuk perusahaan. 

  

FEK1.50.2303 Statistik 3 SKS 

Mata kuliah ini memperkenalkan arti dan ruang lingkup serta kegunaan 

statistika sebagai salah satu alat utama dalam analisis ilmu ekonomi. Materi 

meliputi : pengertian dasar, distribusi frekuensi, ukuran lokasi, ukuran 

variasi, ukuran kemencengan dan kemiringan, analisa korelasi dan regresi, 

linear sederhana, analisis data berkala, dan angka indeks. 

  

FEK1.50.5301 Praktek Kewirausahaan 1 SKS 

Mata kuliah ini dIselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan dan 

memberikan pengalaman berwirausaha bagi mahasiswa dengan 

meningkatkan keterampilan dan prilaku wirausaha mahasiswa melalui 

penemuan dan presentasi ide, kreativitas, dan inovasi berwirausaha , 

penyusunan ide berwirausaha , perencanaan dan pengorganisasian 

berwirausaha, pelaksanaan dan pengendalian berwirausaha , serta 

monitoring dan tindak lanjut dalam berwirausaha 

  

FEK1.50.6301 Magang 5 SKS 

Mata kuliah ini merupakan proses pembelajaran mahasiswa yang 

berlangsung di dunia kerja. Kegiatan ini bertujuan untuk membekali 

mahasiswa dengan keahlian pratikum yang memperkenalkan situasi dan 

kondisi kerja nyata (riil) yang tidak diperoleh di bangku kuliah perguruan 

tinggi, sehingga mahasiswa diharapkan lebih memahami dan memiliki 

keterampilan dalam suatu disiplin ilmu. 

  

FEK1.50.6302 Tugas Akhir 4 SKS 

Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan keterampilan kepada 

mahasiswa tentang cara penulisan proposal, pelaksanaan penelitian, 

penulisan laporan penelitian serta mempertahankannya didepan dewan 

penguji tugas akhir. 

  

PJK1.52.1001 Matematika Ekonomi 2 SKS 

Mata kuliah ini merupakan aplikasi matematika di bidang ilmu ekonomi dan 

bisnis dan membantu mahasiswa dalam memecahkan masalah yang bersifat 

kuantitatif dalam bidang ekonomi dan bisnis. 
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PJK1.52.1002 Hukum dan Undang - Undang Pajak 2 SKS 

Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada 

mahasiswa tentang hukum dan undang - undang pajak baik secara yuridis, 

historis maupun filosofis sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku di 

Indonesia. 

  

PJK1.52.2001 Komunikasi Perpajakan 2 SKS 

Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan kemampuan komunikasi baik 

lisan maupun tulisan dalam bidang perpajakan serta studi tentang bagaimana 

berkomunikasi secara efektif dalam perpajakan dengan konsep, pandangan 

dan teknik komunikasi yang digunakan oleh seorang pegawai atau konsultan 

pajak. 

  

PJK1.52.2002 Ketentuan Umum Perpajakan 2 SKS 

Mata kuliah ini bertujuan untuk memberika pengetahuan kepada mahasiswa 

tentang ketentuan umum dan dasar-dasar dalam bidang perpajakan yang 

berlaku di Indonesia. 

  

PJK1.52.3001 Manajemen Keuangan 1 3 SKS 

Mata kuliah ini bertujuan untuk mengenalkan konsep dasar pengelolaan 

keuangan perusahaan, teknik pengambilan keputusan, penggunaan laporan 

keuangan perusahaan dan investasi jangka pendek serta mahasiswa mampu 

memahami peran manajemen keuangan di dalam perusahaan, menghitung 

nilai waktu uang, menilai investasi keuangan, menghitung tingkat resiko 

investasi keuangan, menganalisis laporan keuangan perusahaan serta 

menganalisis modal kerja perusahaan dan keputusan modal kerja. 

  

PJK1.52.3002 Bahasa Inggris Perpajakan 3 SKS 

Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan kemempuan dasar bahasa 

inggris dalam kaitannya dengan dunia perpajakan seperti istilah-istilah 

perpajakan, teknik komunikasi dalam perpajakan surat menyurat dalam 

perpajakan, pembuatan proposal dan lain- lain. Penekanan mata kuliah ini 

adalah pada latihan-latihan yang diterapkan pada dunia perpajakan. 

  

 PJK1.52.3003 Akuntansi Biaya 3 SKS 

Mata kuliah ini membekali mahasiswa dalam pengertian fungsi dan ruang 

lingkup akuntansi biaya. Serta konsep-konsep dan klasifikasi biaya, metoda 
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harga pokok pesanan dan produksi masa, penentuan dan prosedur pencatatan 

dan biaya bahan baku, tenaga kerja dan biaya overhead, kalkulasi biaya 

produksi sampingan dan bersama serta departementalisasi biaya overhead 

  

PJK1.52.3004 Manajemen Pajak 3 SKS 

Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan 

dasar tentang tekinik-teknik perencanaan pajak sehingga mampu melakukan 

perencanaan/manajemen pajak. Selain itu mahasiswa diharapkan dapat 

menerapkan perencanaan pajak yang efektif yaitu: perencanaan pajak yang 

tidak bergantung pada konsultan pajak yang profesional tetapi pada 

keasadarn dan keterlibatan pengambil keputusan, misalnya manajer 

keuangan terhadap dampak pajak yang melekat pada setiap aktivitas 

perusahaan. 

  

PJK1.52.3005 Pengantar Aplikasi Komputer 2 SKS 

Mata kuliah ini memperkenalkan konsep komputer yang mencakup aplikasi 

komputer seperti penggunaan microsoft office, microsoft acses dan internet. 

  

PJK1.52.3006 Manajemen Pajak Daerah 3 SKS 

Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa 

tentang manajemen dan administrasi perpajakan di sektor publik 

(pemerintahan) khususnya untuk pajak daerah yang menjadi andalan PAD. 

Mata kuliah ini juga memberikan ilmu cara menganalisis potensi pajak 

daerah. 

  

PJK1.52.3007 Manajemen Pajak Penghasilan 3 SKS 

Mata kuliah ini membahas tentang peraturan pajak penghasilan (PPH) mulai 

dari konsep teorotis peraturan, cara perhitungan dan tatacara pelaporan SPT 

masa dan tahunan baik untuk wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak 

badan. 

  

PJK1.52.4001 Manajemen Keuangan 2 3 SKS 

Mata kuliah ini merupakan kelanjutan mata kuliah manajemen keuangan 1. 

Topik Pembahasan pada mata kuliah ini di fokuskan kepada pemberian 

pemahaman dan pengetahuan mengenai metode dan teknik yang di gunakan 

sebagai pendukung dalam pengambilan keputusan keuangan serta 

bagaimana cara menetukan keputusannya optimal terutama dalam kaitannya 
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dengan keputusan investasi dan pendanaan. 

  

PJK1.52.4002 Manajemen PPn/PPnBM 3 SKS 

Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan 

pada mahasiswa tentang peraturan pajak pertambahan nilai dan pajak 

penjualan atas barang mewah mulai dari konsep teoritis peraturan, cara 

perhitungan dan tata cara pelaporan. 

  

PJK1.52.4003 Manajemen Retribusi Daerah 3 SKS 

Mata kuliah ini membahas tentang manajemen, administrasi perpajakan di 

sektor publik ( pemerintahan) khususnya untuk retribusi daerah yang 

menjadi andalan PAD. Mata kuliah ini juga akan memberikan ilmu cara 

menganalisis potensi retribusi daerah. 

  

PJK1.52.4004 Akuntansi Keuangan 1 3 SKS 

Mata kuliah ini menjelaskan tentang prinsip metode dan teknik pengukuran, 

pencatatan, penyajian laporan keuangan yang merupakan pos-pos asset di 

laporan posisi keuangan di neraca. 

  

PJK1.52.4005 Akuntansi Perpajakan 3 SKS 

Mata kuliah ini membahas akuntansi dengan mengaplikasikan perhitungan 

masing-masing jenis pajak yang meliputi PPh, PPn, PpnBM, PPB, dan 

BPHTB termasuk fiskal serta perkembangan terakhir dari masing-masing 

jenis pajak. 

  

PJK1.52.4006 Perencanaan Pajak 3 SKS 

Mata kuliah ini membahas tentang bagaimana melakukan perencanaan pajak 

agar pajak yang di bayar bisa optimal namun tetap di koridor peraturan yang 

berlaku. 

  

PJK1.52.5001 Akuntansi Keuangan 2 3 SKS 

Mata kuliah ini  menjelaskan tentang prinsip metode dan teknik pengukuran, 

pencatatan, penyajian laporan keuangan yang merupakan pos-pos kewajiban 

dan equitas di laporan posisi keuangan neraca. 

  

 PJK1.52.5002 Komputer Perpajakan 2 SKS 
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Mata kuliah ini diselenggarakan dengan tujuan memberikan keterampilan 

kepada mahasiswa dalam penerapan aplikasi komputer dalam bidang 

perpajakan. Mata kuliah ini diberikan dalam bentuk praktek aplikasi 

komputer mengenai perhitungan pajak, pengisian formulir sampai 

pemotongan dan penyetoran pajak. 

  

PJK1.52.5003 Akuntansi Pemerintahan 3 SKS 

Mata kuliah ini diselenggrakan dengan tujuan untuk membahas masalah - 

masalah akuntansi pada pemerintahan, materi pembahasan meliputi siklus 

akuntansi seprti mencatat transdaksi pendapatan, belanja, pembiayaan dan 

trasaksi non kas serta melakukan proses posting dan seterusnya sampai ke 

penyusunan laporan keuangan SKPD dan pemerintah daerah. 

  

PJK1.52.5004 Manajemen Bea dan Cukai 3 SKS 

Mata kuliah ini membahas tentang aplikasi perpajakan transaksi ekspor 

impor mulai dari peraturan ekspor impor tata cara perhitungan pajak serta 

menggunakan formulir yang digunakan dalam semua transaksi pajak 

internasional. 

  

PJK1.52.5005 Sengketa Pajak 2 SKS 

Mata kuliah ini diselenggarakan dengan tujuan untuk memberikan 

pengetahuan tentang penyelesaian sengketa pajak. 

  

PJK1.52.5006 Pemeriksaan Pajak 2 SKS 

Mata kuliah ini diselenggarakan dengan tujuan untuk memberikan 

pengetahuan tentang tujuan, teknik dan metoda pemeriksaan pajak. 

  

PJK1.52.5007 Teknik Penulisan Tugas Akhir 3 SKS 

Mata kuliah ini bertujuan untuk memandu dan membimbing mahasiswa 

dalam penulisan tugas akhir dengan mengacu kepada penggunaan bahasa 

indonesia yang baik dan benar. 

  

PJK1.52.5008 E Tax 2 SKS 

Mata kuliah ini memberikan pemahaman tentang aplikasi elektronik terkait 

pajak seperti e-NPWP,e-PPh21, e-PPn, dan e-SPT. 
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PJK1.52.6001 Etika Perpajakan 2 SKS 

Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa 

tentang prisnip praktek dan isu- isu etika dalam bidang perpajakan. Topik 

yang dibahas menyangkut moralitas falsafah dan konsep dalam etika 

perpajakan. 

  

PJK1.52.6002 Simulasi Perpajakan 2 SKS 

Mata kuliah ini bertujuan untuk memantapkan keahlian mahasiswa dalam 

hal proses manajemen, akuntansi dan perpajakan dalam bentuk simulasi 

yang memperlihatkan secara nyata proses transaksi bisnis. Dalam 

pelaksanaanya mahasiswa akan bermain peran sesuai dengan fungsi-fungsi 

yang ada dalam siklus dunia usaha berupa produsen, pemasok, pedagang, 

perbankan, asuransi, perpajakan dan eksport import dari sisi manajemen dan 

akuntansi. 
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11. Pendidikan Ekonomi (S2) 

a. Tujuan Program Studi Pendidikan Ekonomi (S2) adalah 

Merencanakan, merumuskan, menganalisis dan memecahkan 

masalah-masalah dalam proses pembelajaran bidang studi 

pendidikan ekonomi.  

b. Mensinergikan dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya 

dalam rangka pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan 

ekonomi. 

c. Membantu menyukseskan kebijakan pendidikan nasional dalam 

mendesain, mengembangan dan menerapkan kurikulum tingkat 

satuan pendidikan secara efisien dan efektif. 

d. Merumuskan, menganalisis dan memecahkan masalah-masalah 

dalam pengembangan kompetensi profesional, pedagogis, sosial dan 

kepribadian pada guru dalam penataan tenaga guru daerah serta 

nasional. 

e. Merencanakan, merumuskan, dan menganalisis permasalahan 

pendidikan ekonomi pada tingkat daerah, nasional ataupun global. 

f. Melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan doktoral (S3) dalam 

bidang pendidikan ekonomi.Gelar akademik lulusan Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Padang untuk program studi 

Pendidikan Ekonomi (S2) adalah Magister Pendidikan Ekonomi 

(M.Pd.E.) 

 

Kurikulum Program Studi Pendidikan Ekonomi (S2) 

 

No Kode Matakuliah 
SKS 

Semester 
Jml T P L 

1). Mata Kuliah Wajib Program Studi 

A. Wajib 

1 PDE1.82.1001 Filsafat Ilmu 3 3 0 0 1 

2 PDE1.82.1002 Metodologi Penelitian Pendidikan 3 3 0 0 1 

3 PDE1.82.1003 Statistik Pendidikan 2 2 0 0 1 

4 PDE1.82.1004 
Perencanaan dan Pengembangan 
Pembelajaran Ekonomi 

2 2 0 0 1 

5 PDE1.82.1005 Matematika Ekonomi Lanjutan 2 2 0 0 1 

6 PDE1.82.2001 Teori Ekonomi Mikro Lanjutan 2 2 0 0 2 

7 PDE1.82.2002 Strategi Pembelajaran Ekonomi Lanjutan 2 2 0 0 2 

8 PDE1.82.2003 Pengembangan Kurikulum Pendidikan 2 2 0 0 2 
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No Kode Matakuliah 
SKS 

Semester 
Jml T P L 

Ekonomi 

9 PDE1.82.2004 
Media dan Teknologi Pembelajaran 

Ekonomi 
2 2 0 0 2 

10 PDE1.82.2005 
Evaluasi Pengukuran dan Pembelajaran 
Ekonomi 

2 2 0 0 2 

11 PDE1.82.2006 Ekonomi Pendidikan 2 2 0 0 2 

12 PDE1.82.3001 Ekonomi Lingkungan 2 2 0 0 3 

13 PDE1.82.3002 Teori Ekonomi Makro Lanjutan 2 2 0 0 3 

14 PDE1.82.3003 Manajemen Strategik 2 2 0 0 3 

15 PDE1.82.4002 Seminar Usulan Tesis 2 2 0 0 4 

Jumlah SKS 32 32 0 0   

B. Tugas Akhir/Skripsi 

1 PDE1.82.4001 Tesis 6 6 0 0 4 

Jumlah SKS 6 6 0 0   

2). Mata Kuliah Pilihan Program Studi 

A. Keahlian Pendidikan Akuntansi 

1 PDE2.82.3001 Akuntansi Keuangan 3 3 0 0 3 

2 PDE2.82.3002 Akuntansi Perpajakan 3 3 0 0 3 

Jumlah SKS 6 6 0 0   

B. Keahlian Pendidikan Ekonomi dan Koperasi 

1 PDE2.82.3007 Ekonomi Pembangunan Lanjutan 3 3 0 0 3 

2 PDE2.82.3008 Ekonomi Koperasi dan UMKM 3 3 0 0 3 

Jumlah SKS 6 6 0 0   

C. Keahlian Pendidikan Manajemen Bisnis 

1 PDE2.82.3003 Manajemen Pemasaran Lanjutan 3 3 0 0 3 

2 PDE2.82.3004 Manajemen Keuangan Lanjutan 3 3 0 0 3 

Jumlah SKS 6 6 0 0   

D. Keahlian Pendidikan Kesekretarisan 

1 PDE2.82.3005 Manajemen Kearsipan Lanjutan 3 3 0 0 3 

2 PDE2.82.3006 Manajemen Perkantoran Lanjutan 3 3 0 0 3 

Jumlah SKS 6 6 0 0   

 

 

Sinopsis 
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PDE1.82.1001 Filsafat Ilmu 3 SKS 

Mata kuliah ini mengkaji tentang filsafat sebagai induk ilmu, batang tubuh 

ilmu dan pengembangannya dalam tiga dimensi: ontologi, epistimologi, 

serta aksiologinya. Kajian Ontologi meliputi: sumber pengetahuan dan ilmu, 

knowing, knower, dan knowledge, menurut aliran idealisme, materialisme, 

dan dualisme ditinjau dari filsafat barat dan timur. Epistimologi meliputi 

bagaimana cara mendapatkan pengetahuan dan ilmu secara benar, 

pengetahuan dan ilmu menurut aliran rasionalisme, empirisme, intuisisme, 

fenomenalisme, kritisisme, pragmatisme, dan metode ilmiah. Berpikir 

deduktif dan induktif, deskripsi dan eksplanasi. Aksiologi meliputi: aspek-

aspek kegunaan ilmu dan scientific attitude, kebijaksanaan, dan kelayakan 

serta tindakan. 

  

PDE1.82.1002 Metodologi Penelitian Pendidikan 3 SKS 

Mata kuliah ini mengkaji tentang lingkup penelitian, perumusan 

permasalahan penelitian, tinjauan kepustakaan dan hipotesis yang 

dilanjutkan dengan penyusunan rancangan penelitian yang mencakup 

pembentukan model atau kerangka penelitian, identifikasi, variabel dan 

penggunaannya, populasi dan sampel, pemilihan sumber data dan cara 

pengumpulannya. Penekanan terakhir adalah pada cara penulisan hasil 

penelitian secara keseluruhan. Mata kuliah ini juga memberikan 

keterampilan tentang presentasi laporan hasil penelitian. 

  

PDE1.82.1003 Statistik Pendidikan 2 SKS 

Mata kuliah ini mengkaji tentang pendalaman teknik analisis multivariat 

untuk bagaimana mengaplikasikan statistik multivariat dalam metode 

analisis kuantitatif persoalan-persoalan ekonomi. Di samping itu, peralatan 

analisis yang variatif dan relevan akan memberikan suatu informasi 

keputusan terhadap fenomena dan kondisi ekonomi yang dihadapi. Selain 

itu, mahasiswa mampu menggunakan beberapa teknik analisis dan 

menggunakan teknik tersebut dalam model ekonomi tertentu serta 

pengolahan data untuk penyusunan tesis. 

  

PDE1.82.1004 Perencanaan dan Pengembangan Pembelajaran Ekonomi 

2 SKS 

Mata kuliah ini mengkaji tentang karakteristik, prinsip dan tujuan 

pembelajaran ekonomi, hakikat perencanaan pembelajaran ekonomi, 
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landasan filosofis perencanaan pembelajaran ekonomi, analisis standar isi 

kurikulum ekonomi, analisis dan pengembangan indikator pembelajaran 

ekonomi, pengembangan materi pembelajaran ekonomi, pengembangan 

strategi, model dan metode pembelajaran ekonomi, serta pengembangan 

media pembelajaran ekonomi. 

  

PDE1.82.1005 Matematika Ekonomi Lanjutan 2 SKS 

Mata kuliah ini mempelajari beberapa materi matematika dasar yang 

mempunyai hubungan langsung dengan teori ekonomi mikro dan makro, 

meliputi : Deret dan Banjar, Time Value of Money, Fungsi Linier, Fungsi 

Non Linier, Diferensial Fungsi Sederhana dan Majemuk, Integral, Matriks, 

serta penerapannya dalam ilmu ekonomi. 

  

PDE1.82.2001 Teori Ekonomi Mikro Lanjutan 2 SKS 

Pendalaman ekonomi mikro dimaksudkan untuk melengkapi peralatan 

analisis kuantitatif , sehingga dapat digunakan sebagai dasar mengikuti 

perkembangan mutakhir di bidang ekonomi mikro.  Berbagai topik yang 

dibahas dalam perkuliahan ini mencakup teori tingkah laku produsen seperti 

teori produksi, teori penentuan harga, faktor produksi, dan distribusi 

pendapatan; teori biaya; bentuk dan berbagai keseimbangan pasar; dan teori 

kesejahteraan termasuk teori keseimbangan umum.  Akan dibahas pula 

penggunaan teori tersebut untuk menerangkan berbagai gejala maupun 

kebijakan ekonomi mikro dalam konteks perekonomian Indonesia. 

 Pembahasan dengan menggunakan konsep-konsep mikro ekonomi dengan 

pendekatan grafik maupun matematik. 

  

PDE1.82.2002 Strategi Pembelajaran Ekonomi Lanjutan 2 SKS 

Mata kuliah ini mengkaji dan menganalisis hakikat dan makna strategi 

pembelajaran ekonomi, mengidentifikasi berbagai upaya menata faktor 

eksternal agar terjadinya pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, 

menyenangkan dan berarah tujuan untuk mencapai hasil belajar yang 

optimal. Menganalisis taksonomi variabel dalam pembelajaran (tujuan 

pembelajaran dan karakteristik bidang studi, kendala, karakteristik peserta 

didik. Strategi pengorganisasian pembelajaran, strategi penyampaian 

pembelajaran, strategi pengelolaan pembelajaran). 

  

 PDE1.82.2003 Pengembangan Kurikulum Pendidikan Ekonomi 2 SKS 

Mata kuliah ini mengkaji tentang anatomi kurikulum, dasar-dasar 
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pengembangan kurikulum, menentukan apa yang akan diajarkan (arena 

dalam menentukan apa yang akan diajarkan, unsur-unsur dalam 

pengembangan kurikulum, model untuk menentukan apa yang ajarkan). 

Pemilihan dan pengembangan kesempatan belajar (menghadapi konflik 

dalam pengembangan kurikulum, criteria dalam memilih kegiatan belajar, 

mengembangkan kesempatan belajar), mendesain kurikulum 

(pengorganisasian struktur dan unsur-unsur materi pelajaran, prinsip dalam 

hal menentukan urutan, prinsip-prinsip dalam memadukan materi pelajaran. 

  

PDE1.82.2004 Media dan Teknologi Pembelajaran Ekonomi 2 SKS 

Mata kuliah ini mengkaji tentang tentang pengertian dan rasional 

penggunaan media pembelajaran, fungsi dan posisi media pembe!ajaran 

dalam proses belajar mengajar, Penyeleksian dan ketepatan pemilihan 

media pembelajaran, Evaluasi penggunaan media pembelajaran, 

Klasifikasi dan jenis jenis media pembelajaran, teknologi dalam 

pembelajaran ekonomi. serta  praktik perencanaan dan penggunaan 

media pembelajaran, yang sejalan dengan perkembangan teknologi 

pembelajaran.  
 

  

PDE1.82.2005 Evaluasi Pengukuran dan Pembelajaran Ekonomi 2 SKS 

Mata kuliah ini mengkaji tentang evaluasi dan pengukuran proses dan hasil 

belajar ekonomi. Perkuliahan dimulai dari konsep pengukuran, penilaian, 

dan evaluasi; lingkup hasil belajar yang dievaluasi; acuan penilaian; 

instrumen pengukuran hasil belajar; perencanaan tes hasil belajar; analisis 

kualitas instrumen; pelaksanaan tes hasil belajar, pengolahan hasil 

pengukuran dan penilaian; administrasi dan pelaporan. 

  

PDE1.82.2006 Ekonomi Pendidikan 2 SKS 

Mata kuliah ini berisi tentang analisis teoritis dan empiris tentang utilitas 

pendidikan bagi rumah tangga dan masyarakat serta penyediaan dan 

pembiayaan pendidikan sektor publik dan swasta dalam usaha menglivarege 

human capital sebagai penggerak utama proses pembangunan ekonomi yang 

efektif, efisien dan berdaya saing tinggi. 

  

PDE1.82.3001 Ekonomi Lingkungan 2 SKS 

Matakuliah ini mengkaji system pemanfaatan Sumberdaya Alam dan 

Lingkungan dalam pemenuhan kebutuhan manusia baik disadari atau 
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tidak berdampak terhadap kelestarian lingkungan Hidup, termasuk 

strategi dan model-model dalam pemanfaatannya 
 

  

PDE1.82.3002 Teori Ekonomi Makro Lanjutan 2 SKS 

Mata kuliah ini berisi tentang pendalaman teori ekonomi makro statis-

deterministis dalam konteks per-ekonomian Indonesia dibahas dalam mata 

kuliah ini. Topik-topik yang dibahas meliputi: teori pembentukan 

pendapatan nasional, yaitu penawaran dan permintaan agregatif di pasar 

barang, teori kesempatan harga; pendekatan pembentukan ekspektasi 

masyarakat; teori pertumbuhan; teori infalasi; dan teori keseimbangan 

umum.  Untuk dasar pengetahuan  bagi perekonomian negara sedang 

berkembang, perlu diberikan berbagai regim nilai tukar, seperti Model 

Mundell Fleming.  

  

PDE1.82.3003 Manajemen Strategik 2 SKS 

Mata kuliah ini mengkaji tentang analisis, formulasi, implementasi dan 

evaluasi tentang strategi yang harus diambil lembaga pendidikan pada 

berbagai kondisi. Dalam mata kuliah ini dibahas tentang Pentingnya 

Manajemen Strategik bagi Pemimpin, Proses Manajemen Strategi, Analisis 

lingkungan Eksternal, Analisis lingkungan Internal, Analisis Persaingan dan 

Industri, Metode Formulasi Strategi Organisasi, Strategy and Competitive 

Advantage, Maching Strategy to a Company Situation, Strategy and 

Competitive Advantage in Diversfied Company, Evaluating the Strategies of 

Diversified Company, Implementing Strategy : Building Resources 

Capablities and structuring the Organization, Implementing Strategy : 

Budgets, olicies, Best Pratices, Support System, Reward, Culture and 

Leadership, dan Culture and Leadership: Key for Execution Strategy. 

  

PDE1.82.4001 Tesis 6 SKS 

Mata kuliah Tesis merupakan kerja mandiri dalam perencanaan dan 

pelaksanaan suatu penelitian mengenai berbagai masalah dalam bidang 

ilmu ekonomi dan pendidikan, serta penulisan laporannya dalam bentuk 

tesis yang dipertanggungjawabkan dalam sidang ujian akhir secara lisan 

setelah dinilai dan disetujui oleh dosen pembimbing. 
 

  

PDE1.82.4002 Seminar Usulan Tesis 2 SKS 

Mata kuliah ini berisi kegiatan seminar usulan penelitian yang telah disusun 
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oleh mahasiswa. Seminar usulan tesis merupakan kegiatan yang harus 

diikuti oleh seluruh mahasiswa dan merupakan salah satu proses dalam 

penyelesaian tesis mahasiswa MPDE. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka 

memvaliditasi kelayakan usulan penelitian yang akan dilakukan oleh 

mahasiswa MPDE. Seminar usulan tesis dihadiri oleh dosen penelaah dan 

mahasiswa peninjau. Hasil akhir dari seminar usulan tesis adalah keputusan 

tentang layak atau tidaknya usulan tesis tersebut dilanjutkan ketahap 

penelitian. Hasil akhir dari kegiatan seminar usulan tesis juga berupa saran 

dan masukan dari tim dosen penelaah untuk penyempurnakan usulan 

penelitian dan pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh mahasiswa 

MPDE. 

  

 PDE2.82.3001 Akuntansi Keuangan 3 SKS 

Mata kuliah ini berisi tentang konsep-konsep dan prinsip-prinsip akuntansi 

keuangan dan implementasinya dalam proses penyusunan laporan keuangan 

perusahaan. Dalam mata kuliah ini dibahas tentang pengakuan, pengukuran, 

penilaian dan penyajian pos-pos rekening dalam laporan keuangan yang 

sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. 

  

PDE2.82.3002 Akuntansi Perpajakan 3 SKS 

Mata kuliah ini berisi  pengetahuan lanjutan berkenaan dengan perhitungan 

masing-masing jenis pajak yang meliputi kredit PPh, kredit PPN & PPn-

BM, Bea materai, PBB termasuk Pajak Tangguhan dan Rekonsiliasi 

Laporan Keuangan Komersial ke Laporan Keuangan Fiskal, serta 

perkembangan terakhir dari masing-masing jenis pajak. 

  

PDE2.82.3003 Manajemen Pemasaran Lanjutan 3 SKS 

Mata kuliah ini memuat berbagai teori, kasus dan pengelolaan tentang 

peranan manajemen pemasaran, sistem informasi pemasaran, penelitian 

pemasaran, segmentasi, pasar sasaran, posisioning, keunggulan bersaing, 

membangun hubungan pelanggan, perilaku konsumen, membangun merek 

produk, produk, harga, pelayanan, distribusi, komunikasi pemasaran, dan 

memasuki pasar global 

  

PDE2.82.3004 Manajemen Keuangan Lanjutan 3 SKS 

Mata kuliah ini berisi  berbagai teori, kasus dan pengelolaan mengenai 

permodalan perusahaan, sumber modal, analisis investasi, analisis keuangan 

perusahaan, kebijakan keuangan perusahaan, investasi portofolio, analisis 
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rasio keuangan, manajemen modal kerja, perencanaan keuangan perusahaan, 

nilai waktu uaang, penilaian dan keputusan investasi, analisis keuangan 

perusahaan, likuiditas, pasar modal dan keuangan bisnis internasional 

  

PDE2.82.3005 Manajemen Kearsipan Lanjutan 3 SKS 

Mata kuliah ini mengkaji lebih lanjut tentang dasar-dasar teori kearsipan 

yang meliputi: konsep dasar kearsipan, pengorganisasian arsip, peralatan 

dan perlengkapan pengarsipan, prosedur pencatatan dan pendistribusian 

arsip, prosedur penyimpanan arsip, sistem penyimpanan arsip, penilaian dan 

penyusutan arsip, pemakaian arsip dan komputerisasi arsip. 

  

PDE2.82.3006 Manajemen Perkantoran Lanjutan 3 SKS 

Mata kuliah ini mengkaji  tentang cara pengelolaan kantor, mendesain tata 

ruang kantor dengan baik, mengelola data menjadi suatu informasi yang 

berguna bagi pimpinannya. Mata kuliah ini juga mengkaji tentang 

perubahan paradigma dalam manajemen perkantoran dari pendekatan 

konvensional ke pendekatan modern sebagai pengelola informasi untuk 

keperluan pembuatan keputusan. 

  

PDE2.82.3007 Ekonomi Pembangunan Lanjutan 3 SKS 

Mata kuliah ini membahas tentang permasalahan pembangunan negara 

sedang berkembang berupa permasalahan kemiskinan, ketimpangan 

pendapatan, kesempatan kerja, pengangguran dan modal manusia serta 

alternatif pemecahan masalahnya.  

  

PDE2.82.3008 Ekonomi Koperasi dan UMKM 3 SKS 

Mata kuliah ini berisi tentang analisis  persoalan-persoalan koperasi dan 

UMKM berdasarkan kajian teori organisasi, teori ekonomi mikro, 

manajemen, dan kewirausahaan yang meliputi; organisasi koperasi sebagai 

sistem sosial ekonomi, koperasi dalam analisis organisasional komparatif; 

partisipasi anggota, koperasi dalam berbagai struktur pasar, manajemen 

koperasi dan UMKM, kewirausahaan koperasi dan UMKM; pengembangan 

UMKM; dan studi kasus koperasi dan UMKM di Indonesia. 
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C. Organisasi Dan Personalia 

1. Pimpinan Fakultas 

Dekan : Dr. Idris, M.Si 

Wakil Dekan I : Dr. Efrizal Syofyan, SE, M.Si. Ak. 

Wakil Dekan II  : Dr. Susi Evanita, MS  

Wakil Dekan III  : Dr. Yulhendri, S.Pd, M.Si 

 

 

2 Senat Fakultas 

 Ketua : Dr. Idris, M.Si 

: Dr. Efrizal Syofyan, M.Si, Ak 

: Dr. Susi Evanita, MS 

: Dr. Yulhendri, S.Pd, M.Si 

: Drs. Ali Anis, MS  

: Rahmiati, SE, M.Sc 

: Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak 

: Tri Kurniawati, S.Pd, M.Pd 

: Prof. Dr. Syamsul Amar, MS 

: Drs. Zul Azhar, M.Si 

: Drs. Akhirmen, M.Si 

: Melti Roza Adry, SE,ME 

: Sany Dwita, SE, M.Si.Ak, Ph.D 

: Henri Agustin, SE, M.S,Ak 

: Nurzi Sebrina, SE, M.Sc, Ak 

: Charoline Cheisvianny, SE, M.Ak 

: Prof. Dr. Yunia Wardi, Drs, M.Si 

: Prof. Dr. Yasri, MS 

: Erni Masdupi, SE, M.Si, Ph.D 

: Dr. Sulastri, M.Pd, MM 

: Prof. Dr. Z. Mawardi Effendi, M.Pd 

: Prof. Dr. Agus Irianto 

: Prof. Dr. H. Bustari Muchtar 

: Dr. Marwan, S.Pd, M.Si 

 

3. Pimpinan administrasi 

Kabag Tata Usaha :  Dra. Afriyetti 

Kasubag Akademik dan 

Kemahasiswaan :  Zamrud, A.Md 

Kasubag Perencanaan Keuangan dan 
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Kepegawaian  :  Murni Sukmawati, S.Kom, M.Pd. 

Kasubag Umum dan Barang Milik Negara 

  :  Yasrul, S.Pd, MM 

 

4. Pimpinan Jurusan/Program Studi 

a. Pendidikan Ekonomi (S1) 

Ketua  : Tri Kurniawati, S.Pd, M.Pd 

Sekretaris : Elvi Rahmi, S.Pd, M.Pd 

 

b. Manajemen (S1) 

Ketua : Rahmiati, SE, M.Sc 

Sekretaris : Gesit Tabrani, MT 

 

c. Akuntansi (S1) 

Ketua : Fefri Indra Arza, SE, Ak, M. Si 

Sekrtaris  : Henri Agustin, SE, Ak. M.Sc. 

 

d. Imu Ekonomi (S1) 

Ketua  : Drs. Ali Anis, MS  

Sekretaris : Novya Zulva Riani, SE, M.Si 

 

e. Program Studi Magister Manajemen (S2) 

 Ketua : Erni Masdupi, SE, M.Si. Ph.D. 

 

f. Program Studi Magister Ekonomi (S2) 

 Ketua :Dr. Sri Ulfa Sentosa, MS 

 

g. Program Studi Magister Pendidikan Ekonomi (S2) 

 Ketua :Dr. Yulhendri, S.Pd, M.Pd 

 

h. Program Studi Akuntansi (D3) 

 Ketua :Halkadri Fitra, SE, MM 

 

i.  Program Studi Manajemen Perdagangan  (D3) 

 Ketua :Firman, SE, M.Sc.\\ 

 

j.  Program Studi Manajemen Pajak (D3) 

 Ketua :Chichi Andriani, SE, MM 

 

5. Pimpinan Laboratorium : 

a. Laboratorium Komputer 
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 Ketua : Melti Roza Adry, SE, M.Si  

 Sekretaris : Halmawati, SE, M.Si Ak 

 

b. Laboratorium Simulasi Bisnis 

  Ketua  : Muthia Roza Linda, SE, MM 

  Sekretaris : Yuki Fitria Sari, SE, MM 

 

c. Laboratorium Incubator Bisnis 

 Ketua  : Sany Dwita, SE, M.Si. Ph.D 

 Sekretaris : Chichi Andriani, SE, MM  

 

d. Laboratorium Kewirausahaan 

 Ketua  : Mike Triani, SE, MM 

  Sekretaris : Vita Fitria Sari, SE. M.Si   

 

e. Laboratorium Galeri Investasi 

  Ketua  : Erly Mulyani, SE, M.Si Ak. 

 Sekretaris : Abel Tasman, SE, MM 

 

f. Laboratorium Adm. Perkantoran  

  Ketua  : Efni Cerya, S.Pd, M.Pd 

  

g. Laboratorium Microteaching 

 Ketua  : Dr. Syamwil, M.Pd 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Buku Pedoman Akademik FE Tahun 2018 

 211 

 

Staf Pengajar Fakultas Ekonomi 

No. Kode Nama Pendidikan 

Jurusan Akuntansi 

1 4241 Dr. Erinos NR, M.Si. Ak S3 

2 4243 Dr. Efrizal Syofyan, SE. M.Si. CA. Ak S3 

3 4247 Deviani, SE, AK, M.Si S2 

4 4248 Nurzi Sebrina, SE, AK, M.Sc S2 

5 4253 Nelvirita, SE, M.Si. Ak S2 

6 4254 Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak S2 

7 4256 Eka Fauzihardani, SE, M.Si. Ak S2 

8 4258 Sany Dwita, SE, MSi, PhD, Ak.  S3 

9 4266 Henri Agustin, SE. Ak, M.Sc S2 

10 4272 Herlina Helmy, SE, Akt, M.S.AK S2 

11 4279 Charoline Cheiaviyanny, M.Ak S2 

12 4281 Salma Taqwa, SE, M.Si S2 

13 4288 Erly Mulyani,  SE, M.Si, Ak S2 

14 4291 Halmawati, S.E, M.Si S2 

15 4294 Nayang Helmayunita., S.E, M.Sc S2 

16 9030 Mayar Afriyenti, SE, M.Sc S2 

17 9031 Vita Fitria Sari, SE., M.Si S2 

18 9034 Halkadri Fitra, SE., MM S2 

19 9039 Mia Angelina Setiawan, M.Si S2 

20 9045 Vanica Serly, SE, M.Si S2 

21 171060 Riski Hernando, S.E, M.Sc S2 

22 172018 Dian Fitria Handayani, SE, M.Sc S2 

23 172030 Fiola Finomia Honesty, M. Si S2 

25 172092 Ade Elsa Betavia, S.E, M.Si. S2 
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No. Kode Nama Pendidikan 

Jurusan Ilmu Ekonomi 

1 4228 Drs. Ali Anis, MS S2 

2 4229 Dr. Dra. Sri Ulfa Sentosa, MS S3 

3 4230 Prof. Dr. Syamsul Amar B, MS S3 

4 4231 Drs. Akhirmen, M. Si S2 

5 4238 Prof. Dr. Hasdi Aimon., M. Si S3 

6 4239 Dr. Idris., M. Si S3 

7 4240 Drs. Zul Azhar, M. Si S2 

8 4262 Muhammad Irfan, SE, M.Si S2 

9 4271 Yeniwati, SE, ME S2 

10 4273 Doni Satria, SE, M.S.E S2 

11 4276 Novya Zulva Riani, SE, M. Si S2 

12 4277 Selli Nelonda, S.E, M.Sc S2 

13 4284 Melti Roza Adry, S.E, M.E S2 

14 4286 Ariusni, SE, M.Si S2 

15 4289 Joan Marta, SE.,M.Si S2 

16 4296 Dewi Zaini Putri, S.E, MM S2 

17 4299 Mike Triani, SE, MM S2 

18 9037 Alpon Satrianto, SE, ME S2 

19 172040 Israyeni, SE, M.SE S2 

20 172088 Yollit Permata Sari, S.E M.SI S2 
 

  

Jurusan Manajemen  

1 4227 Prof. Dr. Yunia Wardi, M.Si S3 

2 4233 Dr. Susi Evanita, MS S3 

3 4235 Prof. Dr. Yasri, MS S3 

4 4242 Rosyeni Rasyid, SE, ME S2 

5 4244 Rini Sarianti., SE. M.Si S2 
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No. Kode Nama Pendidikan 

6 4246 Dr. Syahrizal, SE, M.Si S3 

7 4249 Erni Masdupi, SE, M.Si, Ph.D S3 

8 4251 Dina Patrisia, SE, M.Si S3 

9 4252 Abror, SE, M.E, Ph.D S3 

10 4257 Rahmiati, SE, M.Sc S2 

11 4259 Gesit Thabrani, SE, MT S2 

12 4261 Whyosi Septrizola, SE, MM S2 

13 4265 Firman, SE, M.Sc S2 

14 4267 Hendri Andi Mesta, MM S2 

15 4268 Thamrin, S.Pd, MM S2 

16 4270 Perengki Susanto, SE, M.Sc S2 

17 4280 Ramel Yanuarta RE, S.E, M.S.M S2 

18 4283 Aimatul Yumna, S.E, M.Firm, Ph.D S3 

19 4285 Vidyarini Dwita, SE, MM S2 

20 4292 Muthia Roza Linda, SE.,M.M. S2 

21 4293 Megawati., SE.,M.M S2 

22 4297 Yunita Engraini, SE, MM S2 

23 4298 Chichi Andriani, SE, MM S2 

24 9032 Abel Tasman, SE, MM S2 

25 9033 Yuki Fitria, SE, MM S2 

26 9038 Arief Maulana, SE, M.M S2 

27 9040 Okki Trinanda, SE, MM S2 

28 9044 Mega Asri Zona, SE, M.Sc S2 

29 9046 Yolandafitri Zulvia, SE, M.Si S2 

30 172012 Astra Prima Budiarti, , SE, BBA.Hons,  S2 

31 172013 Astri Yuza Sari, SE, MM S2 

32 172014 Awisal Fasyni, SP, MM S2 

33 172028 Faznil Husna S. Rasyad, , MBA S2 
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No. Kode Nama Pendidikan 

34 172037 Hesti Mariaputri, M.M S2 

35 172046 Mike yolanda, , SP, MM S2 

36 172073 Rizki Sri Lasmini,  S.E.MM. S2 
 

Jurusan Pendidikan Ekonomi 

1 4216 Prof. Dr. Bustari Muchtar S3 

2 4217 Prof. Dr. Z. Mawardi Efendi,  M.Pd S3 

3 4222 Prof. Dr. Agus Irianto S3 

4 4232 Dr. Sulastri, M.Pd, MM S3 

5 4234 Dr. Syamwil, M.Pd S3 

6 4245 Dra. Armida S, M.Si S2 

7 4255 Dr. Marwan, S. Pd, M.Si S3 

8 4263 Armiati, S.Pd, M.Pd S2 

9 4264 Dessi Susanti, S.Pd, M.Pd S2 

10 4269 Dr. Yulhendri, S.Pd, M.Si S3 

11 4274 Rino, S.Pd, M.Pd, M.M S2 

12 4275 Tri Kurniawati, S.Pd, M.Pd S2 

13 4278 Friyatmi, S.Pd, M.Pd S2 

14 4282 Elvi Rahmi, S.Pd, M.Pd S2 

15 4287 Rose Rahmidani, S.Pd, MM S2 

16 4290 Efni Cerya, S.Pd, M.Pd.E S2 

17 4295 Yuhendri L.V., S.Pd, M.Pd S2 

18 9035 Rani Sofya, M.Pd S2 

19 9036 Menik Kurnia Siwi, M.Pd S2 

20 9041 Oknaryana, S.Pd, M.Pd.E S2 

21 9042 Annur Fitri Hayati, S.Pd, M.Pd S2 

22 9043 Rita Syofyan, S.Pd, M.Pd.E S2 

23 74 Joan Marta, SE, M.Si S2 
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No. Kode Nama Pendidikan 

24 224 Kamaruddin, SE,MS. S2 

25 231 Jean Elikal Marna, S.Pd., M.Pd.E S2 

26 270 Antoni, SE,ME,Ph.D S3 

27 271 Dr. Yulihasri, S.E.,MBA S3 

28 272 Dr. Yesi Elsandra, S.E.,M.Si. S3 

29 273 Dr. Elsanra Eka Putra, M.Si. S3 

30 274 Jonrinaldi, S.T.,M.T.,Ph.D S3 

 

  

 


