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KATA PENGANTAR 
 

Puji dan Syukur atas kehadirat Allah SWT atas rahmat dan ridhanya Kurikulum Prodi Ekonomi 
Pembangunan Institut Bisnis Muhammadiyah dapat tersusun. Sholawat serta salam senentiasa juga 
tercurahkan bagi baginda kita Nabi Muhammad SAW.  

Kurikulum dalam perguruan tinggi amat dibutuhkan bagi lembaga pendidikan agar proses 
pendidikan dapat menghasilkan lulusan yang diharapkan. Untuk lulusan perguruan tinggi, kerangka acuan 
kurikulum diperlukan agar lulusan program studi terkait Ekonomi Pembangunan memiliki kemampuan 
dasar ekonomi dan profil lulusan yang relative sama sehingga sesuai dengan kebutuhan industri/ institusi 
ekonomi. Jalur atau jenjang karir lulusan juga dapat dijelaskan sehingga link and match dengan industri 
semakin jelas. 

Buku Kurikulum ini memuat seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi, bahan kajian, 
maupun bahan pelajaran serta cara penyampaiannya, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman 
penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi. Kurikulum harus memuat capaian 
pembelajaran mengacu pada deskripsi jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sesuai 
Perpres Nomor 8 Tahun 2012, yang terstruktur untuk tercapainya tujuan, terlaksananya misi, dan 
terwujudnya visi keilmuan program studi Ekonomi Pembangunan. 

Kurikulum memuat mata kuliah/modul/blok yang mendukung pencapaian kompetensi lulusan 
dan memberikan keleluasaan pada mahasiswa untuk memperluas wawasan dan memperdalam keahlian 
sesuai dengan minatnya, serta dilengkapi dengan deskripsi mata kuliah/modul/blok, silabus, rencana 
pembelajaran dan evaluasi. Kurikulum harus dirancang berdasarkan relevansinya dengan tujuan, cakupan 
dan kedalaman materi, pengorganisasian yang mendorong terbentuknya hard skills dan keterampilan 
kepribadian dan perilaku (soft skills) yang dapat diterapkan dalam berbagai situasi dan kondisi. Dengan 
diterbitkannya Buku Panduan Akademik ini diharapkan dapat mempermudah dan memperlancar aktivitas 
Akademik mahasiswa di Program Studi Ekonomi Pembangunan. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi 
program studi Ekonomi Pembangunan yang kita cintai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bekasi, Juni 2021 
Tim penyusun 
 
 
 
 
 
 
Kepala Lembaga LP3 
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SAMBUTAN REKTOR 
 

 
 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.  
 
Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata’Ala semoga kita semua berada dalam lindungan-Nya 

dalam menjalankan aktifitas dan pengabdian keseharian, semoga semuanya dapat bernilai ibadah. Amiin. 
Institut Bisnis Muhammadiyah (IBM) Bekasi merupakan salah satu dari 471 PTS di wilayah 

L2DIKTI (Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi) IV Jawa Barat Banten dan salah satu dari 176 PTM 
(Perguruan Tinggi Muhammadiyah), serta salah satu dari 98 PTS (Perguruan Tinggi Swasta) yang berada di 
wilayah Kota Bekasi, mayoritas PTS di Kota Bekasi hamper 75% nya adalah perwakilan dari PTS dari DKI 
Jakarta (L2DIKTI Wil III). 

Pada Era Persaingan PTS yang begitu ketat IBM Bekasi bergerak proaktif dalam mengembangkan 
keunggulan untuk dapat diterima dan bersaing di tengah ratusan perusahaan lokal dan internasional di 
Kota dan Kabupaten Bekasi, maka IBM Bekasi mengembangkan proses pembelajaran yang link and mach 
dengan dunia usaha serta mengembangkan kemandirian mahasiswa dalam berwirausahan (entrepreneur) 
dengan selogan “GLOBAL ENTREPRENEUR KAMPUS”. 

Program link and mach dengan dunia usaha dan perusahaan merupakan program dalam 
mempersiapan SDM (Sumber Daya Manusia) di Industrialisasi dan digitalisasi 4.0 yang menentut 
percepatan dalam semua lini kegiatan di Era Global, maka IBM mengharuskan para mahasiswa untuk 
mempunyai kompetensi keahlian khusus sesuai dengan jurusannya seperti; Auditing bekerjasama dengan 
Zahir, Teknik Informatika berupa desain program dan website, komunikasi, penyiaran, dan publishing, 
serta keahlian lainnya, semua ini didukung dengan kegiatan magang di perusahaan 3 sampai 6 bulan untuk 
menunjang dan mengasah Soft Skill & Hard Skill para mahasiswa. 

Dengan usia institusi yang saaat ini berusia 6 tahun, IBM Bekasi tergolong masih sangat muda 
dibanding PTS lainnya, Namun hal demikian bukan menjadi alasan untuk tidak bergerak lebih cepat 
mengejar percepatan global dalam rangka menjawab kebutuhan industry dan melahirkan SDM yang 
berkompeten. 

Sebagaimana pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI (Nadiem Makarim), “ kedepan 
tidak lagi akan menjadi sebuah kebanggaan yang hanya mengandalkan akreditasi kampus, nilai IPK yang 
tinggi, serta lulusan kampus ternama tapi kedepan kompetensi diri dan keunggulan individu akan menjadi 
keunggulan generasi di masa yang akan dating”. 

Selamat bergabung di IBM Bekasi kampusnya gererasi muda berprestasi, ayo para dosen arah dan 
didik mahasiswa kita untuk dapat memperoleh keunggulan dimasa yang akan datang, pesan Sayidina Ali 
bin Abi Thalib “Didiklah anak-anakmu karena dia akan hidup bukan pada zamanmu”. 

Salam pendidikan yang mencerahkan dan member energy semangat buat generasi muda. 
 
Nasrun minallah wa Fatuhn Qorib, Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

 
 
 
Rektor, 
 
 
 
 
 
Dr. H. Jaenudin, S.Ag., M.Pd 
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SAMBUTAN DEKAN  
 

 
 
Assalamu’alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh. 
 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi (IBM Bekasi) yang baru 

memasuki usia 6(enam) tahun pada tahun 2021 ini. Dengan mengusung tagline “Global Entrepeneur 
Campus”, FEB IBM BEKASI bergerak menuju salah satu institusi yang dapat memimpin dan menginspirasi 
pergerakan pembangunan perekonomian Indonesia serta perekonomian Internasional. Di samping itu, FEB 
menuju proses Internasionalisasi untuk mencapai tujuannya menjadi World Class University di tahun 2040.  

Mahasiswa sebagai bagian utama, serta kegiatan pengajaran sebagai kegiatan yang paling dominan 
pada suatu institusi pendidikan, perguruan tinggi khususnya, sehingga sudah sewajarnya kegiatan 
pengajaran mengikuti platform pendidikan yang ditetapkan acuannya oleh Pemerintah dan diharapkan 
dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. FEB IBM BEKASI mengartikan maksud tersebut dengan adanya 
pelaksanaan Catur Darma Perguruan Tinggi (penerapan Al-Islam Kemuhammadiyahan, proses pengajaran, 
penelitian, dan pengabdian masyarakat) harus memenuhi prinsipprinsip pokok yang terkandung dalam 
paradigma baru penataan pendidikan tinggi di Indonesia.  

Sebagaimana dimaklumi, paradigma baru tersebut meliputi 5 (lima) hal yaitu: kualitas, otonomi, 
akuntabilitas/ pertanggungjawaban, akreditasi dan evaluasi. Selain lima prinsip tersebut, aspek efektivitas 
dan efisiensi juga harus menjadi karakteristik yang melekat dalam seluruh kegiatan yang mendukung 
penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi yang 
berstandar Nasional. Sebagaimana yang disebutkan di atas, Buku Panduan Akademik FEB IBM BEKASI ini 
sengaja disusun dan dimaksudkan sebagai salah satu sumber acuan yang dapat dipakai didalam kegiatan 
pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Buku ini disusun dengan 
melibatkan seluruh unsur yang terkait. Oleh karena itu, melalui pengesahan buku pedoman ini, diharapkan 
semua pihak yang terkait seperti dosen, mahasiswa, dan tenaga administrasi mempunyai komitmen yang 
tinggi untuk melaksanakan aturan-aturan yang terdapat di buku pedoman ini.  

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

 
Nashrun Minallah Wafathun Qoriib, Wassalamu’alaykum wr wb. 
 

 
 
 
 
Dekan FEB 

 
 
 

 
 
 

Epen Supendi, A.Md., SIP 
 
 
 
 
 
 
 



Kurikulum Program Studi Ekonomi Pembangunan 4 
 

A. PROFIL PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN 

Secara Historis Institut Bisnis Muhammadiyah (IBM) Bekasi diproklamirkan 
pendiriannya secara resmi pada tanggal 6 Juni 2015 M bertepatan tanggal 19 Sya’ban 
1436 H oleh Prof. Dr. HA. Malik Fadjar, M.Sc, Anggota Dewan Pertimbangan 
Presiden/Mantan Menteri Pendidikan Nasional/Mantan Menteri Agama dan Mantan 
Menko Kesra, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendididkan dan Kebudayaan 
Republik Indonesia No: 578/E/O/2014, Tentang Izin Pendiriran Institut Bisnis 
Muhammadiyah Bekasi di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, yang di tandatangani oleh 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 17 Oktober 2014.  

Memasuki periode kedua Institut Muhammadiyah bekasi, Prodi Ekonomi 
Pembangunan akan menghasilkan satu lulusan pada 2021 yang demikian semakin 
mengokohkan langkah Prodi Ekonomi Pembangunan agar terus berkembang dan maju 
bersaing dalam era global dan melahirkan lulusan yang memiliki jiwa Entrepreneuer 
serta menguasai teknologi  sebagai jawaban atas tantangan zaman dan era industrial 4.0 
dimasa yang akan datang. 

 
B. EVALUASI  KURIKULUM 

Kegiatan Evaluasi Kurikulum ini dilakukan untuk mengetahui fokus 
pengembangan bidang keilmuan dan kewirausahaan Program Studi Ekonomi 
Pembangunan dan perkembangan kebutuhan pasar  serta menyesuaikan dengan standar 
kurikulum KKNI sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan 
Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015. Untuk mencapai tujuan 
tersebut,  maka Evaluasi kurikulum dilakukan oleh internal prodi dengan berbagai 
diskusi dan rapat internal demi mengharapkan arah perkembangan yang diharapkan oleh 
Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan. 
 
1. Pengembangan Bidang Keilmuan Program Studi Ekonomi Pembangunan 

Perkembangan Ekonomi dan pembangunan era industrial 4.0 semakin melaju 
dengan pesat, sektor sektor ekonomi pertumbuhan semakin menuntu banyaknya SDM 
(Sumber Daya Manusia) yang memiliki kompetensi dalam bidang masing masing yang 
dibutuhkan. Jurusan Ekonomi Pembangunan Institut Muhammadiyah Bekasi secara 
spesifik mempelajari mengenai pembangunan di dunia industri, perbankan, keuangan, 
dan bisnis, baik yang telah, sedang, atau akan terjadi. Melalui Program Studi Ekonomi 
Pembangunan, mahasiswa akan berkutat dengan kajian terkini tentang ekonomi 
keuangan (financial economics) hingga kajian perbankan (money & banking) secara 
mendalam melalui pendekatan modern, disertai dengan landasan pemahaman makro dan 
mikroekonomi yang kuat. Dengan mempersiapkan SDM (Sumber Daya Manusia) yang 
tepat Institut Bisnis Muhammadiyah berharap melalui jurusan Ekonomi Pembangunan 
dapat melahirkan berbagai lulusan yang memiliki keahlian dan kompetensi serta ikut 
andil di era percepatan pertumbuhan nasional.   

Peluang kerja lulusan Ekonomi Pembangunan berpotensi besar dalam dunia kerja 
saat ini. Indonesia sebagai negara dengan populasi no 4 terbesar di dunia setelah 
America, China dan India menjadi salah satu rumah industry dunia dalam memenuhi 
kebutuhan pangsa global. Hal demikian membuat Indonesia akan menjadi salah satu tuan 
rumah dalam menggalakan perekonomian di dalam maupun diluar negeri. Hal demikian 
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menjadi pemicu  dan pendorong bagi Institut Bisnis Muhammadiyah untuk  menjawab 
kemajuan dan perkembangan pembangunan bisnis dan SDM di Indonesia. untuk itu 
diperlukan kerja sama antarpihak, yaitu pemerintah Bank Indonesia, OJK ( Otoritas Jasa 
Keuangan), Finance Industrial, Manufactur Industrial dan Perguruan Tinggi. Dalam 
perspektif ini, perguruan tinggi memegang peran sentral pengembangan SDM,  
pendidikan dan penelitian di Indonesia. Dalam kerangka ini Institut Bisnis 
Muhammadiyah Bekasi mengambil langkah strategis dalam upaya menyediakan sumber 
daya unggul yang siap menjadi Analis, Praktisi, Evaluator dan sebagainya  dengan 
membuka Program Studi S-1 Ekonomi Pembangunan mulai tahun akademik 2015 hingga 
saat ini. Dengan inisiatif ini keberlangsungan Sumberdaya Manusia diharapkan menjadi 
lebih terjamin.  

2. Hasil Analisis SWOT Program Studi  
 

Analisis SWOT ini didasarkan pada 4 (empat) faktor yang memperngaruhi upaya 
pengembangan Program Studi   Ekonomi Pembangunan, meliputi kekuatan,  kelemahan, 
peluang dan hambatan. Faktor faktor tersebut juga didasarkan pada hasil diskusi dengan 
Tim Pendirian Progam Studi  Ekonomi Pembangunan.  Berdasarkan hal itu, Tim 
Perumus Analisis SWOT melakukan kajian yang mendalam sebagai dasar dalam 
penyusunan Profil Lulusan dan kurikulum Program Studi S1  Ekonomi Pembangunan. 
Adapun Hasil dari Analisis SWOT Program Studi Ekonomi Pembangunan  adalah sebagai 
pada Tabel di Bawah ini : 
 

Tabel : Hasil Analisis SWOT Program Studi  Ekonomi Pembangunan 
 

FAKTOR-
FAKTOR  
INTERNAL 

Strengths (S) 

1. Program Studi  Ekonomi Pembangunan merupakan salah satu 
bagian dari ilmu Ekonomi yang secara spesifik mempelajari 
persoalan pembangunan yang sudah, sedang, dan akan terjadi 
di negara berkembang. Pembangunan tersebut mencakup 
industri, perbankan, keuangan, dan bisnis. Selain itu lulusan 
Ekonomi Pembangunan dirancang agar mampu menganalisis 
berbagai isu isu perekonomian untuk kemudian mencari dan 
menemukan solusi dari berbagai persoalan ekonomi secara 
kritis, kreatif, dan inovatif. Hal demikian tentu ditopang 
dengan kemampuan Hard Skill & Soft Skill 

2.  Adanya hubungan dan proyeksi kerjasama yang baik dengan 
Instantsi pendidikan Muhammadiyah lainnya yang mendorong 
dalam proses perkembangan dan pengembangan pendidikan 
di berbagai perguruan tinggi. 

3. Program studi S1 Ekonomi Pembangunan juga telah menjalin 
kerja sama dengan Instansi pemerintahan, Perencana 
Pembangunan dll dalam hal penguasaaan hardskill bagi 
mahasiswa yang melakukan program pelatihan kerja dengan mata 
kuliah yang terdapat di program studi ini. 

4. Dosen memiliki kompetensi dalam melakukan proses belajar 
mengajar serta kompetensi dalam penelitian di bidang 
ekonomi, khususnya dikaitkan dengan masalah perkembangan 
industrial. 

5. Telah Memiliki lokasi yang strategis serta  ruang gedung 
Sendiri. 
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6. Kurikulum Sudah Berbasis KKNI dan SNPT 

Weakness (W) 

1. Program  Studi Ekonomi Pembangunan masih baru dan 
membutuhkan banyak penyesuaian di semua bidang prodi 
maupun fakulta,. 

2. Sumber pendanaan yang menunjnag majunya suatu institusi 
3. Sumber daya pengajar yang masih kurang 

FAKTOR-
FAKTOR  
EKSTERNAL 

Opportunities 
(O) 

1. Banyaknya kebutuhan SDM di masa Yang akan datang terhadap 
lulusan Ekonomi Pembangunan  

2. Banyaknya pasar lapangan kerja di sektor Industrial , 
Manufactur, Lembaga Keuangan serta Perseroan dll baik di 
pemerintahan  maupun swasta . 

3. Adanya tawaran berbagai sumber beasiswa kepada mahasiswa 
yang berprestasi dan pengembangan kapasitas pengajar. 

4. Kesempatan melanjutkan studi Perguruan Tinggi , beasiswa 
dalam & luar negeri pada program pemerintahan dan swasta. 

Threats (T) 
1. Terdapat  PTS lainnya di Jabodetabek dengan Prodi yang sama 
2. Penurunan angka minat lanjut studi pada perguruan tinggi 

 
 

KURIKULUM PROGRAM STUDI EONOMI ISLAM 
 

 
A. Visi, Misi, Profil dan Kompetensi Lulusan  

Visi Universitas  
“Menjadi Universitas terkemuka di Asia Tenggara dalam pengembangan ilmu pengetahuan, 
teknologi, bisnis, melahirkan Wirausahawan yang Islami dan Berkemajuan pada tahun 2040.” 

Visi Program Studi  Ekonomi Pembangunan 
“Menjadi Program Studi terkemuka di Asia Tenggara dalam melahirkan wirausahawan dan 
pengembangan keilmuan bidang Perencanaan Pembangunan yang Islami dan Berkemajuan 
pada tahun 2040.” 

 
Misi Program Studi  Ekonomi Pembangunan 

1. Menyelenggarakan  pendidikan  dan  pengajaran  untuk  menghasilkan  lulusan  yang  beraklak  
iIslami  dan  berpandangan  Kemuhammadiyahan,serta  menguasai   ilmu   ekonomi   
pembangunan  

2. Menyelenggarakan  dan  meningkatkan  kualitas  penelitian  di  bidang  ekonomi  
pembangunan,serta  menghasilkan  temuan–temuan  unggul  yang  mendukung   peningkatan 
kualitas   pembangunan   daerah   dan   nasional. 

3. Menyelenggarakan  pengabdian  masyarakat  dalam  upaya  memperdayakan  potensi  
masyarakat  untuk  mencapai  taraf  kesejahteraan 

4. Menyelenggarakan  dan  meningkatkan  kualitas  kerjasama  dengan  mitra  dan  instansi 
eksternal    lainnya   baik   di dalam   maupun    luar  negeri 
 

 

B. Profil Lulusan Program Studi 

Profil lulusan Prodi  Ekonomi Pembangunan S1 ditentukan melalui mekanisme 
penggabungan visi akademik yang dilakukan dengan penggabungan visi akademik yang 
dilakukan dengan analisis SWOT dan analisis kebutuhan pasar melalui experience para 
dosen serta praktisi yang tergabung dalam lingkup Institut Bisnis Muhammadiyah 
melalui forum group discussion. Sehingga lulusan prodi  Ekonomi Pembangunan S1 
diharapkan akan menjadi: 
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Tabel Profil Program Studi Ekonomi Pembangunan 

 

PROFIL DESKRIPTOR 

Perumus Kebijakan 

Instansi pemerintah berkait perumusan kebijakan di bidang 
pembangunan ekonomi meliputi BPK, Bappenas, bappeda, Bank 
Indonesia, pegadaian, dan perpajakan. Di Bappenas misalnya 
memiliki tugas  penyusunan rencana pembangunan nasional, 
rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara, 
pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana 
pembangunan. Semua pekerjaan ini sangat membutuhkan lulusan 
ekonomi pembangunan dalam memaksimalkan keahliannya 

Tenaga Pendidik 

Ekonomi pembangunan menjadi jurusan paling strategis dimana 
peluang para lulusannya menjadi pengajar di lembaga pendidikan 
dan asisten peneliti atau asisten analis kebijakan. Tentunya harus 
memenuhi persyaratan bila ingin bekerja sebagai pengajar 
jurusan ekonomi pembangunan, seperti melanjutkan kuliah 
magister di bidang ekonomi 

Research & 
Development 

Bertanggungjawab mengelola sejumlah dana tertentu untuk riset 
dan pengembangan. R&D melakukan tes dan tak jarang membuat 
alat tes sendiri dan terus mengembangkan teknologi baru untuk 
meningkatkan kualitas produk perusahaan. Di R&D seorang 
lulusan ekonomi pembangunan bertugas menganalisa berbagai 
isu perekonomian untuk mencari dan menemukan solusi dari 
berbagai persoalan ekonomi secara kritis, kreatif, dan inovatif 
 

Analis Industri 

Perusahaan Internasional bergerak di bidang ekonomi, 
perbankan, maupun perusahaan umum juga membutuhkan 
tenaga lulusan ekonomi pembangunan. Bagi perusahaan di 
bidang ekonomi, sarjana ekonomi pembangunan dibutuhkan 
untuk menganalisa pembangunan industri, perbankan, keuangan, 
dan bisnis secara berkala 

Analis Bisnis 

perusahaan atau industri di bidang keuangan, perbankan, 
asuransi, telekomunikasi, utilitas, layanan perangkat lunak, dan 
lainnya membutuhkan seorang analis bisnis. Di perusahaan 
tersebut lulusan ekonomi pembangunan sangat diperlukan untuk 
menganalisa kebutuhan bisnis dan pengembangan bisnis serta  
mengusulkan solusi-solusi praktis dan pengembangan rencana 
proyek atau  keterampilan manajemen proyek.. 

 

Profil lulusan Prodi Ekonomi Pembangunan ditentukan melalui mekanisme 
penggabungan visi akademik yang dilakukan dengan analisis SWOT (Strengths, 
Weaknes, Oportuities, dan Threats) dan analisis kebutuhan pasar juga masukan dari 
para praktisi maupun ahli dibidangnya, begitu juga menyesuaikan kebutuhan 
masyarakat. Sehingga lulusan program studi Ekonomi Pembangunan berhak 
menyandang gelar S.E dan mereka memiliki kualifikasi untuk menjadi Perumus 
Kebijakan, Tenaga Pendidik, Research & Development, Analis Industri, Analis Bisnis. 
Selain itu, pada lulusan program studi Ekonomi Pembangunan yang memiliki bakat dan 
minat dibidang kependidikan maka dapat melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi 
yaitu S2 (bergelar magister) maupun mengikuti program kepakaran. Dengan begitu, 
seorang sarjana Ekonomi Pembangunan memiliki peluang  tinggi dalam serapan 
pekerjaan era industrial dengan kualifikasi yang dimilikinya dan berhak mendapatkan 
apresiasi dalam dunia pekerjaan dengan gaji yang tinggi. 
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Kompetensi lulusan Program Studi Ekonomi Pembangunan Institut Bisnis 
Muhammadiyah Bekasi mencakup empat aspek yaitu : (a) Sikap, (b) Keterampilan 
umum, (c) Keterampilan khusus dan (d) Pengetahuan. yang dinyatakan dalam capaian 
pembelajaran lulusan sebagai berikut : 
 

NO KOMPETENSI CAPAIAN PEMBELAJARAN 

1 SIKAP 

a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu 
menunjukkan sikap religius 

b. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan 
tugas berdasarkan agama, moral, dan etika 

c. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan 
peradaban berdasarkan Pancasila 

d. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah 
air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada 
negara dan bangsa 

e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan 
kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; 

f. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian 
terhadap masyarakat dan lingkungan 

g. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan 
bernegara; 

h. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 

i. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di 
bidang keahliannya secara mandiri; dan 

j. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan 
kewirausahaan. 

k. Berakhlak karimah dalam aktivitas sosial, ekonomi, dan bisnis. 
l. Menginternalisasi perilaku dan akhlak sesuai dengan nilai-

nilai dan prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah. 
 

2 
PENGUASAAN 

PENGETAHUAN 

a. Menguasai konsep integritas akademik secara umum dan 
konsep plagiarisme secara khusus, dalam hal jenis 
plagiarisme, dan konsekuensi pelanggaran dan upaya 
pencegahannya; 

b. Menguasai konsep teoritis ekonomi pembangunan dan 
mainstream, nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar ekonomi 
pembangunan untuk secara kontekstual menganalisis 
fenomena ekonomi tingkat dasar; 
1. Makro ekonomi dalam pandangan ekonomi 

pembangunan (general equilibrium, sustainability, 
pertumbuhan yang pada distribusi value added, 
kemiskinan, konsep uang serta perkembangannya, serta 
konsep kekinian terkait dengan SDGs 

2. Mikro ekonomi dalam pandangan ekonomi 
pembangunan (production chain, institutional 
arrangement, agency problem, produksi, konsumsi, 
utilitas, mekanisme pasar baik tradisional maupun yang 
bergerak dengan dukungan teknologi). 

3. Peran negara dalam perekonomian (kebijakan fiskal, 
moneter, serta peranan lembaga hizbah untuk mengatasi 
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ketidak sempurnaan pasar dalam proses distribusi 
menurut tingkat hajatnya) 

c. Menguasai konsep teoritis manajemen risiko, manajemen 
investasi dan portofolio, manajemen pembiayaan, dan tata 
kelola yang baik (good governance) secara umum dalam 
prespektif Islam untuk pengelolaan pembangunan ekonomi 
komersial dan sosial pada manajerial tingkat dasar sesuai 
dengan standar dan peraturan yang berlaku baik di tingkat 
nasional dan internasional serta prinsip dan kaidah umum. 

d. menguasai konsep dan prinsip kewirausahaan, manajemen 
keuangan, manajemen pemasaran, sistem informasi 
manajemen, ekonomi pembangunan, ekonomi regional, 
ekonomi strategi, ekonomi perkotaan, dan ekonomi sumber 
daya alam & lingkungan 

e. menguasai konsep dan prinsip hukum bisnis dan etika bisnis 
dalam prespektif ekonomi pembangunan untuk pengelolaan 
lembaga keuangan syariah komersial dan sosial pada 
manajerial tingkat dasar.  

f. menguasai prinsip-prinsip dasar pemilihan dan penggunaan 
teknologi pengelolaan data untuk analisis fenomena 
ekonomi pembangunan tingkat dasar. 

g. menguasai prinsip dasar penyusunan analisis data untuk 
pembangunan ekonomi komersial dan sosial. 

h. menguasai prinsip dan teknik analisis proyeksi data serta 
penggunaan teknologi informasi untuk operasional dan 
pengembangan bisnis lembaga keuangan syariah komersial 
dan sosial pada manajerial tingkat dasar. 

i. menguasai prinsip dan teknik penyusunan model bisnis, 
studi kelayakan bisnis, perencanaan bisnis, dan analisis 
peluang bisnis untuk mendirikan bisnis syariah baru yang 
kreatif dan inovatif; 

j. menguasai metode penelitian dan teknik analisis data dalam 
bidang ekonomi dan keuangan dalam paradigma ekonomi 
pembangunan sesuai dengan etika penelitian. 

k. menguasai prinsip dan teknik dasar berkomunikasi dengan 
bahasa lisan dan tulisan yang baku baik bahasa Indonesia 
maupun bahasa asing. 

l. menguasai pengetahuan faktual tentang kebijakan dan 
regulasi ekonomi dan keuangan baik nasional maupun 
internasional. 
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3 
KETERAMPILAN 

KHUSUS 

a. Mampu menganalisis fenomena ekonomi dengan 
mengintegrasikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar 
ekonomi syariah melalui pendekatan metodologi ekonomi 
dan keuangan syariah serta pemahaman teori dasar ekonomi 
secara terintegrasi. 

b. mampu memilih dan memanfaatkan perangkat lunak 
teknologi pengelolaan data menganalisis risiko, kelayakan 
pembiayaan, dan laporan keuangan di lembaga keuangan 
syariah komersial dan social sesuai dengan prinsip-prinsip 
dasar dan prosedur untuk pengambilan keputusan 
manajerial tingkat dasar 

c. Mampu menganalisis risiko, kelayakan pembiayaan, dan 
laporan keuangan di lembaga keuangan komersial dan sosial 
sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dan prosedur untuk 
pengambilan keputusan manajerial. 

d. Mampu membuat keputusan terstruktur dalam pendanaan 
dan investasi di lembaga keuangan komersial dan sosial 
sesuai dengan lingkup tanggung jawab pekerjaannya pada 
manajerial tingkat dasar 

e. Mampu mengaplikasikan teknologi informasi dalam proses 
pengambilan keputusan dan pengelolaan lembaga keuangan 
komersial dan sosial sesuai dengan lingkup tanggung jawab 
pekerjaannya pada manajerial tingkat dasar 

f. Mampu menyusun model bisnis secara kreatif dan inovatif 
berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal 

g. Mampu menilai kelayakan bisnis dengan pengaplikasian 
prinsip manajemen operasional, manajemen keuangan, 
manajemen pemasaran, manajemen sumber daya insani, dan 
manajemen strategi dalam pengelolaan bisnis sesuai dengan 
perencanaan bisnis dan/atau kebijakan perusahaan 

h. Mampu menganalisis masalah, menemukan sumber masalah, 
mengusulkan berbagai alternatif solusi dari permasalahan 
bisnis untuk entitas mikro kecil dan menengah. 

 

4 
KETERAMPILAN 

UMUM 

a. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, 
dan inovatif dalam konteks pengembangan atau 
implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang 
memerhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang 
sesuai dengan bidang keahliannya; 

b. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan 

terukur; 

c. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau 
implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang 
memerhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai 
dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan 
etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, 
desain atau kritik seni; 

d. Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut 
di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan 
mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi; 

e. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks 
penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan 
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hasil analisis informasi dan data; 
f. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja 

dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam 
maupun di luar lembaganya; 

g. mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja 
kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi 
terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada 
pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya; 

h. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap 
kelompok kerja yang berada di bawah tanggung 
jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara 
mandiri; 

i. mampu mendokumentasikan, menyimpan, 
mengamankan, dan menemukan kembali data untuk 
menjamin kesahihan dan mencegah plagiarisme; 

j. mampu beradaptasi, bekerja sama, berkreasi, 
berkontribusi, dan berinovasi dalam menerapkan ilmu 
pengetahuan pada kehidupan bermasyarakat serta 
mampu berperan sebagai warga dunia yang berwawasan 
global; 

k. mampu menegakkan integritas akademik secara umum 
dan mencegah terjadinya praktik plagiarisme; 

l. Mampu menggunakan teknologi informasi dalam konteks 
pengembangan keilmuan dan implementasi bidang 
keahlian dan 

m. Mampu menggunakan minimal satu bahasa internasional 
untuk komunikasi lisan dan tulis 

 

 

C. Model Penyusunan Kurikulum 

Sesuai dengan arahan dalam Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Program 
Studi, perumusan kurikulum didasarkan kepada sejumlah pertimbangan yang sifatnya 
analisis lingkungan internal dan eksternal dalam bentuk analisis SWOT. Berikut ini 
dilukiskan model penyusunan kurikulum Program Studi Ekonomi Pembangunan Institut 
Bisnis Muhammadiyah Bekasi berdasarkan KKNI: 
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D. Deskripsi Generik KKNI 

Terdapat sejumlah deskripsi generic dari kualifikasi yang harus dicapai oleh 
lulusan Strata 1 seperti yang tertuang pada Lampiran Peraturan Presiden Republik 
Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang 
terdiri dari deskripsi kompetensi yang harus dimiliki oleh semua level dan deskripsi 
kompetensi yang terkait dengan level/jenjang pendidikan yang disandang oleh lulusan 
strata 1. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deskripsi Umum KKNI Pada Semua Tingkatan 
 

a) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
b) Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya, 
c) Berperan sebagai warga Negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung 

perdamaian dunia, 
d) Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap 

masyarakat dan lingkungannya, 
e) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta 

pendapat/temuan orisinal orang lain, 
f) Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan 

kepentingan bangsa serta masyarakat luas. 

Gambar–Model Perumusan Kurikulum Berbasis KKNI 
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E. Kualifikasi Lulusan Prodi Ekonomi Pembangunan 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
F. Deskripsi Spesifik Program Ekonomi Pembangunan  

Deskripsi spesifik Program Studi Ekonomi Pembangunan Institut Bisnis 
Muhammadiyah Bekasi berdasarkan uraian deskripsi generik KKNI untuk level 6, 
analisis SWOT,  Program Studi  Ekonomi Pembangunan menetapkan deskripsi 
spesifik program studi, yaitu: 

 

DESKRIPTOR KUALIFIKASI SDM LEVEL 6 PADA KKNI 
DIHASILKAN OLEH PROGRAM S1 EKONOMI PEMBANGUNAN 

  
Deskripsi generik level 6 (paragraf pertama) 
“ Mampu  memanfaatkan IPTEKS dalam bidang keahliannya dan mampu beradaptasi terhadap 
situasi yang dihadapi dalam penyelesaian masalah”. 
(Ketrampilan Kerja Khusus) 
 
Deskripsi spesifik: 
 

1. Mampu menganalisis fenomena ekonomi dengan mengintegrasikan nilai-nilai dan prinsip-
prinsip dasar ekonomi syariah melalui pendekatan metodologi ekonomi dan keuangan syariah 
serta pemahaman teori dasar ekonomi secara terintegrasi. 

2. mampu memilih dan memanfaatkan perangkat lunak teknologi pengelolaan data menganalisis 
risiko, kelayakan pembiayaan, dan laporan keuangan di lembaga keuangan syariah komersial 
dan social sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dan prosedur untuk pengambilan keputusan 
manajerial tingkat dasar 

3. Mampu menganalisis risiko, kelayakan pembiayaan, dan laporan keuangan di lembaga 
keuangan komersial dan sosial sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dan prosedur untuk 
pengambilan keputusan manajerial. 

4. Mampu membuat keputusan terstruktur dalam pendanaan dan investasi di lembaga keuangan 
komersial dan sosial sesuai dengan lingkup tanggung jawab pekerjaannya pada manajerial 
tingkat dasar 

5. Mampu mengaplikasikan teknologi informasi dalam proses pengambilan keputusan dan 
pengelolaan lembaga keuangan komersial dan sosial sesuai dengan lingkup tanggung jawab 
pekerjaannya pada manajerial tingkat dasar 

6. Mampu menyusun model bisnis secara kreatif dan inovatif berdasarkan analisis lingkungan 
internal dan eksternal 

7. Mampu menilai kelayakan bisnis dengan pengaplikasian prinsip manajemen operasional, 

Kualifikasi Lulusan Strata 1 dalam KKNI pada level 6 sebagai berikut:  
 

a) Mampu mengaplikasikan bidang keahlian ilmu  Ekonomi Pembangunan yang meliputi ilmu 
matematika dan statistika,  yang kemudian memanfaatkan IPTEKS pada bidangnya dalam 
penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi 

b) Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis 
bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu 
memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. 

c) Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu 
memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok. 

d) Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian 
hasil kerja organisasi. 
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manajemen keuangan, manajemen pemasaran, manajemen sumber daya insani, dan 
manajemen strategi dalam pengelolaan bisnis sesuai dengan perencanaan bisnis dan/atau 
kebijakan perusahaan 

8. Mampu menganalisis masalah, menemukan sumber masalah, mengusulkan berbagai alternatif 
solusi dari permasalahan bisnis untuk entitas mikro kecil dan menengah 

 
Deskripsi generik level 6 (paragraf kedua) 
“ Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian 
khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan 
penyelesaian masalah prosedural”. 
(Penguasaan Pengetahuan) 
 
Deskripsi spesifik: 
 

1. Menguasai konsep integritas akademik secara umum dan konsep plagiarisme secara khusus, 
dalam hal jenis plagiarisme, dan konsekuensi pelanggaran dan upaya pencegahannya; 

2. Menguasai konsep teoritis ekonomi pembangunan dan mainstream, nilai-nilai dan prinsip-
prinsip dasar ekonomi pembangunan untuk secara kontekstual menganalisis fenomena 
ekonomi tingkat dasar 

3. Menguasai konsep teoritis manajemen risiko, manajemen investasi dan portofolio, manajemen 
pembiayaan, dan tata kelola yang baik (good governance) secara umum dalam prespektif Islam 
untuk pengelolaan pembangunan ekonomi komersial dan sosial pada manajerial tingkat dasar 
sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku baik di tingkat nasional dan internasional 
serta prinsip dan kaidah umum. 

4. menguasai konsep dan prinsip kewirausahaan, manajemen keuangan, manajemen pemasaran, 
sistem informasi manajemen, ekonomi pembangunan, ekonomi regional, ekonomi strategi, 
ekonomi perkotaan, dan ekonomi sumber daya alam & lingkungan 

5. menguasai konsep dan prinsip hukum bisnis dan etika bisnis dalam prespektif ekonomi 
pembangunan untuk pengelolaan lembaga keuangan syariah komersial dan sosial pada 
manajerial tingkat dasar.  

6. menguasai prinsip-prinsip dasar pemilihan dan penggunaan teknologi pengelolaan data untuk 
analisis fenomena ekonomi pembangunan tingkat dasar. 

7. menguasai prinsip dasar penyusunan analisis data untuk pembangunan ekonomi komersial dan 
sosial. 

8. menguasai prinsip dan teknik analisis proyeksi data serta penggunaan teknologi informasi 
untuk operasional dan pengembangan bisnis lembaga keuangan syariah komersial dan sosial 
pada manajerial tingkat dasar. 

9. menguasai prinsip dan teknik penyusunan model bisnis, studi kelayakan bisnis, perencanaan 
bisnis, dan analisis peluang bisnis untuk mendirikan bisnis syariah baru yang kreatif dan 
inovatif; 

10. menguasai metode penelitian dan teknik analisis data dalam bidang ekonomi dan keuangan 
dalam paradigma ekonomi pembangunan sesuai dengan etika penelitian. 

11. menguasai prinsip dan teknik dasar berkomunikasi dengan bahasa lisan dan tulisan yang baku 
baik bahasa Indonesia maupun bahasa asing. 

12. menguasai pengetahuan faktual tentang kebijakan dan regulasi ekonomi dan keuangan baik 

nasional maupun internasional. 
 

 
Deskripsi generik level 6 (paragraf ketiga) 
“ Mampu mengambil keputusan strategis berdasarkan analisis informasi dan data, dan memberikan 
petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi”. 
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(Ketrampilan Kerja Umum) 
Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil 
kerja organisasi 
 
Deskripsi spesifik: 

 
1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks 

pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memerhatikan dan 
menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya; 

2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; 
3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang memerhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan 
kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik 
seni; 

4. Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau 
laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi; 

5. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang 
keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data; 

6. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat 
baik di dalam maupun di luar lembaganya; 

7. mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi 
serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di 
bawah tanggung jawabnya; 

8. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah 
tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; 

9. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk 
menjamin kesahihan dan mencegah plagiarisme; 

10. mampu beradaptasi, bekerja sama, berkreasi, berkontribusi, dan berinovasi dalam menerapkan 
ilmu pengetahuan pada kehidupan bermasyarakat serta mampu berperan sebagai warga dunia 
yang berwawasan global; 

11. mampu menegakkan integritas akademik secara umum dan mencegah terjadinya praktik 
plagiarisme; 

12. Mampu menggunakan teknologi informasi dalam konteks pengembangan keilmuan dan 
implementasi bidang keahlian dan 

13. Mampu menggunakan minimal satu bahasa internasional untuk komunikasi lisan dan tulis 
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Capaian Pembelajaran Program Studi Ekonomi Pembangunan 
 

Aspek  
Capaian Pembelajaran 
Sesuai 
Level 6 KKNI 

Kode 
Capaian Pembelajaran  Program Studi  
Ekonomi Pembangunan 

Sikap 

1 
Bertaqwa Kepada Tuhan 
Yang MahaEsa; 

S1 
Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 
Esa dan mampu menunjukkan sikap 
religius 

2 

Memiliki moral, etika dan 
kepribadian yang baik di 
dalam menyelesaikan 
tugasnya; 

S2 

Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan 
dalam menjalankan tugas berdasarkan 
agama, moral, dan etika 

3 

Berperan sebagai warga 
negara yang bangga dan 
cinta tanah air serta 
mendukung perdamaian 
dunia; 

S3 

Berkontribusi dalam peningkatan 
mutu kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, bernegara, dan kemajuan 
peradaban berdasarkan Pancasila 

S4 

Berperan sebagai warga negara yang 
bangga dan cinta tanah air, memiliki 
nasionalisme serta rasa tanggung 
jawab pada negara dan bangsa 

4 

Mampu bekerja sama dan 
memiliki kepekaan sosial 
dan kepedulian yang tinggi 
terhadap masyarakat dan 
lingkungannya; 

S5 

Menghargai keanekaragaman budaya, 
pandangan, agama, dan kepercayaan, 
serta pendapat atau temuan orisinal 
orang lain; 

S6 

Bekerja sama dan memiliki kepekaan 
sosial serta kepedulian terhadap 
masyarakat dan lingkungan 

S7 

Taat hukum dan disiplin dalam 
kehidupan bermasyarakat dan 
bernegara; 

S8 
Menginternalisasi nilai, norma, dan 
etika akademik; 

5 

Menghargai 
keanekaragaman budaya, 
pandangan, kepercayaan, 
dan agama serta 
pendapat/temuan original 
orang lain; dan 

S9 
Menunjukkan sikap bertanggung 
jawab atas pekerjaan di bidang 
keahliannya secara mandiri; dan 

S10 

Menginternalisasi semangat 
kemandirian, kejuangan, dan 
kewirausahaan. 

6 

Menjunjung tinggi 
penegakan hukum serta 
memiliki semangat untuk 
mendahulukan 
kepentingan bangsa serta 
masyarakat luas. 

S11 
Berakhlak karimah dalam aktivitas 
sosial, ekonomi, dan bisnis. 

S12 

Menginternalisasi perilaku dan 
akhlak sesuai dengan nilai-nilai dan 
prinsip-prinsip dasar ekonomi 
syariah 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PP1 

Menguasai konsep integritas 
akademik secara umum dan konsep 
plagiarisme secara khusus, dalam hal 
jenis plagiarisme, dan konsekuensi 
pelanggaran dan upaya 
pencegahannya; 

PP2 
Menguasai konsep teoritis ekonomi 
pembangunan dan mainstream, nilai-



Kurikulum Program Studi Ekonomi Pembangunan 17 
 

 
 

Penguasaan 
Pengetahuan 

 

 
 
1 

 
Menguasai konsep teoritis 
bidang pengetahuan 
tertentu secara umum dan 
konsep teoritis bagian 
khusus dalam bidang 
pengetahuan tersebut 
secara mendalam, serta 
mampu memformulasikan 
penyelesaian masalah 
prosedural mengaplikasikan bidang keahlian Agribisnis dan memanfaatkan IPTEKS pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi 

nilai dan prinsip-prinsip dasar 
ekonomi pembangunan untuk secara 
kontekstual menganalisis fenomena 
ekonomi tingkat dasar; 

PP3 

Menguasai konsep teoritis 
manajemen risiko, manajemen 
investasi dan portofolio, manajemen 
pembiayaan, dan tata kelola yang baik 
(good governance) secara umum 
dalam prespektif Islam untuk 
pengelolaan pembangunan ekonomi 
komersial dan sosial pada manajerial 
tingkat dasar sesuai dengan standar 
dan peraturan yang berlaku baik di 
tingkat nasional dan internasional 
serta prinsip dan kaidah umum. 

PP4 

Menguasai konsep dan prinsip 
kewirausahaan, manajemen keuangan, 
manajemen pemasaran, sistem 
informasi manajemen, ekonomi 
pembangunan, ekonomi regional, 
ekonomi strategi, ekonomi perkotaan, 
dan ekonomi sumber daya alam & 
lingkungan 

PP5 

Menguasai konsep dan prinsip hukum 
bisnis dan etika bisnis dalam 
prespektif ekonomi pembangunan 
untuk pengelolaan lembaga keuangan 
syariah komersial dan sosial pada 
manajerial tingkat dasar.  

PP6 

Menguasai prinsip-prinsip dasar 
pemilihan dan penggunaan teknologi 
pengelolaan data untuk analisis 
fenomena ekonomi pembangunan 
tingkat dasar. 

PP7 

Menguasai prinsip dasar penyusunan 
analisis data untuk pembangunan 
ekonomi komersial dan sosial. 

PP8 

Menguasai prinsip dan teknik analisis 
proyeksi data serta penggunaan 
teknologi informasi untuk 
operasional dan pengembangan 
bisnis lembaga keuangan syariah 
komersial dan sosial pada manajerial 
tingkat dasar. 

PP9 

Menguasai prinsip dan teknik 
penyusunan model bisnis, studi 
kelayakan bisnis, perencanaan bisnis, 
dan analisis peluang bisnis untuk 
mendirikan bisnis syariah baru yang 
kreatif dan inovatif; 
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PP10 

Menguasai metode penelitian dan 
teknik analisis data dalam bidang 
ekonomi dan keuangan dalam 
paradigma ekonomi pembangunan 
sesuai dengan etika penelitian. 

PP11 

Menguasai prinsip dan teknik dasar 
berkomunikasi dengan bahasa lisan 
dan tulisan yang baku baik bahasa 
Indonesia maupun bahasa asing. 

PP12 

Menguasai pengetahuan faktual 
tentang kebijakan dan regulasi 
ekonomi dan keuangan baik nasional 
maupun internasional. 

Ketrampilan 
Kerja 

Umum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mampu mengambil 
keputusan yang tepat 
berdasarkan analisis 
informasi dan data, dan 
mampu memberikan 
petunjuk dalam memilih 
berbagai alternatif solusi 
secara mandiri dan 
kelompok. 

KU 1 

Mampu menerapkan pemikiran logis, 
kritis, sistematis, dan inovatif dalam 
konteks pengembangan atau 
implementasi ilmu pengetahuan dan 
teknologi yang memerhatikan dan 
menerapkan nilai humaniora yang 
sesuai dengan bidang keahliannya; 

KU 2 
Mampu menunjukkan kinerja 
mandiri, bermutu, dan terukur; 

KU 3 

Mampu mengkaji implikasi 
pengembangan atau implementasi 
ilmu pengetahuan dan teknologi yang 
memerhatikan dan menerapkan nilai 
humaniora sesuai dengan 
keahliannya berdasarkan kaidah, tata 
cara dan etika ilmiah dalam rangka 
menghasilkan solusi, gagasan, desain 
atau kritik seni; 

KU 4 

Mampu menyusun deskripsi saintifik 
hasil kajian tersebut di atas dalam 
bentuk skripsi atau laporan tugas 
akhir, dan mengunggahnya dalam 
laman perguruan tinggi; 

KU 5 

Mampu mengambil keputusan secara 
tepat dalam konteks penyelesaian 
masalah di bidang keahliannya, 
berdasarkan hasil analisis informasi 
dan data; 

KU 6 

Mampu memelihara dan 
mengembangkan jaringan kerja 
dengan pembimbing, kolega, sejawat 
baik di dalam maupun di luar 
lembaganya; 

 
2 

Bertanggung jawab pada 
pekerjaan sendiri dan 
dapat diberi tanggung 
jawab atas pencapaian 

KU 7 

Mampu bertanggung jawab atas 
pencapaian hasil kerja kelompok dan 
melakukan supervisi serta evaluasi 
terhadap penyelesaian pekerjaan 
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hasil kerja organisasi. yang ditugaskan kepada pekerja yang 
berada di bawah tanggung jawabnya; 

KU 8 

Mampu melakukan proses evaluasi 
diri terhadap kelompok kerja yang 
berada di bawah tanggung jawabnya, 
dan mampu mengelola pembelajaran 
secara mandiri; 

KU 9 

Mampu mendokumentasikan, 
menyimpan, mengamankan, dan 
menemukan kembali data untuk 
menjamin kesahihan dan mencegah 
plagiarisme; 

KU 10 

Mampu beradaptasi, bekerja sama, 
berkreasi, berkontribusi, dan 
berinovasi dalam menerapkan ilmu 
pengetahuan pada kehidupan 
bermasyarakat serta mampu 
berperan sebagai warga dunia yang 
berwawasan global; 

KU 11 

Mampu menegakkan integritas 
akademik secara umum dan 
mencegah terjadinya praktik 
plagiarisme; 

KU 12 

Mampu menggunakan teknologi 
informasi dalam konteks 
pengembangan keilmuan dan 
implementasi bidang keahlian dan 

KU 13 
Mampu menggunakan minimal satu 
bahasa internasional 
untukkomunikasi lisan dan tulis 

 
 
 
 

Ketrampilan 
Kerja 

Khusus 

 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 

 
 
 
 
 
 
Mampu  memanfaatkan 
IPTEKS dalam bidang  
Ekonomi Pembangunan 
dan mampu beradaptasi 
terhadap situasi yang 
dihadapi dalam 
penyelesaian masalah. 
 

KK1 

Mampu menganalisis fenomena 
ekonomi dengan mengintegrasikan 
nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar 
ekonomi syariah melalui pendekatan 
metodologi ekonomi dan keuangan 
syariah serta pemahaman teori dasar 
ekonomi secara terintegrasi. 

KK2 

Mampu memilih dan memanfaatkan 
perangkat lunak teknologi 
pengelolaan data menganalisis risiko, 
kelayakan pembiayaan, dan laporan 
keuangan di lembaga keuangan 
syariah komersial dan social sesuai 
dengan prinsip-prinsip dasar dan 
prosedur untuk pengambilan 
keputusan manajerial tingkat dasar 

KK3 

Mampu menganalisis risiko, 
kelayakan pembiayaan, dan laporan 
keuangan di lembaga keuangan 
komersial dan sosial sesuai dengan 
prinsip-prinsip dasar dan prosedur 
untuk pengambilan keputusan 
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manajerial. 

KK4 

Mampu membuat keputusan 
terstruktur dalam pendanaan dan 
investasi di lembaga keuangan 
komersial dan sosial sesuai dengan 
lingkup tanggung jawab 
pekerjaannya pada manajerial tingkat 
dasar 

KK5 

Mampu mengaplikasikan teknologi 
informasi dalam proses pengambilan 
keputusan dan pengelolaan lembaga 
keuangan komersial dan sosial sesuai 
dengan lingkup tanggung jawab 
pekerjaannya pada manajerial tingkat 
dasar 

KK6 

Mampu menyusun model bisnis 
secara kreatif dan inovatif 
berdasarkan analisis lingkungan 
internal dan eksternal 

KK7 

Mampu menilai kelayakan bisnis 
dengan pengaplikasian prinsip 
manajemen operasional, manajemen 
keuangan, manajemen pemasaran, 
manajemen sumber daya insani, dan 
manajemen strategi dalam 
pengelolaan bisnis sesuai dengan 
perencanaan bisnis dan/atau 
kebijakan perusahaan 

KK8 

Mampu menganalisis masalah, 
menemukan sumber masalah, 
mengusulkan berbagai alternatif 
solusi dari permasalahan bisnis untuk 
entitas mikro kecil dan menengah 

 
Keterangan : 
 
S : Sikap 
PP : Penguasaan Pengetahuan 
KU  : Ketrampilan Kerja Umum  
KK  : Ketrampilan Kerja Khusus 
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Kaitan Antara Profil Lulusan dengan Standar Kompetensi Lulusan 
Program Studi  Ekonomi Pembangunan 

 

PROFIL 
LULUSAN 

   
CAPAIAN PEMBELAJARAN 

   

Kode Aspek Sikap Kode 

   
Aspek 

Penguasaan 
Pengetahuan 

Kode 
Aspek 

Ketrampilan 
Kerja Umum 

Kode 
Aspek 

Ketrampilan 
Kerja Khusus 

 
 
 

 
 
 
 

a. Perumus 
Kebijakan 

b. Tenaga 
Pendidik 

c. Reseach & 
Development 

d. Analis 
Industri 

e. Analis Bisnis 
 

S1 

Bertakwa 

kepada Tuhan 

Yang Maha Esa 

dan mampu 

menunjukkan 

sikap religius 

PP1 

Menguasai 
konsep integritas 
akademik secara 
umum dan 
konsep 
plagiarisme 
secara khusus, 
dalam hal jenis 
plagiarisme, dan 
konsekuensi 
pelanggaran dan 
upaya 
pencegahannya; 

KU1 

Mampu 
menerapkan 
pemikiran logis, 
kritis, sistematis, 
dan inovatif 
dalam konteks 
pengembangan 
atau 
implementasi 
ilmu pengetahuan 
dan teknologi 
yang 
memerhatikan 
dan menerapkan 
nilai humaniora 
yang sesuai 
dengan bidang 
keahliannya; 

KK1 

Mampu 

menganalisis 

fenomena 

ekonomi dengan 

mengintegrasikan 

nilai-nilai dan 

prinsip-prinsip 

dasar ekonomi 

syariah melalui 

pendekatan 

metodologi 

ekonomi dan 

keuangan syariah 

serta pemahaman 

teori dasar 

ekonomi secara 

terintegrasi. 

 

S2 

Menjunjung 

tinggi nilai 

kemanusiaan 

dalam 

menjalankan 

tugas 

berdasarkan 

agama, moral, 

dan etika 

PP2 

Menguasai 
konsep teoritis 
ekonomi 
pembangunan 
dan mainstream, 
nilai-nilai dan 
prinsip-prinsip 
dasar ekonomi 
pembangunan 
untuk secara 
kontekstual 
menganalisis 
fenomena 
ekonomi tingkat 
dasar; 

KU2 

Mampu 
menunjukkan 
kinerja mandiri, 
bermutu, dan 
terukur; 

KK2 

Mampu memilih 

dan memanfaatkan 

perangkat lunak 

teknologi 

pengelolaan data 

menganalisis 

risiko, kelayakan 

pembiayaan, dan 

laporan keuangan 

di lembaga 

keuangan syariah 

komersial dan 

social sesuai 

dengan prinsip-

prinsip dasar dan 

prosedur untuk 

pengambilan 

keputusan 

manajerial tingkat 

dasar  

S3 

Berkontribusi 

dalam 

peningkatan 

mutu kehidupan 

bermasyarakat, 

berbangsa, 

bernegara, dan 

kemajuan 

PP3 

Menguasai 
konsep teoritis 
manajemen 
risiko, 
manajemen 
investasi dan 
portofolio, 
manajemen 

KU3 

Mampu mengkaji 
implikasi 
pengembangan 
atau 
implementasi 
ilmu pengetahuan 
dan teknologi 
yang 

KK3 

Mampu 

menganalisis 

risiko, kelayakan 

pembiayaan, dan 

laporan keuangan 

di lembaga 

keuangan 

komersial dan 
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peradaban 

berdasarkan 

Pancasila 

pembiayaan, dan 
tata kelola yang 
baik (good 
governance) 
secara umum 
dalam prespektif 
Islam untuk 
pengelolaan 
pembangunan 
ekonomi 
komersial dan 
sosial pada 
manajerial 
tingkat dasar 
sesuai dengan 
standar dan 
peraturan yang 
berlaku baik di 
tingkat nasional 
dan internasional 
serta prinsip dan 
kaidah umum. 

memerhatikan 
dan menerapkan 
nilai humaniora 
sesuai dengan 
keahliannya 
berdasarkan 
kaidah, tata cara 
dan etika ilmiah 
dalam rangka 
menghasilkan 
solusi, gagasan, 
desain atau kritik 
seni; 

sosial sesuai 

dengan prinsip-

prinsip dasar dan 

prosedur untuk 

pengambilan 

keputusan 

manajerial. 

S4 

Berperan 

sebagai warga 

negara yang 

bangga dan 

cinta tanah air, 

memiliki 

nasionalisme 

serta rasa 

tanggung jawab 

pada negara dan 

bangsa 

PP4 

Menguasai konsep 
dan prinsip 
kewirausahaan, 
manajemen 
keuangan, 
manajemen 
pemasaran, 
sistem informasi 
manajemen, 
ekonomi 
pembangunan, 
ekonomi 
regional, 
ekonomi strategi, 
ekonomi 
perkotaan, dan 
ekonomi sumber 
daya alam & 
lingkungan 

KU4 

Mampu 
menyusun 
deskripsi saintifik 
hasil kajian 
tersebut di atas 
dalam bentuk 
skripsi atau 
laporan tugas 
akhir, dan 
mengunggahnya 
dalam laman 
perguruan tinggi; 

KK4 

Mampu 
membuat 
keputusan 
terstruktur 
dalam 
pendanaan dan 
investasi di 
lembaga 
keuangan 
komersial dan 
sosial sesuai 
dengan lingkup 
tanggung jawab 
pekerjaannya 
pada manajerial 
tingkat dasar 

 

S5 

Menghargai 

keanekaragama

n budaya, 

pandangan, 

agama, dan 

kepercayaan, 

serta pendapat 

atau temuan 

orisinal orang 

lain; 

PP5 

Menguasai 
konsep dan 
prinsip hukum 
bisnis dan etika 
bisnis dalam 
prespektif 
ekonomi 
pembangunan 
untuk 
pengelolaan 
lembaga 

KU5 
 

Mampu 
mengambil 
keputusan secara 
tepat dalam 
konteks 
penyelesaian 
masalah di bidang 
keahliannya, 
berdasarkan hasil 
analisis informasi 
dan data; 

KK5 

Mampu 
mengaplikasikan 
teknologi 
informasi dalam 
proses 
pengambilan 
keputusan dan 
pengelolaan 
lembaga 
keuangan 
komersial dan  
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keuangan syariah 
komersial dan 
sosial pada 
manajerial 
tingkat dasar.  

sosial sesuai 
dengan lingkup 
tanggung jawab 
pekerjaannya 
pada manajerial 
tingkat dasar 

S6 

Bekerja sama 
dan memiliki 
kepekaan 
sosial serta 
kepedulian 
terhadap 
masyarakat 
dan 
lingkungan 

PP6 

Menguasai 
prinsip-prinsip 
dasar pemilihan 
dan penggunaan 
teknologi 
pengelolaan data 
untuk analisis 
fenomena 
ekonomi 
pembangunan 
tingkat dasar. 

KU6 

Mampu 
memelihara dan 
mengembangkan 
jaringan kerja 
dengan 
pembimbing, 
kolega, sejawat 
baik di dalam 
maupun di luar 
lembaganya; 

KK6 

Mampu 
menyusun 
model bisnis 
secara kreatif 
dan inovatif 
berdasarkan 
analisis 
lingkungan 
internal dan 
eksternal 

 

S7 

Taat hukum 
dan disiplin 
dalam 
kehidupan 
bermasyaraka
t dan 
bernegara; 

PP7 

Menguasai 
prinsip dasar 
penyusunan 
analisis data 
untuk 
pembangunan 
ekonomi 
komersial dan 
sosial. 

KU7 

Mampu 
bertanggung 
jawab atas 
pencapaian hasil 
kerja kelompok 
dan melakukan 
supervisi serta 
evaluasi terhadap 
penyelesaian 
pekerjaan yang 
ditugaskan 
kepada pekerja 
yang berada di 
bawah tanggung 
jawabnya; 

KK7 

Mampu menilai 
kelayakan bisnis 
dengan 
pengaplikasian 
prinsip 
manajemen 
operasional, 
manajemen 
keuangan, 
manajemen 
pemasaran, 
manajemen 
sumber daya 
insani, dan 
manajemen 
strategi dalam 
pengelolaan 
bisnis sesuai 
dengan 
perencanaan 
bisnis dan/atau 
kebijakan 
perusahaan  

S8 

Menginternali
sasi nilai, 
norma, dan 
etika 
akademik; 

PP8 

Menguasai 
prinsip dan 
teknik analisis 
proyeksi data 
serta penggunaan 
teknologi 
informasi untuk 
operasional dan 
pengembangan 
bisnis lembaga 
keuangan syariah 
komersial dan 

KU8 

Mampu 
melakukan proses 
evaluasi diri 
terhadap 
kelompok kerja 
yang berada di 
bawah tanggung 
jawabnya, dan 
mampu mengelola 
pembelajaran 
secara mandiri; 
Mampu 

KK8 

Mampu 
menganalisis 
masalah, 
menemukan 
sumber masalah, 
mengusulkan 
berbagai 
alternatif solusi 
dari 
permasalahan 
bisnis untuk 
entitas mikro 
kecil dan 
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sosial pada 
manajerial 
tingkat dasar. 
Menguasai 
prinsip dan 
teknik analisis 
proyeksi data 
serta penggunaan 
teknologi 
informasi untuk 
operasional dan 
pengembangan 
bisnis lembaga 
keuangan syariah 
komersial dan 
sosial pada 
manajerial 
tingkat dasar. 

melakukan proses 
evaluasi diri 
terhadap 
kelompok kerja 
yang berada di 
bawah tanggung 
jawabnya, dan 
mampu mengelola 
pembelajaran 
secara mandiri; 

menengah 

 S9 

Menunjukkan 
sikap 
bertanggung 
jawab atas 
pekerjaan di 
bidang 
keahliannya 
secara 
mandiri; dan 

PP9 

Menguasai 
prinsip dan 
teknik 
penyusunan 
model bisnis, 
studi kelayakan 
bisnis, 
perencanaan 
bisnis, dan 
analisis peluang 
bisnis untuk 
mendirikan 
bisnis syariah 
baru yang kreatif 
dan inovatif; 

KU9 

Mampu 
mendokumentasi
kan, menyimpan, 
mengamankan, 
dan menemukan 
kembali data 
untuk menjamin 
kesahihan dan 
mencegah 
plagiarisme; 

  

 

 S10 

Menginternali
sasi semangat 
kemandirian, 
kejuangan, 
dan 
kewirausahaa
n. 

PP10 

Menguasai 
metode 
penelitian dan 
teknik analisis 
data dalam 
bidang ekonomi 
dan keuangan 
dalam paradigma 
ekonomi 
pembangunan 
sesuai dengan 
etika penelitian. 

KU10 

Mampu 
beradaptasi, 
bekerja sama, 
berkreasi, 
berkontribusi, 
dan berinovasi 
dalam 
menerapkan ilmu 
pengetahuan pada 
kehidupan 
bermasyarakat 
serta mampu 
berperan sebagai 
warga dunia yang 
berwawasan 
global; 

  

 

 S11 

Berakhlak 
karimah 
dalam 

P11 
Menguasai 
prinsip dan 
teknik dasar 

KU11 
Mampu 
menegakkan 
integritas 
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aktivitas 
sosial, 
ekonomi, dan 
bisnis. 

berkomunikasi 
dengan bahasa 
lisan dan tulisan 
yang baku baik 
bahasa Indonesia 
maupun bahasa 
asing. 

akademik secara 
umum dan 
mencegah 
terjadinya praktik 
plagiarisme; 

 

S12 

Menginternali
sasi perilaku 
dan akhlak 
sesuai dengan 
nilai-nilai dan 
prinsip-
prinsip dasar 
ekonomi 
syariah P12 

Menguasai 
pengetahuan 
faktual tentang 
kebijakan dan 
regulasi ekonomi 
dan keuangan 
baik nasional 
maupun 
internasional. 

KU12 

Mampu 
menggunakan 
teknologi 
informasi dalam 
konteks 
pengembangan 
keilmuan dan 
implementasi 
bidang keahlian 
dan 

  

 

 KU13 

Mampu 
menggunakan 
minimal satu 
bahasa 
internasional 
untukkomunikasi 
lisan dan tulis 

  

 

          

 
Keterangan : 
S : Sikap 
PP : Penguasaan Pengetahuan 
KU : Ketrampilan Kerja Umum  
KK : Ketrampilan Kerja Khusus 
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PEMBENTUKAN STRUKTUR KURIKULUM PROGRAM STUDI EKONOMI 
PEMBANGUNAN 

 
1.  Pembentukan Bahan Kajian 
 

Lingkup Bahan Kajian ini didasarkan pada empat aspek capaian pembelajaran, 
meliputi aspek Sikap dan Tata Nilai, Aspek Penguasaan Pengetahuan, Aspek Ketrampilan 
Khusus, dan Aspek Ketrampilan Umum. Rumusan tentang bahan kajian ini dikaitkan 
dengan 4 aspek capaian pembelajaran Program Studi Ekonomi Pembangunan 
sebagaimana tampak pada tabel di bawah ini : 

Kaitan Antara Standar Kompetensi Lulusan dengan Bahan Kajian Program Studi Ekonomi 
Pembangunan:  

 

Aspek Kode Capaian Pembelajaran Kode Bahan Kajian 

     

Sikap 

    

S1 
Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 

dan mampu menunjukkan sikap religius 

BK1 

 

BK2 

Pengamalan Pokok dan Nilai 

Ajaran Agama 

Kemuhammadiyahan 

S2 

Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan 

dalam menjalankan tugas berdasarkan 

agama, moral, dan etika 

BK3 Landasan dan Filosofi Agama 

S3 

Berkontribusi dalam peningkatan mutu 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 

bernegara, dan kemajuan peradaban 

berdasarkan Pancasila 

BK4 Pengantar Islam di Indonesia 

BK5 Keberagaman Masyarakat 

BK 6 
Ideologi Muhammadiyah & 

Kebangsaaan 

S4 

Berperan sebagai warga negara yang 

bangga dan cinta tanah air, memiliki 

nasionalisme serta rasa tanggung jawab 

pada negara dan bangsa 

BK7 
Pemahaman Ibadah  Akhlak & 

Muamalah 

BK8 Pengabdian Masyarakat 

S5 

Menghargai keanekaragaman budaya, 

pandangan, agama, dan kepercayaan, 

serta pendapat atau temuan orisinal orang 

lain; 

BK9 Sejarah Kebangsaan 

S6 

Bekerja sama dan memiliki kepekaan 

sosial serta kepedulian terhadap 

masyarakat dan lingkungan 

BK10 Pemberdayaan Umat 

S7 
Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan 

bermasyarakat dan bernegara; 
BK11 Ilmu dan Akal 

S8 
Menginternalisasi nilai, norma, dan etika 

akademik; 
BK12 Mimbar Akademik Mahasiswa  

S9 

Menunjukkan sikap bertanggung jawab 

atas pekerjaan di bidang keahliannya 

secara mandiri; dan 

BK13 Rancangan Pembangunan 
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S10 
Menginternalisasi semangat kemandirian, 

kejuangan, dan kewirausahaan. 
BK14 Pengambilan Keputusan 

S11 
Berakhlak karimah dalam aktivitas sosial, 

ekonomi, dan bisnis. 
BK15 

Muhammadiyah  

&Kepribadian Muhammadiyah 

S12 

Menginternalisasi perilaku dan akhlak 

sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-

prinsip dasar ekonomi syariah 

Bk16 Konsep Hidup Islami 

 

 

 

 

 

Aspek 

Penguasaan 

Pengetahuan 

PP1 

Menguasai konsep integritas akademik 

secara umum dan konsep plagiarisme 

secara khusus, dalam hal jenis 

plagiarisme, dan konsekuensi pelanggaran 

dan upaya pencegahannya; 

BK17 
Metodologi Penelitian  

Ekonomi Pembangunan 

PP2 

Menguasai konsep teoritis ekonomi 

pembangunan dan mainstream, nilai-nilai 

dan prinsip-prinsip dasar ekonomi 

pembangunan untuk secara kontekstual 

menganalisis fenomena ekonomi tingkat 

dasar; 

BK18 Fungsi Intermediasi 

BK19 Produksi & Konsumsi 

PP3 

Menguasai konsep teoritis manajemen 

risiko, manajemen investasi dan 

portofolio, manajemen pembiayaan, dan 

tata kelola yang baik (good governance) 

secara umum dalam prespektif Islam 

untuk pengelolaan pembangunan 

ekonomi komersial dan sosial pada 

manajerial tingkat dasar sesuai dengan 

standar dan peraturan yang berlaku baik 

di tingkat nasional dan internasional serta 

prinsip dan kaidah umum. 

BK20 Teori & Konsep Manajerial 

BK21 Pemberdaayaan Masyarakat 

PP4 

Menguasai konsep dan prinsip 

kewirausahaan, manajemen keuangan, 

manajemen pemasaran, sistem informasi 

manajemen, ekonomi pembangunan, 

ekonomi regional, ekonomi strategi, 

ekonomi perkotaan, dan ekonomi sumber 

daya alam & lingkungan 

BK22 Kebijakaan Perkotaan 

BK23 Model Pembangunan Wilayah 

PP5 

Menguasai konsep dan prinsip hukum 

bisnis dan etika bisnis dalam prespektif 

ekonomi pembangunan untuk 

pengelolaan lembaga keuangan syariah 

komersial dan sosial pada manajerial 

tingkat dasar 

BK24 

Peran sector keuangan social 

Islam bagi pembangunan 

ekonomi 

BK25 Sektor Wirausaha Global 

PP6 

Menguasai prinsip-prinsip dasar 

pemilihan dan penggunaan teknologi 

pengelolaan data untuk analisis fenomena 

ekonomi pembangunan tingkat dasar. 

BK26 Analisis Statis dan Komparatif 
Statis 

BK27 
Perekonomian Terbuka - 

Tertutup 
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PP7 

Menguasai prinsip dasar penyusunan 

analisis data untuk pembangunan 

ekonomi komersial dan sosial. 

BK28 Statistika Multivariat 

PP8 

Menguasai prinsip dan teknik analisis 

proyeksi data serta penggunaan teknologi 

informasi untuk operasional dan 

pengembangan bisnis lembaga keuangan 

syariah komersial dan sosial pada 

manajerial tingkat dasar. 

BK29 
Fungsi Lembaga Amal 

Muhammadiyah 

BK30 Fungsi Manajemen (POLC) 

PP9 

Menguasai prinsip dan teknik penyusunan 

model bisnis, studi kelayakan bisnis, 

perencanaan bisnis, dan analisis peluang 

bisnis untuk mendirikan bisnis syariah 

baru yang kreatif dan inovatif; 

BK31 Perusahaan & Sistem Produksi 

PP10 

Menguasai metode penelitian dan teknik 

analisis data dalam bidang ekonomi dan 

keuangan dalam paradigma ekonomi 

pembangunan sesuai dengan etika 

penelitian. 

BK32 
Konsep-Konsep Function, 

Equation, Static Etc 

PP11 

Menguasai prinsip dan teknik dasar 

berkomunikasi dengan bahasa lisan dan 

tulisan yang baku baik bahasa Indonesia 

maupun bahasa asing. 

BK33 Bahasa Inggris Dasar 

BK34 Bahasa Arab Dasar Bisnis 

PP12 

Menguasai pengetahuan faktual tentang 

kebijakan dan regulasi ekonomi dan 

keuangan baik nasional maupun 

internasional 

BK35 Kebijakan dan Fungsi Moneter 

BK36 Kebijakan dan Fungsi Fiskal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unsur Aspek 

Ketrampilan 

Kerja Umum 

KU1 

Mampu menerapkan pemikiran logis, 

kritis, sistematis, dan inovatif dalam 

konteks pengembangan atau 

implementasi ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang memerhatikan dan 

menerapkan nilai humaniora yang sesuai 

dengan bidang keahliannya; 

BK37 Logistic correlation 

BK 38 Model Pembangunan Wilayah 

KU2 
Mampu menunjukkan kinerja mandiri, 

bermutu, dan terukur; 

BK39 

 

Pengembangan Keilmuan dan 

Hard Skill 

KU3 

Mampu mengkaji implikasi 

pengembangan atau implementasi ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang 

memerhatikan dan menerapkan nilai 

humaniora sesuai dengan keahliannya 

berdasarkan kaidah, tata cara dan etika 

ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, 

gagasan, desain atau kritik seni 

BK40 Komputer & Aplikasi Bisnis 

BK41 
Kepribadian Muhammadiyah 

II 
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KU4 

Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil 

kajian tersebut di atas dalam bentuk 

skripsi atau laporan tugas akhir, dan 

mengunggahnya dalam laman perguruan 

tinggi 

BK42 Metodologi Penelitian 

KU5 

 

Mampu mengambil keputusan secara 

tepat dalam konteks penyelesaian 

masalah di bidang keahliannya, 

berdasarkan hasil analisis informasi dan 

data; 

BK43 
Penataaan Laporan 

Perdagangan 

BK44 
Kerangka dasar  laporan 

Syariah 

KU6 

Mampu memelihara dan mengembangkan 

jaringan kerja dengan pembimbing, 

kolega, sejawat baik di dalam maupun di 

luar lembaganya 

BK45 Hubungan Industrial 

BK46 Socially Constructed 

KU7 

Mampu bertanggung jawab atas 

pencapaian hasil kerja kelompok dan 

melakukan supervisi serta evaluasi 

terhadappenyelesaian pekerjaan yang 

ditugaskan kepada pekerja yang berada di 

bawah tanggung jawabnya 

BK47 
Perencanaan dan Manajemen 

Sumber Daya 

BK48 Penelaahan Perilaku Ekonomi 

KU8 

Mampu melakukan proses evaluasi diri 

terhadap kelompok kerja yang berada di 

bawah tanggung jawabnya, dan mampu 

mengelola pembelajaran secara mandiri; 

Mampu melakukan proses evaluasi diri 

terhadap kelompok kerja yang berada di 

bawah tanggung jawabnya, dan mampu 

mengelola pembelajaran secara mandiri 

BK49 Reserch / Penelitian 

BK50 Fungsi Intermediasi Lembaga 

KU9 

Mampu mendokumentasikan, menyimpan, 

mengamankan, dan menemukan kembali 

data untuk menjamin kesahihan dan 

mencegah plagiarism 

BK51 Karakteristik Pokok Penelitian 

KU10 

Mampu beradaptasi, bekerja sama, 

berkreasi, berkontribusi, dan berinovasi 

dalam menerapkan ilmu pengetahuan 

pada kehidupan bermasyarakat serta 

mampu berperan sebagai warga dunia 

yang berwawasan global; 

BK 52 Pelaku ekonomi Global 

BK53 Produksi & Konsumsi 

KU11 

Mampu menegakkan integritas akademik 

secara umum dan mencegah terjadinya 

praktik plagiarism 

BK54 Rancangan Penelitian 

 

KU12 

Mampu menggunakan teknologi informasi 

dalam konteks pengembangan keilmuan 

dan implementasi bidang keahlian dan 

BK55 Pengenalan Komputer Dasar 

BK56 
Istilah dan Pengantar Ekonomi 

Bisnis 
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KU13 

Mampu menggunakan minimal satu 

bahasa internasional untukkomunikasi 

lisan dan tulis 

 

BK57 

Test of English as a Foreign 

Language 

 

Pengantar Bahasa Ilmiah 

 

 

 

Aspek 

Ketrampilan 

Kerja 

Khusus 

KK1 

Mampu menganalisis fenomena ekonomi 

dengan mengintegrasikan nilai-nilai dan 

prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah 

melalui pendekatan metodologi ekonomi 

dan keuangan syariah serta pemahaman 

teori dasar ekonomi secara terintegrasi. 

BK58 Keadilan Ekonomi 

BK59 
Konsep Pertumbuhan 

Ekonomi 

BK60 
Isu kontemporer Ekonomi 

Makro 

KK2 

Mampu memilih dan memanfaatkan 

perangkat lunak teknologi pengelolaan 

data menganalisis risiko, kelayakan 

pembiayaan, dan laporan keuangan di 

lembaga keuangan syariah komersial dan 

social sesuai dengan prinsip-prinsip dasar 

dan prosedur untuk pengambilan 

keputusan manajerial tingkat dasar 

BK61 
Laporan Keuangan 

Perusahaan 

BK62 
Penyajian Laporan Keuangan 

SAK 101, 109, 112 

BK63 Mazhab Pra-Klasik 

BK64 Mazhab Klasik, Keynes dll 

BK65 
Permintaan dan Penawaran 

Uang 

BK66 Aspek Pemasaran 

KK3 

 

 

Mampu menganalisis risiko, kelayakan 

pembiayaan, dan laporan keuangan di 

lembaga keuangan komersial dan sosial 

sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dan 

prosedur untuk pengambilan keputusan 

manajerial. 

BK67 Aspek  Operasional 

BK68 Efisiensi pasar 

BK69 
Kebank Sentralan Peran, 

Tugas Dan Fungsi  

BK70 
Indicator dan Alat Ukur 

Ekonomi 

BK71 Aspek  Operasional 

BK72 Efisiensi pasar 

BK73 Strategi Bertahan 

KK4 

Mampu membuat keputusan terstruktur 

dalam pendanaan dan investasi di 

lembaga keuangan komersial dan sosial 

sesuai dengan lingkup tanggung jawab 

pekerjaannya pada manajerial tingkat 

dasar 

BK74 Mekanisme Pasar 

BK75 Pasar Valuta Asing 

BK76 Konsep dan Fungsi Asuransi 

BK77 
Karangka Informasi & 

Manajemen 

BK78 Pasar Tenaga Kerja 

BK79 Model-Model Ekonometri 

BK80 Penerapan Anggaran 

KK5 
Mampu mengaplikasikan teknologi 

informasi dalam proses pengambilan 

BK81 Kebijakan dan Fungsi Fiskal 

BK82 Otonomi Daerah 
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2. Pembentukan Mata Kuliah 
 

Kaitan Antara Bahan Kajian dan Mata Kuliah Program Studi Ekonomi Pembangunan 

Kode 
BK 

Bahan Kajian Mata kuliah Pra Syarat 

BK56 Pengantar Ekonomi Bisnis Pengantar Ekonomi Pembangunan - 

BK59 Konsep Pertumbuhan Ekonomi 

BK1 Pengamalan Pokok dan Nilai Ajaran 
Agama 

Kemanusiaan Dan Keimanan (Aik-
I) 

- 

BK2 Kemuhammadiyahan 
BK16 Konsep Hidup Islami   

BK76 
Konsep dasar Asuransi  Asuransi Dan Manajemen Resiko - 

Fungsi Asuransi 
 

BK33 Bahasa Inggris Dasar Pengantar Bahasa Inggris Bisnis - 
BK57 Test of English as a Foreign Language 

    
BK61 Laporan Keuangan Perusahaan Pengantar Akuntansi - 

BK94 Akuntansi Penjualan dan Biaya 

  
BK 20 Teori & Konsep Manajerial Pengantar Manajemen   - 

BK 30 Fungsi Manajemen (POLC)  
 

BK4 Bahasa Indonesia Berkarya Bahasa Indonesia Berbasis Karya - 

keputusan dan pengelolaan lembaga 

keuangan komersial dan sosial sesuai 

dengan lingkup tanggung jawab 

pekerjaannya pada manajerial tingkat 

dasar 

BK83 Kerusakan Lingkungan 

BK84 Indikator Ekonomi Makro 

BK85 Variabel Ekonomi Makro 

BK86 Struktur Pasar 

KK6 

Mampu menyusun model bisnis secara 

kreatif dan inovatif berdasarkan analisis 

lingkungan internal dan eksternal 

BK87 Sistem Produksi Perusahaan 

BK88 Stategi Bisnis Industrial 

KK7 

Mampu menilai kelayakan bisnis dengan 

pengaplikasian prinsip manajemen 

operasional, manajemen keuangan, 

manajemen pemasaran, manajemen 

sumber daya insani, dan manajemen 

strategi dalam pengelolaan bisnis sesuai 

dengan perencanaan bisnis dan/atau 

kebijakan perusahaan 

BK89 Cash Flow Keuangan 

BK90 Sistem Kurs 

BK91 
Fungsi dan Manajerial 

Perbankan 

KK8 

Mampu menganalisis masalah, 

menemukan sumber masalah, 

mengusulkan berbagai alternatif solusi 

dari permasalahan bisnis untuk entitas 

mikro kecil dan menengah . 

BK92 Pengelolaan Fiskal 

BK93 Produktivitas Lembaga 

BK94 Akuntansi Penjualan dan Biaya 

BK95 Aspek Pemasaran 

BK96 Inflasi dan Uang 
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  Ilmiah 
BK55 Pengenalan Komputer Dasar Aplikasi Komputer Bisnis - 
BK40 Komputer & Aplikasi Bisnis  

 

BK26 Analisis Statis dan Komparatif Statis  
Matematika Ekonomi 

- 

BK32 Konsep-Konsep Function, Equation, 
Static  
 

BK4 Pengantar Islam di Indonesia  Pendidikan Pancasila Dan 
Kewarganegaraan 

- 

BK5 Keberagaman Masyarakat 

BK 9 Sejarah Kebangsaan 

  
BK7 Pemahaman Ibadah  Akhlak & 

Muamalah 
Ibadah, Akhlak, dan Muamalah 
(AIK 2) 

Kemuhamma
diyahan I 
- BK15 Muhammadiyah & Kepribadian 

Muhammadiyah 
BK70 Indikator dan alat ukur Ekonomi Pengantar Akuntansi II Pengantar 

Akuntansi 
  

BK27 Perekonomian Terbuka - Tertutup Teori Ekonomi Mikro Pengantar 
Ekonomi 
Mikro 

  
   

BK28 Statistika Multivariat Statistika Bisnis - 
BK37 Logistic correlation 

  
BK25 Sektor Wirausaha Global Pengantar Bisnis & Kewirausahaan - 

BK66 Aspek Pemasaran 

BK71 Aspek  Operasional 
    

BK50 Fungsi Intermediasi Lembaga Manajemen Keuangan  

BK72 Efisiensi Pasar 

BK 53 Produksi & Konsumsi 
Hukum Bisnis  

   

BK52 Pelaku ekonomi Global Aspek Hukum Dalam Ekonomi 

  

BK84 Indikator Ekonomi Makro Pengantar Ilmu Ekonomi Makro  
 

 

BK85 Variabel Ekonomi Makro 

  

BK41 Kepribadian Muhammadiyah II Kemuhammadiyahan (AIK 3) Kemuhamma
diyahn II 

BK6 Ideologi Muhammadiyah & Kebangsaaan 

 
BK22 Kebijakaan Perkotaan Ekonomi Regional   

BK23 Model Pembangunan Wilayah 

  
BK87 Sistem Produksi Perusahaan Ekonomi Industri  
BK86 Struktur Pasar 
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BK62 Penyajian Laporan Keuangan SAK 101, 
109, 112 

Akuntansi Syariah  

BK44 Kerangka Dasar  Laporan Syariah 

  
BK77 Karangka Informasi & Manajemen Sistem Informasi Manajemen  

  
BK31 Perusahaan & Sistem Produksi Ekonomi Strategi  

BK73 Strategi Bertahan 

  

BK13 Rancangan Pembangunan  Ekonomi Pembangunan  

BK80 Penerapan Anggaran  

  

BK34 Bahasa Arab Dasar Bisnis Bahasa Arab  

  

BK3 Landasan dan Filosofi  Islam & Ilmu Pengetahuan - (Aik - 
4) 

Kemuhamma
diyahan IV BK11 Ilmu dan Akal 

  

BK14 Pengambilan Keputusan Ekonomi Manajerial  

  
  

BK88 Stategi Bisnis Industrial Kewirausahaan Terapan  

  

BK60 Isu kontemporer Ekonomi Makro Teori  Ekonomi Makro Pengantar 
Ekonomi 
Makro 

  

BK38 Model Pembangunan Wilayah Ekonomi Perkotaan  

BK82 Otonomi Daerah   

BK63 Mazhab Pra-Klasik Sejarah Pemikiran Ekonomi  

BK64 Mazhab Klasik, Keynes dll 

  

BK10 Pemberdayaan Umat Pemberdayaan Masyrakat - (Aik - 
5) 

Kemuhamma
diyahan IV 

BK29 Fungsi Lembaga Amal Muhammadiyah 

  
BK65 Permintaan dan Penawaran Uang Ekonomi Moneter  

BK96 Inflasi dan Uang 

  
BK92 Pengelolaan Fiskal Perpajakan  

  
BK35 Kebijakan dan Fungsi Moneter  Perekonomian Indonesia  

BK36 Kebijakan dan Fungsi Fiskal 

  

BK58 Keadilan Ekonomi Analisa Kebijakan Publik  
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BK83 Kerusakan Lingkungan  Ekonomi Sumber Daya Alam & 
Lingkungan 

 

BK74 Mekanisme Pasar 

  
BK69 KebankSentralan Peran, Tugas Dan 

Fungsi 
Bank Dan Lembaga Keuangan 
Lainnya 

 

    
BK43 Penataaan Laporan Perdagangan Akuntansi Keuangan  

BK89 Cash Flow Keuangan 

  
BK90 Sistem Kurs  Ekonomi Internasional  

BK 75 Pasar Valuta Asing 

  
BK17 Metodologi Penelitian  Ekonomi 

Pembangunan 
Ekonomi Koperasi  

  

BK48 Penelaahan Perilaku Ekonomi Ekonomi Publik  

  
BK78 Pasar Tenaga Kerja Studi Kelayakan Bisnis  

BK93 Produktivitas Lembaga 

    
BK79 Model-Model Ekonometri Ekonometrika 1  

  
BK51 Karakteristik Pokok Penelitian Metodologi Penelitian  

BK54 Rancangan Penelitian 

   
BK 46 Socially Constructed Ekonomi Perencanaan  

 

BK45 Hubungan Industrial Sosiologi Dan Politik  

  

BK91 Fungsi dan Manajerial Perbankan Manajemen Perbankan  

  
BK79  Evaluasi Proyek  

  
BK47 Perencanaan dan Manajemen Sumber 

Daya 
Ekonomi Ketenagakerjaan  

  

BK39 Pengembangan Keilmuan dan Hard Skill Magang / KKL Lulus 100 
SKS 

  

BK8 
Pengabdian Masyarakat 

KKN Lulus 110 
SKS 

BK42 Mimbar Akademik dan Metodologi 
Penelitian 

Ujian Komprehensif Lulus Semua 
Mata Kuliah 
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BK49 

Penyususnan Tugas Akhir & Penelitian  

Skripsi Lulus Semua 
Mata Kuliah  

Metodologi 
Penelitian (B) 

Maksimal C 
untuk 3 Mata 
Kuliah. 

 
3. Daftar Distribusi Mata Kuliah Untuk Tiap Semester 

MATA KULIAH SKS Kurikulum 
SEMESTER I   

EP102013 Pengantar Ekonomi Pembangunan 3 Wajib 
IB11012 Kemanusiaan dan Keimanan (aik-i) 2 Wajib 
EP102152 Asuransi dan Manajemen Resiko 2 Wajib 

IB11072 Pengantar Bahasa Inggris Bisnis 2 Wajib 

EP102023 Pengantar Akuntansi 3 Wajib 

EP102033 Pengantar Manajemen   3 Wajib 

IB11062 Bahasa Indonesia Berbasis Karya Ilmiah 2 Wajib 

EP102043 Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro 3 Wajib 

Jumlah 20  
SEMESTER II   

EP202053 Aplikasi Komputer Bisnis 3 Wajib 
EP203013 Matematika Ekonomi 3 Wajib 
IB21083 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 2 Wajib 

IB21022 Ibadah, Akhlak, dan Muamalah (aik-2) 2 Wajib 
EP202063 Pengantar Akuntansi II 3 Wajib 
EP203023 Teori Ekonomi Mikro 3 Wajib 
EP202073 Statistika Bisnis 3 Wajib 
AK21103 Pengantar Bisnis & Kewirausahaan 2 Wajib 

Jumlah 21  
SEMESTER III   

EP304013 Manajemen Keuangan 3 Wajib 
EP302103 Hukum Bisnis 3 Wajib 
EP303043 Aspek Hukum Dalam Ekonomi 3 Wajib 
EP302093 Pengantar Ilmu Ekonomi Makro 3 Wajib 
EP304023 Manajemen  Pemasaran 3 Wajib 

IB31032 Kemuhammadiyahan (aik - 3) 2 Wajib 
EP303053 Ekonomi Regional  3 Pilihan 
EP303063 Ekonomi Industri  3 Pilihan 
Jumlah 23  

SEMESTER IV 
 

 
EP404033 Sistem Informasi Manajemen 3 Wajib 
EP403193 Ekonomi Strategi 3 Wajib 
EP403073 Ekonomi Pembangunan 3 Wajib 
EP401082 Bahasa Arab  2 Wajib 
IB41042 Islam & Ilmu Pengetahuan  (aik - 4) 2 Wajib 
EP403083 Ekonomi Manajerial 3 Wajib 
EP402132 Kewirausahaan Terapan  2 Wajib 
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EP403093 Teori  Ekonomi Makro 3 Wajib 
Jumlah 21  

SEMESTER V 
 

 
EP503203 Ekonomi Perkotaan  3 Wajib 
EP503103 Sejarah Pemikiran Ekonomi 3 Wajib 
IB51052 Pemberdayaan Masyrakat - (Aik - 5) 2 Wajib 
EP503113 Ekonomi Moneter 2 Wajib 
EP502112 Perpajakan 3 Wajib 
EP503123 Perekonomian Indonesia  3 Wajib 
EP504063 Analisa Kebijakan Publik 3 Wajib 
EP503213 Ekonomi Sumber Daya Alam & Lingkungan  3 Wajib 
Jumlah 22  

SEMESTER VI 
 

 
EP604083 Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya 3 Wajib 
EP602123 Akuntansi Keuangan  3 Wajib 
EP603033 Ekonomi Internasional 3 Wajib 
EP603133 Ekonomi Koperasi 3 Wajib 
EP603143 Ekonomi Publik  2 Wajib 
EP604093 Studi Kelayakan Bisnis 3 Wajib 
EP603153 Ekonometrika 1 3 Wajib 
EP602143 Metodologi Penelitian 3 Wajib 
Jumlah 24  

SEMESTER VII 
 

 
EP703173 Ekonomi Perencanaan 3 Wajib 
EP205012 Sosiologi dan Politik 3 Wajib 
EP704103 Manajemen Perbankan  3 Wajib 
EP703163 Evaluasi Proyek  3 Wajib 
EP703183 Ekonomi Ketenagakerjaan 3 Wajib 
IB75023 Magang  3 Wajib 
IB75033 KKN 3 Wajib 
Jumlah 21  

SEMESTER VIII  
EI 8570 Ujian Komprehensif 0 Wajib 
IB85046 Skripsi 6 Wajib 

Jumlah 6  

Jumlah Seluruh SKS 158  
 

 

4. Profil Kurikulum Program Studi  Ekonomi Pembangunan  

 Untuk menyelesaikan Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan Institut Bisnis 

Muhammadiyah Bekasi. Mahasiswa diwajibkan untuk mengikuti kegiatan akademik 

dengan bobot minimal 158 (seratus lima puluh delapan) SKS yang disediakan dalam 

jangka waktu selama 4 tahun. Rincian kelompok mata kuliah yang harus diambil 

mahasiswa dalam program ini dapat dilihat pada Tabel 1 berikut: 

 

 



Kurikulum Program Studi Ekonomi Pembangunan 37 
 

 

Kelompok Mata Kuliah 

Jenis Mata Kuliah SKS Total 

Mata Kuliah 

Wajib 

Mata Kuliah Umum (Institut Bisnis 

Muhammadiyah Bekasi) 
30 

158 

Mata Kuliah Program Studi 128 

 

Adapun Rincian Mata Kuliah Umum dan Mata Kuliah Program Studi  Ekonomi 

Pembangunan, sebagai berikut : 

A. Mata Kuliah Umum (Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi ) 

No Kode Mata kuliah SKS Ket 

1 IB11012 Kemanusiaan dan Keimanan  AIK 1) 2 W 

2 IB11072 Pengantar Bahasa Inggris Bisnis 2 W 

3 IB11062 Bahasa Indonesia Berbasis Karya Ilmiah 2 W 

4 IB21022 Ibadah, Akhlak, dan Muamalah (AIK 2) 2 W 

5 IB21083 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 2 W 

6 IB 2142 Bahasa Arab 2 W 

7 IB31032 Kemuhammadiyahan (AIK 3) 2 W 

8 IB41042 Islam dan Ilmu Pengetahuan (AIK 4) 2 W 

9 IB51052 Pemberdayaan Masyarakat (AIK 5) 2 W 

10 IB75023 MAGANG / KKL 3 W 

11 IB75033 KKN 3 W 

12 IB85046 Skripsi 6 W 

Jumlah 30  

B. Mata Kuliah Program Studi  Ekonomi Pembangunan (Wajib) 

Mata Kuliah Wajib Program Studi disusun dengan menggabungkan aspek 

akademik dan profesi. Mata Kuliah Wajib Program Studi memberikan dasar teori 

ekonomi yang kuat bagi mahasiswa, sehingga mahasiswa memiliki kemampuan untuk 

mengikuti perkembangan dan pertumbuhan  Ekonomi Pembangunan dan keterampilan 

untuk menerapkan nilai keilmuan tersebut pada bidang terkait. 

 

No. 
Kode 

Nama Mata Kuliah SKS Ket 
 

1 EP102013 Pengantar Ekonomi Pembangunan 3 Wajib 

2 EP102152 Asuransi dan Manajemen Resiko 3 Wajib 

3 EP102023 Pengantar Akuntansi 3 Wajib 
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4 EP102033 Pengantar Manajemen   3 Wajib 

5 EP102043 Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro 3 Wajib 

6 EP202053 Aplikasi Komputer Bisnis 2 Wajib 

7 EP203013 Matematika Ekonomi 3 Wajib 

8 EP202063 Pengantar Akuntansi II 2 Wajib 

9 EP203023 Teori Ekonomi Mikro 3 Wajib 

10 EP202073 Statistika Bisnis 3 Wajib 

11 EP304013 Manajemen Keuangan 3 Wajib 

12 EP302103 Hukum Bisnis 3 Wajib 

13 EP303043 Aspek Hukum Dalam Ekonomi 3 Wajib 

14 EP302093 Pengantar Ilmu Ekonomi Makro 3 Wajib 

15 EP304023 Manajemen  Pemasaran 3 Wajib 

16 EP303053 Ekonomi Regional  3 Wajib 

17 EP303063 Ekonomi Industri  3 Wajib 

18 EP404033 Sistem Informasi Manajemen 3 Wajib 

19 EP403193 Ekonomi Strategi 3 Wajib 

20 EP403073 Ekonomi Pembangunan 3 Wajib 

21 EP401082 Bahasa Arab  2 Wajib 

22 EP403083 Ekonomi Manajerial 3 Wajib 

23 EP402132 Kewirausahaan Terapan  2 Wajib 

24 EP403093 Teori  Ekonomi Makro 2 Wajib 

25 EP503203 Ekonomi Perkotaan  3 Wajib 

26 EP503103 Sejarah Pemikiran Ekonomi 3 Wajib 

27 EP503113 Ekonomi Moneter 3 Wajib 

28 EP502112 Perpajakan 2 Wajib 

29 EP503123 Perekonomian Indonesia  3 Wajib 

30 EP504063 Analisa Kebijakan Publik 3 Wajib 

31 EP503213 Ekonomi Sumber Daya Alam & Lingkungan  3 Wajib 

32 EP604083 Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya 3 Wajib 

33 EP602123 Akuntansi Keuangan  3 Wajib 

34 EP603033 Ekonomi Internasional 3 Wajib 

35 EP603133 Ekonomi Koperasi 3 Wajib 

36 EP603143 Ekonomi Publik  3 Wajib 

37 EP604093 Studi Kelayakan Bisnis 3 Wajib 

38 EP603153 Ekonometrika 1 3 Wajib 

39 EP602143 Metodologi Penelitian 3 Wajib 

40 EP703173 Ekonomi Perencanaan 3 Wajib 

41 EP205012 Sosiologi Dan Politik 3 Wajib 

42 EP704103 Manajemen Perbankan  3 Wajib 

43 EP703163 Evaluasi Proyek  3 Wajib 

44 EP703183 Ekonomi Ketenagakerjaan 3 Wajib 

45 EI 8570 Ujian Komprehensif 0 Wajib 
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Jumlah 128  

 

C. Karakteristik Kurikulum  Ekonomi Pembangunan 
 

Karakteristik untuk setiap mata kuliah dalam kurikulum untuk program studi 
Ekonomi Pembangunan  diberikan pada tabel berikut: 

 
Karakteristik Kurikulum  Ekonomi Pembangunan 

No. Kode Mata kuliah SKS Semester 

MPK (Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian): 13 sks 

1 IB11012 Kemanusiaan dan Keimanan (AIK 1) 2 I 

2 IB21022 Ibadah, Akhlak, dan Muamalah (AIK 2) 2 II 

3 IB21083 
Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan 

3 III 

4 IB31032 Kemuhammadiyahan (AIK 3) 2 III 

5 IB41042 Islam dan Ilmu Pengetahuan (AIK 4) 2 IV 

6 IB51052 Pemberdayaan Masyarakat (AIK 5) 2 V 

MKK (Mata Kuliah KeSainsan dan Keterampilan): 29sks 

1 IB11072 Pengantar Bahasa Inggris Bisnis 2 I 

2 IB11062 Bahasa Indonesia Berbasis Karya Ilmiah 2 II 

3 EP202053 Aplikasi Komputer Bisnis 3 II 

4 EP203013 Matematika Ekonomi 3 II 

5 EP202073 Statistika Bisnis 3 IV 

6 EP402132 Kewirausahaan Terapan  2 IV 

7 EP504063 Analisa Kebijakan Publik 3 V 

8 EP401082 Bahasa Arab  2 IV 

9 EP703163 Evaluasi Proyek  3 VII 

10 EP304013 Manajemen Keuangan 3 III 

11 EP602143 Metodologi Penelitian 3 VI 

MKB (Mata Kuliah Keahlian Berkarya): 86  sks 

1 EP102023 Pengantar Akuntansi 3 I 

2 EP102013 Pengantar Ekonomi Pembangunan 3 I 

3 EP102033 Pengantar Manajemen   3 I 

4 EP102043 Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro 3 I 

5 EP202063 Pengantar Akuntansi II 2 II 

6 EP302093 Pengantar Ilmu Ekonomi Makro 3 III 

7 EP403093 Teori  Ekonomi Makro 2 IV 

8 EP604083 Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya 3 VI 

9 EP302103 Hukum Bisnis 3 III 

10 EP203023 Teori Ekonomi Mikro 3 I 

11 EP503103 Sejarah Pemikiran Ekonomi 3 V 
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12 EP304023 Manajemen  Pemasaran 3 III 

13 EP102152 Asuransi dan Manajemen Resiko 3 I 

14 EP503113 Ekonomi Moneter 3 V 

15 EP502112 Perpajakan 2 IV 

16 EP503123 Perekonomian Indonesia  3 V 

17 EP403073 Ekonomi Pembangunan 3 IV 

18 EP603153 Ekonometrika 1 3 VI 

19 EP303043 Aspek Hukum Dalam Ekonomi 3 III 

20 EP303053 Ekonomi Regional  3 III 

21 EP303063 Ekonomi Industri  2 III 

22 EP404033 Sistem Informasi Manajemen 3 IV 

23 EP403193 Ekonomi Strategi 3 IV 

24 EP503203 Ekonomi Perkotaan  3 V 

25 EP602123 Akuntansi Keuangan  3 VI 

26 EP603033 Ekonomi Internasional 3 VI 

27 EP603133 Ekonomi Koperasi 3 VI 

28 EP203023 Teori Ekonomi Mikro 3 II 

29 EP703173 Ekonomi Perencanaan 3 VII 

30 EP704103 Manajemen Perbankan 3 VII 

MPB (Mata Kuliah Prilaku Berkarya): 12 sks 

1 IB75033 KKN 3 VII 

2 IB85050 Ujian Komprehensif 0 VIII 

3 IB85046 Skripsi 6 VIII 

4 EI 6493   Magang/KKL 3 VII 

 
 

MBB (Mata Kuliah  Bekehidupan Bermasyarakat): 17  sks 

1 EP703183 Ekonomi Ketenagakerjaan 3 VII 

2 EP604093 Studi Kelayakan Bisnis 3 VI 

3 EP603143 Ekonomi Publik  3 VI 

4 EP503213 
Ekonomi Sumber Daya Alam & 
Lingkungan  

3 V 

5 EP403083 Ekonomi Manajerial 2 IV 

6 EP205012 Sosiologi Dan Politik 3 VII 
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