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I. Program Magister Perencanaan Ekonomi dan Kebijakan 

Pembangunan (MPKP) 

 

S2 MPKP : Akreditasi dengan predikat A, sesuai Nomor SK BAN-PT No. 

2606/SK/BAN-PT/Akred/M/IX/2018 sampai dengan tanggal 18 

September 2023. 

 

1.1 Visi Program Studi 

Menjadi pusat pembelajaran kebijakan ekonomi yang unggul di Indonesia 

berperan dalam pembangunan nasional dan diakui secara internasional. 

 

1.2 Misi Program Studi 

1. Memberikan kontribusi pada pengembangan aplikasi teori ekonomi dalam 

perencanaan kebijakan pembangunan; 

2. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang perencanaan dan 

pengambilan kebijakan pembangunan yang memiliki tanggung jawab sosial 

dan mampu menghadapi tantangan global. 

 

1.3 Tujuan Program Studi 

Menghasilkan lulusan sesuai dengan profil yang sudah ditetapkan di tingkat 

fakultas, yaitu Magister Ekonomi yang mampu membuat perencanaan dan 

merekomendasikan kebijakan pembangunan ekonomi dalam kaitannya dengan 

aspek sosial dan lingkungan. 

1.4 Pilihan Karier Bagi Lulusan  

Lulusan MPKP-FEB UI dapat berkarir di berbagai bidang. Cakupan bidang 

yang dapat dititi karirnya oleh lulusan MPKP-FEB UI dari mulai kementerian-

kementerian dan lembaga-lembaga pemerintah pusat/lembaga negara non 

kementerian seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga 

Penjamin Simpanan (LPS), serta Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) ; 

dinas-dinas dan/atau badan-badan non-dinas pemerintah daerah (provinsi atau 

kabupaten/kota); dewan perwakilan rakyat (DPR) atau dewan perwakilan 

rakyat daerah (DPRD); dunia perbankan dan lembaga-lembaga keuangan 

bukan bank; asosiasi-asosiasi perusahaan/pengusaha, seperti: KADIN, 

APINDO, GAPEKSI, GAPKI, dan sebagainya; perusahaan-perusahaan milik 

pemerintah (BUMN dan BUMD), semi-pemerintah atau swasta; lembaga-

lembaga penelitian; lembaga-lembaga akademik;  lembaga-lembaga terkait 

bidang ekonomi, politik maupun sosial non pemerintah (LSM). Lulusan MPKP 
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FEB UI juga dapat berkarir di divisi ekonomi dan kebijakan publik di lembaga-

lembaga internasional seperti Bank Dunia, Asian Development Bank (ADB), 

juga di  Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA). 

 

1.5 Peminatan yang Ditawarkan 

Program studi MPKP tidak membuat peminatan. Mahasiswa memiliki 

keleluasaan untuk menentukan sendiri mata kuliah pilihan yang diambil sesuai 

minat dan tema tugas akhir. 

 

I.6 Struktur Kurikulum  

Untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi, mahasiswa MPKP-FEB UI harus 

menempuh minimal 38 SKS. Struktur kurikulum MPKP terdiri dari tiga 

kelompok mata kuliah, yakni mata kuliah wajib program studi, mata kuliah 

pilihan, dan tugas akhir. Secara lebih rinci, jumlah SKS yang harus diambil di 

masing-masing kelompok adalah sebagai berikut: 

No Kelompok Mata Kuliah SKS 

1. Mata Kuliah Wajib Program Studi  

 Blok Mata Kuliah Dasar 15 

 Blok Mata Kuliah Metode 3 

 Blok Mata Kuliah Penunjang Penelitian 3 

 Blok Mata Kuliah Penunjang Tugas Akhir 4 

2. Mata Kuliah Pilihan 9 

3. Tugas Akhir 4 

Jumlah SKS 38 

Kurikulum dirancang agar dapat ditempuh dalam 4 (empat) semester. Batas 

masa studi adalah 6 semester. Untuk semester pertama, jumlah SKS mahasiswa 

sudah ditetapkan program studi dan di semester selanjutnya mahasiswa dapat 

mengatur sendiri pengambilan Mata Kuliah sesuai indeks prestasi semester 

sebelumnya, antara 9 hingga 18 SKS per semester. 
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Mata Kuliah Wajib Program Studi 

Blok Mata Kuliah Dasar 

No Kode Nama Mata Kuliah SKS 

1 ECEM800101 Mikroekonomi untuk Kebijakan Publik 4 

2 ECEM800201 Teori dan Kebijakan Makroekonomi 3 

3 ECEM801101 Ekonometrika Terapan 3 

4 ECEM801401 Ekonomi Publik dan Analisis Kebijakan 3 

5 ECEM809201 Forum Pembangunan Indonesia 1 

6 ECEM809301 Penulisan dan Komunikasi Akademik 1 

Jumlah SKS Mata Kuliah Wajib                                       15 

 

Blok Mata Kuliah Metode 

No Kode Nama Mata Kuliah SKS 

1 ECEM801102 Ekonometrika untuk Kebijakan Ekonomi 3 

2 ECEM801206 Metode Deterministik untuk Kebijakan 3 

3 ECEM801207 Pendekatan Kualitatif untuk Kebijakan 3 

Jumlah SKS Mata Kuliah Blok Metode 3 

Keterangan: Pilih satu dari tiga mata kuliah. lebih dari satu, untuk kompensasi blok mata 

kuliah Pilihan Umum. 

 

Blok Mata Kuliah Penunjang Penelitian 

No Kode Nama Mata Kuliah SKS 

1 ECEM807502 Manajemen Infrastruktur Publik 3 

2 ECEM807101 Ekonomi Keuangan Daerah 3 

3 ECEM807201 Ekonomi Perencanaan Kota 3 

4 ECEM804101 Ekonomi Industri Terapan 3 

5 ECEM804401 Kebijakan Persaingan dan Regulasi 3 

6 ECEM803209 Kebijakan Moneter dan Inklusi Keuangan 3 

7 ECEM806403 Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan 

Pengentasan Kemiskinan 

3 

8 ECEM808103 Ekonomi dan Kebijakan Energi 3 

9 ECEM808104 Ekonomi dan Kebijakan Lingkungan 3 

Jumlah SKS Mata Kuliah Penunjang Penelitian 3 
Keterangan: Pilih minimal satu mata kuliah. Jika lebih dari satu, untuk kompensasi blok mata 

kuliah Pilihan Umum. 

Blok Mata Kuliah Penunjang Tugas Akhir 

No Kode Nama Mata Kuliah SKS 

1 ECEM809306 Proposal dan Seminar 2 

2 ECEM809701 Publikasi Tugas Akhir 2 

Jumlah SKS Mata Kuliah Penunjang Tugas Akhir 4 
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Mata Kuliah Pilihan Umum 

No Kode Nama Mata Kuliah SKS 

1 ECEM801208 Data Sains untuk Kebijakan Ekonomi 3 

2 ECEM801403 Analisis Biaya dan Manfaat 3 

3 ECEM802101 Kebijakan Pembangunan Ekonomi Indonesia 3 

4 ECEM802203 Perencanaan  Ekonomi dan Pembangunan 3 

5 ECEM802611 Ekonomi Kelembagaan 3 

6 ECEM803202 Aspek Keuangan Global 3 

7 ECEM803203 Kebijakan dan Operasi Bank Sentral 3 

8 ECEM803301 Kerjasama Ekonomi Internasional 3 

9 ECEM805102 Manajemen Strategis untuk Sektor Publik 3 

10 ECEM806402 Perencanaan Berbasis Masyarakat 3 

11 ECEM807203 Ekonomi dan Kebijakan Transportasi 3 

12 ECEM808501 Ekonomi Islam 3 

13 ECEM808502 Ekonomi Kebijakan Zakat 3 

14 ECEM808503 Ekonomi Kebijakan Wakaf 3 

15 ECEM808504 Ekonomi dan Kebijakan Moneter Islam 3 

16 ECEM808505 Ekonomi dan Kebijakan Islam dalam Pembangunan 3 

17 ECEM808506 Ekonomi Keuangan dan Perbankan Islam 3 

18 ECEM808601 Analisis Kebijakan Ketenagakerjaan dan Kesehatan 3 

19 ECEM808602 Kebijakan Perlindungan Ketenagakerjaan dan 

Kesehatan 

3 

Jumlah SKS Mata Kuliah Pilihan 9 

Catatan: Pilih tiga mata kuliah, dengan total 9 SKS. Termasuk mata kuliah lintas 

program studi. 

Tugas Akhir 

No Kode Nama Mata Kuliah SKS 

1 ECEM809521 Tugas Akhir 4 

Jumlah SKS Tugas Akhir                                                         4 
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I.7 Distribusi Kurikulum  

Kode 

Mata 

Kuliah 

Nama Mata Kuliah SKS 

Kode 

Mata 

Kuliah 

Nama Mata Kuliah SKS 

Semester Pertama Semester Kedua 

ECEM800101 
Mikroekonomi untuk 

Kebijakan 
4 ECEM801401 

Ekonomi Publik dan 

Analisis Kebijakan 
3 

ECEM800201 
Teori dan Kebijakan 

Makroekonomi 
3 ECEM809306 Proposal dan Seminar 2 

ECEM801101 Ekonometrika Terapan 3  Mata kuliah Metode 3 

ECEM809301 
Penulisan dan 

Komunikasi Akademik 
1  

Mata kuliah 

Penunjang Penelitian                       
3 

ECEM809201 
Forum Pembangunan 

Indonesia 
1    

 Mata kuliah Pilihan 3    

      

 Jumlah SKS 15  Jumlah SKS 11 

Semester Ketiga Semester Keempat 

 Mata kuliah Pilihan 3 ECEM809521 Tugas Akhir 4 

 Mata kuliah Pilihan 3 
ECEM80970

1 

Publikasi Tugas 

Akhir 
2 

      

      

 Jumlah SKS 6  Jumlah SKS 6 

 

1.8 Informasi Program Studi 

Program Studi Magister Perencanaan Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan 

Gedung MPKP 

Jalan Salemba Raya 4 Jakarta 10430 

Email   : master.econ.feb@ui.ac.id 

Website  : http://mpkp.feb.ui.ac.id 

Instagram  : @mpkpfebui 

Facebook  : MPKP-FEUI 

Whatsapp : +62 821 108 151 15 

Telepon    : +62 21 391 2007 
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1.9 Deskripsi Mata Kuliah 

Nama Mata Kuliah 
Mikroekonomi untuk Kebijakan Publik (4 SKS)  

(Microeconomics for Public Policy) 

Kode Mata Kuliah ECEM800101 

Kelompok Mata Kuliah Wajib 

Prasyarat Tidak ada  

Mata kuliah ini mengajarkan konsep dan aplikasi teori ekonomi mikro dalam 

masalah kebijakan publik. Mahasiswa akan dilatih untuk memahami teori-teori 

ekonomi mikro yang relevan dibalik penyusunan sebuah kebijakan publik. Terdapat 

empat teori utama yang dibahas dalam perkuliahan, antara lain: (1) Teori yang 

mendasari proses pengambilan keputusan konsumen; (2) Teori yang mendasari 

proses produksi dan perilaku produsen; (3) Teori struktur pasar; dan (4) Teori 

kegagalan pasar. 

 

Nama Mata Kuliah 
Teori dan Kebijakan Makroekonomi (3 SKS) 

(Macroeconomics Theory and Policy) 

Kode Mata Kuliah ECEM800201 

Kelompok Mata Kuliah Wajib 

Prasyarat Tidak ada  

Mata kuliah ini berisi konsep, teori, dan kebijakan ekonomi makro. Topik-topik yang 

dibahas meliputi gambaran perekonomian makro, data-data makroekonomi, 

penghitungan pendapatan nasional, permintaan dan penawaran agregat, peranan 

ekspektasi dalam perekonomian, keterbukaan perekonomian, pertumbuhan 

ekonomi, hingga perdebatan dalam kebijakan ekonomi makro. 

 

Nama Mata Kuliah 
Ekonometrika Terapan (3 SKS) 

(Applied Econometrics) 

Kode Mata Kuliah ECEM801101 

Kelompok Mata Kuliah Wajib 

Prasyarat Tidak ada  

Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan konsep dasar, teknik analisis 

kuantitatif, dan praktik yang berbasis pada metode statistika sebagai dasar dalam 

pengajuan rekomendasi kebijakan publik atas permasalahan ekonomi yang 

dihadapi. Topik yang dibahas lebih menekankan hubungan kausal antar variabel 

berupa analisis regresi untuk persamaan tunggal dan simultan. 
 

Nama Mata Kuliah 
Ekonomi Publik dan Analisis Kebijakan (3 SKS) 

(Public Economics and Policy Analysis) 

Kode Mata Kuliah ECEM801401 

Kelompok Mata Kuliah Wajib 

Prasyarat Mikroekonomi untuk Kebijakan  ECEM800101 

Mata kuliah ini memperkenalkan konsep dasar analisis kebijakan publik dari 

perspektif ekonomi. Topik yang diajarkan meliputi: 1) Perangkat teoretis ekonomi 

dan keuangan publik dari sisi pengeluaran dan pendapatan; 2) Perangkat empiris 

untuk analisis kebijakan; dan 3) Laporan analisis kebijakan publik. Setelah 
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Nama Mata Kuliah 
Ekonomi Publik dan Analisis Kebijakan (3 SKS) 

(Public Economics and Policy Analysis) 

Kode Mata Kuliah ECEM801401 

Kelompok Mata Kuliah Wajib 

Prasyarat Mikroekonomi untuk Kebijakan  ECEM800101 

menyelesaikan perkuliahan, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan untuk 

menilai adanya insentif dalam penyusunan kebijakan dalam framework teori 

ekonomi dan memberi analisis kritis terhadap dampaknya untuk mencapai tujuan 

kebijakan. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan memiliki keterampilan dalam 

menulis policy paper yang ringkas dan padat.  
 

Nama Mata Kuliah 
Forum Pembangunan Indonesia (1 SKS) 

(Indonesia Development Forum) 

Kode Mata Kuliah ECEM809201 

Kelompok Mata Kuliah Wajib 

Prasyarat Tidak ada  

Mata kuliah Forum Kebijakan Indonesia adalah mata kuliah yang diselenggarakan 

agar mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan berbagai isu-isu pembangunan 

terkini di Indonesia. Mata kuliah ini kemudian membahas kebijakan-kebijakan 

pembangunan ideal maupun yang telah diambil oleh pemerintah Indonesia. 

Pembelajaran melibatkan berbagai dosen tamu baik dari  pemerintahan, praktisi, 

maupun akademisi yang merupakan expert dalam isu-isu pembangunan Indonesia 

yang sedang banyak dibahas.  
 

Nama Mata Kuliah 
Penulisan dan Komunikasi Akademik (1 SKS) 

(Academic Writing and Communication) 

Kode Mata Kuliah ECEM809301 

Kelompok Mata Kuliah Wajib 

Prasyarat Tidak ada  

Mata kuliah ini menuntun mahasiswa menerapkan kaidah penulisan ilmiah dalam 

menghasilkan tulisan akademik. Mahasiswa diharapkan dapat memahami konsep 

mendasar dalam penulisan ilmiah yang mencakup: menganalisis bacaan dan 

mempertanyakan sumber-sumbernya; menjelaskan dengan bukti (evidence); 

mengorganisasikan argumen yang persuasif dan terstruktur dengan baik; dan 

mengkomunikasikan ide-ide dalam narasi yang jelas dan efektif. 
 

Nama Mata Kuliah 
Ekonometrika untuk Kebijakan Ekonomi (3 SKS) 

(Econometrics for Economic Policy) 

Kode Mata Kuliah ECEM801102 

Kelompok Mata Kuliah Wajib 

Prasyarat 
Ekonometrika Terapan 

Mikroekonomi untuk Kebijakan 

ECEM801101 

ECEM800101 

Mata kuliah ini memperkenalkan perangkat utama yang digunakan untuk 

melakukan analisis data dan penelitian empirik, khususnya untuk melakukan 
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Nama Mata Kuliah 
Ekonometrika untuk Kebijakan Ekonomi (3 SKS) 

(Econometrics for Economic Policy) 

Kode Mata Kuliah ECEM801102 

Kelompok Mata Kuliah Wajib 

Prasyarat 
Ekonometrika Terapan 

Mikroekonomi untuk Kebijakan 

ECEM801101 

ECEM800101 

estimasi terhadap hubungan kausal. Mata kuliah ini fokus terhadap penguasaan 

metode estimasi empiris hubungan antar variabel ekonomi atau mengestimasi 

dampak dari sebuah kebijakan untuk menghasilkan analisis kausalitas, serta teknik-

teknik ekonometrika yang bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. 
 

Nama Mata Kuliah 
Metode Deterministik untuk Kebijakan (3 SKS) 

(Deterministic Method for Policy) 

Kode Mata Kuliah ECEM801206 

Kelompok Mata Kuliah Wajib 

Prasyarat Tidak ada  

Mata kuliah ini memperkenalkan teknik analisis deterministik yang sangat 

membantu dalam pembuatan keputusan pada suatu kebijakan (program atau 

proyek). Metode ini mengestimasi potensi benefit ekonomi dari satu atau beberapa 

alternative kebijakan sebelum kebijakan diambil (ex-ante evaluation). 
 

Nama Mata Kuliah 
Pendekatan Kualitatif untuk Kebijakan (3 SKS) 

(Qualitative Approach for Policy) 

Kode Mata Kuliah ECEM801207 

Kelompok Mata Kuliah Wajib 

Prasyarat Tidak ada  

Mata Kuliah ini membahas pendekatan kualitatif dalam melakukan penelitian sosial 

sebagai metodologi yang didasari oleh perspektif fenomenologi, yaitu berusaha 

melihat suatu fenomena sosial dari perspektif aktor-aktor yang terlibat di dalamnya. 

Pendekatan kualitatif berbeda dengan pendekatan kuantitatif yang mempelajari 

suatu fakta atau penyebab dari fenomena sosial sebagai sesuatu yang terlepas dari 

pengaruh subjektif individu-individu yang terlibat. 
 

Nama Mata Kuliah 
Manajemen Infrastruktur Publik (3 SKS) 

(Public Infrastructure Management) 

Kode Mata Kuliah ECEM807502 

Kelompok Mata Kuliah Penunjang Penelitian 

Prasyarat Tidak ada  

Infrastruktur mempunyai peranan penting dalam mendukung pembangunan. 

Kemajuan teknologi, keterkaitannya dengan berbagai disiplin ilmu, serta 

peningkatan peranan baik pemerintah maupun swasta dalam pengembangan 

infrastruktur membuat perubahan yang cukup besar dalam sistem pembangunan 

dan manajemen infrastruktur. Kuliah ini akan membahas sisi ekonomi dan peranan 

pemerintah-swasta dalam analisis sistem infrastruktur. 
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Nama Mata Kuliah 
Ekonomi Keuangan Daerah (3 SKS) 

(Regional Financial Economics) 

Kode Mata Kuliah ECEM807101 

Kelompok Mata Kuliah Penunjang Penelitian 

Prasyarat 

Mikroekonomi untuk Kebijakan 

Publik 

Teori dan Kebijakan 

Makroekonomi 

Ekonometrika Terapan 

ECEM800101 

 

ECEM800201 

 

ECEM801101 

Mata kuliah ini bertujuan memberikan pemahaman tentang: (i) sebab-sebab 

mendunianya desentralisasi dan otonomi daerah di penghujung abad 20 dan awal 

abad 21; (ii) manfaat, prasyarat dan kendala keberhasilan desentralisasi di negara-

negara berkembang, dan terutama di Indonesia; (iii) prinsip pembagian kewenangan 

(tanggungjawab penyelenggaraan urusan) dan keuangan (sumber penerimaan) 

antara Pemerintah Pusat dengan Daerah; (iv) norma dan praktek hubungan 

keuangan (fiskal) antara Pemerintah Pusat dengan Daerah di Indonesia, dengan 

konteks regulasi saat ini yaitu UU 23 Tahun 2014, UU 33 Tahun 2004, serta UU 28 

Tahun 2009. 
 

Nama Mata Kuliah 
Ekonomi Perencanaan Kota (3 SKS) 

(Urban Planning Economics) 

Kode Mata Kuliah ECEM807201 

Kelompok Mata Kuliah Penunjang Penelitian 

Prasyarat Mikroekonomi untuk Kebijakan ECEM800102 

Mata kuliah ini menganalisis aspek ekonomi dalam pembangunan perkotaan. 

Perkuliahan di mulai dengan  pengantar ekonomi mikro serta pengenalan analisa 

kebijakan publik, lalu deskripsi mengenai sebab-sebab timbulnya suatu kota tunggal, 

dan kemudian diteruskan dengan analisis keberadaan jaringan kota. Dalam konteks 

baru pembangunan ekonomi Indonesia, isu maritim menuntut adanya pembahasan 

isu kota pantai dan jaringannya, yang harus terintegrasi dengan sistem kota nasional. 

Isu pemanasan global tidak dapat tidak mempengaruhi perkembangan kota pantai 

secara khusus, tetapi juga daerah pesisir pada umumnya. Negara Indonesia yang 

bersifat kepulauan menuntut penyesuaian aplikasi teori, misalnya dalam konteks 

jaringan kota Christaler. 
 

Nama Mata Kuliah 
Ekonomi Industri Terapan (3 SKS) 

(Applied Industrial Economics) 

Kode Mata Kuliah ECEM804101 

Kelompok Mata Kuliah Penunjang Penelitian 

Prasyarat Tidak ada  

Materi mata kuliah ini terfokus pada struktur pasar persaingan tidak sempurna, 

khususnya pasar oligopoli. Berbeda dengan pasar persaingan sempurna dan pasar 

monopoli, keseimbangan yang terjadi di pasar oligopoli tidak tunggal tetapi 

tergantung dari asumsi mengenai kekuatan pasar perusahaan dan apa yang menjadi 

basis persaingan. Akan dipelajarai bagaimana keseimbangan di berbagai model 
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Nama Mata Kuliah 
Ekonomi Industri Terapan (3 SKS) 

(Applied Industrial Economics) 

Kode Mata Kuliah ECEM804101 

Kelompok Mata Kuliah Penunjang Penelitian 

Prasyarat Tidak ada  

pasar oligopoli terbentuk serta implikasinya bagi kinerja perusahaan dan industri, 

serta implikasi bagi kesejahteraan masyarakat. Selain itu akan dipelajari pula faktor-

faktor yang mempengaruhi terbentuknya pasar oligopoli, seperti teknologi dan 

peraturan pemerintah. 
 

Nama Mata Kuliah 
Kebijakan Persaingan dan Regulasi (3 SKS) 

(Competition and Regulation Policy) 

Kode Mata Kuliah ECEM804401 

Kelompok Mata Kuliah Penunjang Penelitian 

Prasyarat Tidak ada  

Mata kuliah ini merupakan lanjutan dari mata kuliah Ekonomi Industri Terapan, 

membahas aspek analisis persaingan (competition analysis) dan kebijakan (public 

policy) yang diperlukan. Mata kuliah ini tidak menjelaskan bagaimana cara 

perusahaan menjalankan usaha, melainkan menerangkan bagaimana kita melihat, 

menganalisis dan menjelaskan perilaku (strategi) perusahaan dalam hubungannya 

dengan kepentingan publik dan mengapa kebijakan publik diperlukan dalam kaitan 

dengan advokasi persaingan. 
 

Nama Mata Kuliah 
Kebijakan Moneter and Inklusi Keuangan (3 SKS) 

(Monetary and Financial Inclusion Policy) 

Kode Mata Kuliah ECEM803209 

Kelompok Mata Kuliah Penunjang Penelitian 

Prasyarat Tidak ada  

Kuliah ini berisi kerangka konseptual dan penerapakan kebijakan moneter dan 

inklusi keuangan.  Mata kuliah ini menguraikan kebijakan di sektor keuangan baik 

kebijakan moneter, kebijakan perbankan, maupun kebijakan inklusi keuangan. 

Dalam mata kuliah ini akan dijelaskan bagaimana evaluasi dan pengukuran serta 

studi kasus inklusi keuangan. Mata kuliah ini juga mencakup perkembangan inovasi 

teknologi dalam sistem keuangan seperti financial technology dan cryptocurrency. 
 

Nama Mata Kuliah 

Kebijakan Pemerataan Pembangunan & Pengentasan 

Kemiskinan (3 SKS) 

(Development and Poverty Eradication Policy) 

Kode Mata Kuliah ECEM806403 

Kelompok Mata Kuliah Penunjang Penelitian 

Prasyarat Tidak ada  

Mata kuliah Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pengentasan Kemiskinan 

(KPPK) memberikan pengertian kepada mahasiswa bagaimana disiplin ilmu 

ekonomi menjelaskan dan menganalisa penyebab dan pengaruh (causes and effects) 

kemiskinan dan kesenjangan pendapatan dalam konteks berbagai lapisan 
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Nama Mata Kuliah 

Kebijakan Pemerataan Pembangunan & Pengentasan 

Kemiskinan (3 SKS) 

(Development and Poverty Eradication Policy) 

Kode Mata Kuliah ECEM806403 

Kelompok Mata Kuliah Penunjang Penelitian 

Prasyarat Tidak ada  

masyarakat, khususnya di Indonesia. Mahasiswa dibekali pula dengan kemampuan 

untuk mengevaluasi secara kritis berbagai inisiatif kebijakan yang telah dan sedang 

berlangsung. Mahasiswa juga dilatih untuk dapat memformulasikan sendiri 

berbagai alternatif kebijakan dari berbagai pihak yang terkait dalam rangka 

penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. 
 

Nama Mata Kuliah 
Ekonomi dan Kebijakan Energi (3 SKS) 

(Economy and Policy of Energy) 

Kode Mata Kuliah ECEM808103 

Kelompok Mata Kuliah Penunjang Penelitian 

Prasyarat Tidak ada  

Setelah mengikuti kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat menganalisa 

permasalahan dan kendala dalam pemanfaatan sumberdaya energi dan mineral 

serta pengelolaan lingkungan, dan memberi rekomendasi kebijakan guna mencapai 

tujuan pembangunan berkelanjutan Topik yang dibahas dalam mata kuliah ini 

antara lain dampak energi dan mineral pada ekonomi, permintaan dan penawaran, 

manajemen / keuangan proyek, royalti / pajak, dan regulasi di Indonesia. 
 

Nama Mata Kuliah 
Ekonomi dan Kebijakan Lingkungan (3 SKS) 

(Economy and Policy of Environment) 

Kode Mata Kuliah ECEM808104 

Kelompok Mata Kuliah Penunjang Penelitian 

Prasyarat Tidak ada  

Setelah mengikuti kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat menganalisa 

permasalahan dan kendala dalam pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan 

secara berkelanjutan dengan perspektif ekonomi, serta merumuskan dan 

merekomendasikan kebijakan yang dibutuhkan. Topik yang dibahas mencakup 

keterkaitan ekosistem dengan ekonomi, keterbatasan pasar dalam mengelola 

sumberdaya alam dan lingkungan (SDAL); kelangkaan, efisiensi dan optimisasi 

alokasi SDAL; ekonomi dan kebijakan pertanian; instrumen pengelolaan SDAL; 

serta teknik analisis pengelolaan sumber daya alam. Topik-topik perubahan iklim, 

keanekaragaman hayati, serta peran SDAL dalam pertumbuhan ekonomi juga akan 

dibahas dalam mata kuliah ini. 

 

 

 



 

13 

 

Nama Mata Kuliah 
Proposal dan Seminar (2 SKS) 

(Proposal and Seminar) 

Kode Mata Kuliah ECEM809305 

Kelompok Mata Kuliah Penunjang Tugas Akhir 

Prasyarat Tidak ada  

Mata kuliah ini bertujuan untuk menuntun mahasiswa menerapkan kaidah ilmiah 

dalam menyusun proposal tesis sebagai tahap awal proses penulisan tesis yang pada 

akhirnya menjadi sebuah karya ilmiah. Dengan mengikuti mata kuliah ini mahasiswa 

diharapkan dapat memahami bagaimana mengidentifikasi, mencari dan 

menemukan pokok masalah, tujuan penelitian, dan metode yang sesuai untuk 

menjawab permasalahan. Mahasiswa juga diharapkan mampu menggunakan 

variabel dan indikator ekonomi, serta referensi yang relevan dalam membuat sebuah 

karya ilmiah. Di bagian awal mahasiswa akan diberikan teori dan contoh. Selanjutnya 

mahasiswa diwajibkan membuat proposal dan melakukan presentasi atas proposal 

tersebut. 
 

Nama Mata Kuliah 
Data Sains untuk Kebijakan Ekonomi (3 SKS) 

(Data Science for Economic Policy) 

Kode Mata Kuliah ECEM801208 

Kelompok Mata Kuliah Pilihan 

Prasyarat Tidak ada  

Mata kuliah ini membahas proses analisis data yang baik dan benar sesuai dengan 

kaidah statistika dan sains data. Mata kuliah sains data fokus terhadap kemampuan 

penguasaan metode mengolah data, membuat visualisasi data, dan analisis data 

dengan teknik supervised dan unsupervised learning. Mahasiswa diharapkan mampu 

melakukan operasi perhitungan, pengolahan data, visualisasi data, dan pemodelan 

data menggunakan software R. Mahasiswa juga akan mampu menggunakan metode 

supervised learning, unsupervised learning dan metode lain yang relevan dengan studi 

kasus ekonomi dan bisnis. 
 

Nama Mata Kuliah 
Analisis Biaya dan Manfaat (3 SKS) 

(Cost and Benefit Analysis) 

Kode Mata Kuliah ECEM801403 

Kelompok Mata Kuliah Pilihan 

Prasyarat 
Mikroekonomi untuk Kebijakan 

Publik 

ECEM800102 

Mata kuliah ini mengajarkan tentang fundamental dari Analisis Biaya dan Manfaat 

(ABM); menggunakan ABM sebagai alat untuk mengevaluasi kebijakan; dan 

memberi pemahaman mengenai keunggulan dan kelemahan metode ABM. ABM 

merupakan metode yang umum diimplementasikan dalam penyusunan kebijakan 

publik modern karena melibatkan berbagai parameter dari ilmu sosial lain yang 

terkait. 
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Nama Mata Kuliah 
Kebijakan Pembangunan Ekonomi Indonesia (3 SKS) 

(Indonesian Economic Development Policy) 

Kode Mata Kuliah ECEM802103 

Kelompok Mata Kuliah Pilihan 

Prasyarat Tidak ada  

Dengan dasar-dasar ilmu ekonomi yang telah dipelajari mahasiswa sebelumnya, 

diharapkan mata kuliah ini akan menuntun lebih jauh dalam mempelajari 

perekonomian secara nyata di Indonesia. Sebagai sebuah perekonomian yang 

mengalami transformasi, tentunya berbagai persoalan yang telah, sedang dan akan 

dihadapi beserta berbagai opsi solusi-nya. Beberapa tujuan dari mata kuliah ini:  1) 

Memahami kondisi perekonomian Indonesia, 2) Memahami persoalan-persoalan 

yang telah, sedang, dan akan dihadapi perekonomian Indonesia, 3) Memahami opsi 

kebijakan yang tersedia dan konsekwensinya pada perekonomian.   
 

Nama Mata Kuliah 
Perencanaan Ekonomi dan Pembangunan (3 SKS) 

(Economic and Development Planning) 

Kode Mata Kuliah ECEM802203 

Kelompok Mata Kuliah Pilihan 

Prasyarat Tidak ada  

Mata kuliah ini akan membahas berbagai konsep dan perkembangan teori 

perencanaan dan pembangunan ekonomi, pendekatan serta peralatan analisis yang 

berkaitan dengan perencanaan pembangunan, dikaitkan dengan perkembangan 

berbagai topik perekonomian domestik maupun global, antara lain: pertumbuhan, 

ketimpangan pemerataan pembangunan, lingkungan hidup, gender, dan privatisasi. 
 

Nama Mata Kuliah 
Ekonomi Kelembagaan (3 SKS) 

(Institutional Economics) 

Kode Mata Kuliah ECEM802613 

Kelompok Mata Kuliah Pilihan 

Prasyarat Mikroekonomi untuk Kebijakan 

Teori dan Kebijakan 

Makroekonomi 

ECEM800102 

 

ECEM800201 

Mata kuliah ini bertujuan untuk memperkenalkan teori-teori ekonomi dalam 

memahami fenomena ekonomi serta mendiskusikan aplikasinya dalam berbagai isu 

kebijakan publik. Hal ini terutama dilakukan dengan mengintegrasikan variabel-

variabel non ekonomi kedalam analisisnya serta memperluas asumsi dasar 

rasionalitas agen ekonomi dalam teori ekonomi neoklasik menjadi rasionalitas 

terbatas. Dua pendekatan dalam ilmu Ekonomi Kelembagaan, yaitu Ekonomi 

Kelembagaan Baru (NIE) dan Ekonomi Kelembagaan Lama (OIE) akan dibahas. 

Dalam setiap pertemuan, hubungan antara institusi dan ekonomi akan dibahas 

terutama dengan mempelajari literatur-literatur klasik serta aplikasinya dalam 

kebijakan publik. 
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Nama Mata Kuliah 
Aspek Keuangan Global (3 SKS) 

(Aspects of Global Finance) 

Kode Mata Kuliah ECEM803202 

Kelompok Mata Kuliah Pilihan 

Prasyarat Tidak ada  

Mata kuliah ini berfokus pada aspek keuangan internasional yang melibatkan 

beberapa negara dalam berbagai dimensi, tanpa meninggalkan aspek  sejarah, politik 

dan hubungan internasional yang melekat. Mata kuliah ini akan membahas konsep 

ilmiah keuangan global; teori ekonomi mikro, makro, dan internasional mengenai 

keuangan global; pola-pola arus keuangan global; hingga studi kasus fenomena 

keuangan global menurut waktu dan negara. 
 

Nama Mata Kuliah 
Kebijakan dan Operasi Bank Sentral (3 SKS) 

(Central Bank Policy and Operation) 

Kode Mata Kuliah ECEM803203 

Kelompok Mata Kuliah Pilihan 

Prasyarat Tidak ada  

Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan kelembagaan, 

kebijakan dan operasi Bank Sentral sebagai dasar dalam pengajuan rekomendasi 

kebijakan publik atas permasalahan ekonomi yang dihadapi. Topik yang dibahas 

lebih menekankan pada kebijakan yang diambil oleh Bank Sentral, kebijakan 

makroprudensial, operasi bank sentral dan topik – topik yang terkait dengan Bank 

Sentral. Aktivitas pembelajaran menggunakan metode Tatap muka, Diskusi, dan 

Review Jurnal. 
 

Nama Mata Kuliah 
Kerja Sama Ekonomi Internasional (3 SKS) 

(International Economy Cooperation) 

Kode Mata Kuliah ECEM803301 

Kelompok Mata Kuliah Pilihan 

Prasyarat Tidak ada  

Mata Kuliah ini meliputi teori dasar dan berbagai penerapan berbagai penerapan 

kerja sama internasional, terutama yang terkait dengan kerja sama ekonomi 

internasional Indonesia. Teori dasar ini meliputi teori dan kebijakan yang terkait 

dengan pergerakan barang, jasa, modal, dan tenaga kerja, dan orang. Selanjutnya, 

mata kuliah ini akan fokus kepada penerapan/praktek kerja sama ekonomi 

internasional Indonesia baik yang sedang maupun akan terkait dengan ekonomi 

Indonesia. Kerja sama tersebut meliputi kerjasama ekonomi multilateral, kerjasama 

ekonomi plurilateral, dan kerjasama ekonomi bilateral. 
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Nama Mata Kuliah 
Manajemen Strategis Untuk Sektor Publik (3 SKS) 

(Strategic Management for the Public Sector) 

Kode Mata Kuliah ECEM805102 

Kelompok Mata Kuliah Pilihan 

Prasyarat Tidak ada  

Untuk sebagian besar organisasi publik, memang anggaran rutin untuk membayar 

gaji atau pengeluaran rutin lainnya merupakan pengeluaran terbesar. Namun 

keberhasilan organisasi sektor publik diukur dari efektifitas dan efesiensi dalam 

penggunaan anggaran yang sisa tadi. Oleh karenanya menjadi sangat penting untuk 

organisasi publik memiliki kemampuan untuk menggunakan anggaran dalam hal-

hal yang strategis. Dengan cara demikian kepuasan stakeholder dan pada gilirannya 

kelangsungan pemerintahan dapat berjalan dengan baik dalam mendukung mereka 

mencapai kesejahteraan yang lebih tinggi.  
 

Nama Mata Kuliah 
Perencanaan Berbasis Masyarakat (3 SKS) 

(Community-based Planning) 

Kode Mata Kuliah ECEM806402 

Kelompok Mata Kuliah Pilihan 

Prasyarat Tidak ada  

Mata kuliah ini memberikan pengertian tentang kemiskinan kepada mahasiswa 

dengan cara mahasiswa berguru pada masyarakat miskin itu sendiri. Pada empat 

kuliah pertama, mahasiswa dibekali dengan pengertian tentang konsep 

pemberdayaan masyarakat (community development). Kemudian di empat kuliah 

berikutnya, mahasiswa dibekali dengan metode/teknik penelitian yang lebih bersifat 

kualitatif. Setelah itu, mahasiswa dengan didampingi pengajar akan mempraktekkan 

teknik-teknik penelitian ke lapangan, berdasarkan proposal dan tools yang dibuat 

oleh mahasiswa. Setelah itu diharapkan mahasiswa dapat mempresentasikan hasil 

studi lapangannya. 
 

Nama Mata Kuliah 
Ekonomi dan Kebijakan Transportasi (3 SKS) 

(Economy and Policy of Transport) 

Kode Mata Kuliah ECEM807203 

Kelompok Mata Kuliah Piihan 

Prasyarat Mikroekonomi untuk Kebijakan ECEM800102 

Mata kuliah ini diselenggarakan agar mahasiswa mampu menjelaskan berbagai 

fenomena transportasi serta merekomendasikan alternatif kebijakan publik dalam 

mengatasi masalah transportasi menggunakan pendekatan ekonomi. Setelah 

mengambil mata kuliah ini, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan teori 

dasar dari permasalahan transportasi, serta merekomendasikan alternatif kebijakan 

publik dalam mengatasi berbagai permasalahan transportasi dengan menggunakan 

pendekatan ekonomi. 
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Nama Mata Kuliah 
Ekonomi Islam (3 SKS) 

(Islamic Economics) 

Kode Mata Kuliah ECEM808501 

Kelompok Mata Kuliah Pilihan 

Prasyarat Tidak ada  

Mata kuliah ini juga bertujuan membangun kemampuan yang diperlukan bagi 

mahasiswa untuk menerapkan alternatif sistem ekonomi lain di luar ekonomi 

konvensional yang sudah ada. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa 

diharapkan memiliki kemampuan untuk menerapkan konsep dasar ilmu ekonomi 

Islam, institusi dan instrumen yang digunakan, dan mampu memperbandingkannya 

dengan ilmu ekonomi konvensional beserta implikasi yang menyertainya bagi 

perekonomian. 
 

Nama Mata Kuliah 
Ekonomi Kebijakan Zakat (3 SKS) 

(Zakah Economic Policy) 

Kode Mata Kuliah ECEM808502 

Kelompok Mata Kuliah Pilihan 

Prasyarat Tidak ada  

Mata kuliah ini membahas mengenai sejarah, teori, dan praktek pengelolaan zakat. 

Bahasan utama dalam mata kuliah ini adalah fikih zakat, aspek ekonomi zakat, serta 

praktik pengelolaan wakaf di era kontemporer yang sudah berbasiskan pada prinsip 

manajemen modern. Dalam mata kuliah ini akan dibahas pula kerangka regulasi dan 

institusional dari zakat, inovasi dalam pengelolaan zakat kontemporer serta isu-isu 

terkini dalam pengelolaan dan kebijakan zakat baik di Indonesia maupun di negara 

lainnya. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu 

memahami sejarah, teori, dan praktek pengelolaan dan kebijakan zakat di negara-

negara Islam kontemporer khususnya di Indonesia. 
 

Nama Mata Kuliah 
Ekonomi Kebijakan Wakaf (3 SKS) 

(Waqf Economic Policy) 

Kode Mata Kuliah ECEM808503 

Kelompok Mata Kuliah Pilihan 

Prasyarat Tidak ada  

Mata kuliah ini membahas mengenai sejarah, teori, dan praktek pengelolaan wakaf. 

Bahasan utama dalam mata kuliah ini adalah fikih wakaf, aspek ekonomi wakaf, serta 

praktek pengelolaan wakaf di era kontemporer yang sudah berbasiskan pada prinsip 

manajemen modern. Dalam mata kuliah ini akan dibahas pula kerangka regulasi dan 

institusional dari wakaf, inovasi dalam pengelolaan wakaf kontemporer serta isu-isu 

terkini dalam pengelolaan dan kebijakan wakaf baik di Indonesia maupun di negara 

lainnya. 
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Nama Mata Kuliah 
Ekonomi dan Kebijakan Moneter Islam (3 SKS) 

(Islamic Monetary Economics and Policy) 

Kode Mata Kuliah ECEM808504 

Kelompok Mata Kuliah Pilihan 

Prasyarat Tidak ada  

Mata kuliah ini membahas aspek teoretis dari sistem moneter (dari perspektif 

ekonomi, etika-moral, dan sejarah), seperti konsep uang, evolusi sistem uang, 

penciptaan uang dan seigniorage, serta teori-teori ekonomi moneter dan kebijakan 

moneter. Dalam mata kuliah ini akan dibahas pula isu-isu ekonomi moneter dalam 

perspektif Islam seperti sejarah sistem moneter Islam, evaluasi pengenaan bunga 

pada uang, debat uang komoditas dan uang fiat, dan teori moneter Islam. 
 

Nama Mata Kuliah 

Ekonomi dan Kebijakan Islam dalam Pembangunan            

(3 SKS) 

(Islamic Economy and Policy in Development) 

Kode Mata Kuliah ECEM808505 

Kelompok Mata Kuliah Pilihan 

Prasyarat Tidak ada  

Mata kuliah ini secara umum membahas tentang perspektif Islam dalam isu-isu dan 

teori-teori ekonomi pembangunan serta bagaimana kontribusi pemikiran Islam dan 

kebijakan pembangunan. Mata kuliah ini akan menekankan pada interaksi antara 

mahasiswa dan pengajar. Mahasiswa diharapkan untuk aktif dalam membaca, 

menulis, dan mendiskusikan beragam topik di dalam dan di luar kelas. Mahasiswa 

akan diminta, secara reguler setiap minggunya, untuk mendiskusikan  isu terkini 

kebijakan pembangunan dan perekonomian Indonesia dan Global dalam sudut 

pandang Islam dengan menggunakan teori-teori ekonomi dari perspektif Islam. 
 

Nama Mata Kuliah 
Ekonomi Keuangan dan Perbankan Islam (3 SKS) 

(Islamic Finance and Banking Economics) 

Kode Mata Kuliah ECEM808506 

Kelompok Mata Kuliah Pilihan 

Prasyarat Tidak ada  

Mata kuliah ini memberi pemahaman kepada mahasiswa tentang konsep dan teori 

dari sistem perbankan Islam serta implikasinya dalam kebijakan kontemporer. 

Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi 

fitur utama dan implikasi dari sistem perbankan Islam dan mampu membedakannya 

dari sistem perbankan konvensional. Terdapat beberapa materi utama yang dibahas 

dalam perkuliahan, antara lain: (1) Bank dan Intermediasi Keuangan, (2) Praktik 

Perbankan, (3) Makroekonomi dan Regulasi Perbankan, serta (4) Model Bisnis 

Perbankan Islam. 
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Nama Mata Kuliah 

Kebijakan Perlindungan Ketenagakerjaan dan 

Kesehatan (3 SKS)  

(Labor and Health Security Policies) 

Kode Mata Kuliah ECEM808602 

Kelompok Mata Kuliah Pilihan 

Prasyarat Tidak ada  

Mata kuliah ini bertujuan untuk melengkapi mahasiswa dengan teori ekonomi yang 

menjadi dasar Kebijakan Perlindungan Ketenagakerjaan dan Kesehatan serta 

membahas tentang bagaimana institusi mempengaruhi perilaku pelaku ekonomi dan 

dampaknya kepada perekonomian, sehingga mahasiswa mampu untuk: (1) 

menganalisis isu-isu strategis dalam kebijakan perlindungan ketenagakerjaan dan 

Kesehatan, dan (2) memberikan rekomendasi kebijakan berdasarkan teori dan studi 

empiris di bidang ketenagakerjaan dan kesehatan. 
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II. Program Magister Manajemen (MM) 

 

S2 MM  : Akreditasi dengan predikat A, sesuai Nomor SK BAN-PT No. 

2520/SK/BAN-PT/Akred/M/VII/2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 

2024. 

 

 

2.1 Visi Program Studi 

Membangun pemimpin yang beretika, bertanggung jawab sosial, berwawasan 

global, dan berkontribusi terhadap kemajuan praktik manajemen dan bisnis 

 

2.2 Misi Program Studi 

Menyediakan pendidikan manajemen dan bisnis bagi pemimpin masa depan 

yang terkait dengan industri dan terhubung secara global. 

 

2.3 Tujuan Program Studi 

1. Menghasilkan lulusan Magister Manajemen yang mampu menjalankan 

fungsi manajer bisnis pada lini menengah dan atas, mengembangkan 

praktik profesional hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji, 

memecahkan permasalahan bisnis melalui pendekatan inter atau 

multidisipliner, mengelola riset bisnis yang bermanfaat bagi masyarakat 

dan mendapat pengakuan nasional dan internasional; 

2. Menghasilkan lulusan yang mampu menyusun strategi bisnis yang inovatif 

melalui analisis permasalahan dalam pengambilan keputusan manajerial 

dan implementasi konsep-konsep manajemen terkini secara etis yang 

berwawasan lingkungan dan kemasyarakatan. 
 

2.4 Pilihan Karier Bagi Lulusan  

Sesuai dengan misi terbaru MM-FEBUI yaitu "To provide a practical and globally 

connected business and management education", maka secara umum MM-FEB UI 

mencetak lulusan yang memiliki pengetahuan dasar di semua bidang 

fungsional manajemen dan kemampuan manajerial yang fokus pada suatu 

bidang atau spesialisasi bisnis dan manajemen. Lulusan MM-FEB UI dapat 

berkerja di berbagai sektor dan industri serta mampu mengimplementasikan 

ilmunya secara global. 
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2.5 Peminatan yang Ditawarkan 

Saat ini Program Studi MM-FEB UI menawarkan peminatan yang fleksibilitas 

serta fokus, yaitu:  

1. Manajemen Keuangan; 

Peminatan ini menyiapkan manajer di bidang keuangan yang memiliki 

wawasan luas dalam daya analitis, kompetensi teknis keuangan, serta 

kapabilitas konsepsional untuk mengarahkan keuangan perusahaan agar 

lebih menjamin profitabilitas serta kelangsungan bisnis dalam jangka 

panjang sekaligus mengatasi pelbagai risiko. Peminatan ini diberikan untuk 

meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam mengarahkan keuangan 

perusahaan agar efisien, profitable, dan mampu mengatasi berbagai risiko 

keuangan. Lulusan Program Studi MM-FEBUI Peminatan Keuangan tidak 

hanya dapat bekerja pada sektor jasa keuangan dan perbankan, tetapi bisa 

juga menjadi manajer keuangan pada industri manufaktur, properti dan real 

estate, maupun lembaga nirlaba. 

2. Manajemen Operasi; 

Peminatan ini diberikan kepada mahasiswa yang ingin menjadi manajer di 

bidang operasi. Materi yang dibahas dalam peminatan ini meliputi berbagai 

perangkat analisis dalam pengambilan keputusan di bidang operasi, yang 

cenderung memakai pendekatan kuantitatif namun tidak meninggalkan 

pendekatan kualitatif, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk analisis 

keputusan dan operasional organisasi. Lulusan peminatan ini diharapkan 

dapat bekerja di industri jasa pengiriman, industri manufaktur, seperti 

rokok, farmasi, garmen, dan perusahaan logistik. 

3. Manajemen Pemasaran; 

Peminatan ini bertujuan untuk menyiapkan mahasiswanya untuk menjadi 

manajer di bidang pemasaran. Para lulusan diharapkan dapat bertindak 

sebagai seorang manajer pemasaran agar dapat memadukan semua 

kegiatan pemasaran, baik pada konteks nasional maupun internasional. 

Dalam peminatan ini akan diberikan mata kuliah yang harus dikuasai oleh 

seorang manajer pemasaran pada perusahaan seperti perilaku konsumen, 

komunikasi pemasaran, brand management and product development, riset 

pemasaran, manajemen pemasaran strategik, yang memadukan semua 

kegiatan pemasaran, baik pada konteks nasional maupun internasional. 

4. Manajemen Sumber Daya Manusia; 

Peminatan ini bertujuan untuk menyiapkan manajer yang memiliki 

kemampuan untuk mengelola sumber daya manusia yang kompeten 

sehingga dapat menjadi sumber daya strategik bagi organisasi. Lulusan 

peminatan ini diharapkan dapat bekerja di berbagai industri, seperti jasa 

konsultasi, jasa keuangan, manufaktur, dan lain-lain. 
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5. Manajemen Umum;  

Peminatan ini diberikan bagi mahasiswa yang memutuskan untuk tidak 

memilih peminatan dalam bidang tertentu. Lulusan peminatan ini sebagian 

besar berminat pada entrepreneurship untuk berwirausaha atau 

menjalankan usaha milik keluarga. 
 

6. Manajemen Risiko; 

Peminatan ini bertujuan menyiapkan manajer yang andal dan memiliki 

kemampuan teknis risiko keuangan dan keterampilan manajerial. Lulusan 

peminatan ini diharapkan dapat bekerja pada sektor perbankan, asuransi, 

dana pensiun, dan lembaga keuangan lain. 

7. Manajemen Pasar Modal; 

Peminatan ini bertujuan menyiapkan manajer profesional dalam bidang 

pasar modal dan investment banking. Program ini merupakan program 

kekhususan yang menyiapkan manajer yang memiliki kemampuan 

manajerial dan teknis pasar modal. Lulusan diharapkan dapat bekerja 

sebagai manajer investment, investmet banker, penasehat investasi atau 

analis. 

8. Manajemen Keuangan Syariah; 

Tujuan peminatan Manajemen Keuangan Syariah adalah menghasilkan 

lulusan yang memiliki kompetensi dalam bidang keuangan syariah 

setingkat S2 sesuai dengan kebutuhan industri keuangan syariah. Lulusan 

Manajemen Keuangan Syariah diharapkan mampu berkarir sebagai 

manajemen menengah-puncak dari lembaga keuangan syariah yang sudah 

ada, atau menjadi entrepreneur yang mampu menerapkan praktik bisnis 

syariah 

9. Manajemen Aktuaria; 

Peminatan ini bertujuan menyiapkan manajer profesional yang berkarir di 

industri asuransi, dana pensiun, dan sektor keuangan lain yang memiliki 

kemampuan teknis aktuaria dan keterampilan manajerial. Dalam 

peminatan ini mahasiswa akan memperoleh ilmu aktuaria serta ilmu 

manajemen, sehingga diharapkan dapat menghasilkan manajer yang 

memiliki kemampuan teknis aktuaria sekaligus manajemen bisnis. 

10. MM-MBA 

Peminatan MM-MBA merupakan hasil kerja sama antara Program Studi 

MM-FEB UI dengan salah satu sekolah bisnis di Belanda, yaitu Maastricht 

School of Management, yang saat ini merupakan bagian dari Maastricht 

University. Gelar MBA yang diberikan diakui di seluruh wilayah Uni Eropa 

dan bahasa pengantar yang digunakan dalam program ini adalah Bahasa 

Inggris. Peminatan ini memadukan dua pendekatan perspektif, yaitu Eropa 

(khususnya Belanda) dan Asia (khususnya Indonesia). Selain memiliki 
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pengetahuan manajerial yang handal, mahasiswa diarahkan untuk memiliki 

kompetensi dalam menghadapi perbedaan budaya. Dalam era globalisasi, 

kompetensi ini bermanfaat untuk bekal bekerja pada perusahaan 

multinasional atau perusahaan lokal yang bermaksud go international. 

 

2.6 Struktur Kurikulum  

Kurikulum MM-FEB UI terdiri dari mata kuliah inti, mata kuliah wajib 

peminatan dan mata kuliah pilihan peminatan.  Mata kuliah inti adalah mata 

kuliah yang wajib ditempuh oleh semua mahasiswa tanpa kecuali. Mata kuliah 

inti merupakan kumpulan pengetahuan yang menjadi referensi awal dan 

peralatan dasar maupun integratif untuk melakukan analisis dan pengambilan 

keputusan dalam bisnis. Sejak tahun ajaran 2013/2014 MM-FEBUI 

menggunakan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dan Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sesuai dengan Peraturan Presiden No. 8 

Tahun 2012. Selain itu, untuk program studi MM menambah Mata Kuliah 

Makalah Ilmiah mulai tahun 2016 dan sampai saat ini,  sesuai Peraturan Rektor 

Nomor 015 Tahun 2016 Pasal 21 dan mengikuti ketentuan Peraturan Rektor 

Terbaru yaitu Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2021. 

Mata Kuliah Inti, terdiri dari 11 (sebelas) mata kuliah, yaitu: 

ECMM801101 Manajemen Fungsional 3 SKS 

ECMM801211 Riset dan Statistik Terapan  3 SKS 

ECMM801221 Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi 2 SKS 

ECMM801141 Etika dan Tata Kelola 2 SKS 

ECMM801231 Ekonomi Manajerial  3 SKS 

ECMM801081 Analitika Bisnis  3 SKS 

ECMM801161 Kebijakan Bisnis dan Studi Kasus 2 SKS 

ECMM801021 Manajemen Strategik 3 SKS 

ECMM801151 Inovasi dan Kewirausahaan  2 SKS 

ECMM801090 Makalah Ilmiah 2 SKS 

ECMM801091 Karya Akhir 4 SKS 

Selain 11 (sebelas) mata kuliah inti dengan 29 SKS tersebut, mahasiswa juga 

wajib mengambil 8 SKS mata kuliah wajib peminatan dan 3 SKS mata kuliah 

pilihan peminatan. Mata kuliah wajib peminatan adalah mata kuliah yang wajib 

diambil oleh mahasiswa dalam suatu peminatan tertentu.  Seluruh peminatan 

mewajibkan pengambilan 5-6 mata kuliah wajib peminatan. Mata kuliah pilihan 

peminatan adalah mata kuliah yang dipilih oleh mahasiswa sesuai dengan 

preferensi dalam peminatannya. Dalam masing-masing peminatan ditawarkan 

beberapa mata kuliah pilihan yang dapat diambil oleh mahasiswa. 
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Pada peminatan Manajemen Umum, mahasiswa dapat memilih mata kuliah 

wajib dan pilihan dari peminatan yang berbeda sesuai dengan prasyarat yang 

telah ditentukan. Berikut perincian mata kuliah wajib maupun pilihan dari 

masing-masing peminatan: 
 

1.   Peminatan Manajemen Keuangan 

      Mata Kuliah Wajib  

ECMM 801251 Keuangan Perusahaan 3  SKS 

ECMM 801022 Keuangan Internasional 2  SKS 

ECMM 801052 Manajemen Investasi 3  SKS 

Mata Kuliah Pilihan  

      ECMM 801062 ● Merjer, Akuisisi & Restrukturisasi 

Perusahaan 

3  SKS 

ECMM 801092 ● Pendanaan Investasi 3  SKS 

ECMM 801102 Derivatif Keuangan dan Efek Pendapatan 

Tetap 

3  SKS 

ECMM 801112 ● Aspek Perilaku dalam Keuangan 3  SKS 

ECMM 801048 ● Lingkungan Pasar dan Regulasi 3  SKS 

 

2.   Peminatan Manajemen Pemasaran  

Mata Kuliah Wajib 

      ECMM 801233 Komunikasi Pemasaran dan Digital 3  SKS 

      ECMM 801013 Perilaku Konsumen 2  SKS 

      ECMM 801063 ● Pengembangan Produk & Manajemen 

Merek 

3  SKS 

Mata Kuliah Pilihan  

ECMM 801053 Manajemen Pemasaran Jasa 3 SKS 

ECMM 801023 Manajemen Pemasaran Strategik 3 SKS 

ECMM 801073 ● Pemasaran Bisnis 3  SKS 

ECMM 801083 Pemasaran Global 3 SKS 

ECMM 801253 Manajemen Pemasaran Pariwisata 3 SKS 
 

3.   Peminatan Manajemen Operasi  

       Mata Kuliah Wajib  

ECMM801065 ● Manajemen Logistik dan Mata Rantai Pasok 2  SKS 

ECMM 801235 Alat Analitis untuk Manajer 3  SKS 

ECMM 801055 Strategi Operasi untuk Daya Saing Global 3  SKS 

       Mata Kuliah Pilihan  

ECMM 801065 Manajemen Operasi untuk Keunggulan 

Daya Saing  

2  SKS 

ECMM 801075 Sistem Bisnis Perusahaan  3  SKS 

ECMM 801085 Sistem Pemodelan Dinamika Bisnis 3  SKS 

ECMM 801105 Manajemen Proyek yang Efektif 3  SKS 

ECMM 801115 Manajemen Penciptaan Nilai & Inovasi 3  SKS 
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4.    Peminatan Manajemen Sumber Daya Manusia 

       Mata Kuliah Wajib  

ECMM 801234 Manajemen Kinerja dan Sistem Balas Jasa 3  SKS 

ECMM 801224 Pengadaan SDM Strategik dan Manajemen 

Talenta 

2  SKS 

ECMM 801014 Hubungan Industrial  3  SKS 
 

      Mata Kuliah Pilihan  

ECMM 801254 Desain Organisasi 3 SKS 

ECMM 801264 Eksplorasi dan Pengembangan Karier  3 SKS 

ECMM 801244 Manajemen Perubahan Organisasi  3 SKS 

 

5.    Peminatan Manajemen Keuangan Syariah 

       Mata Kuliah Wajib  

ECMM 801027 Fiqh Muamalah untuk Keuangan dan 

Perbankan 
3 SKS 

ECMM 801217 Ekonomi Syariah 2 SKS 

ECMM 801227 Manajemen Risiko, Perbankan dan 

Lembaga Keuangan Syariah 
3 SKS 

       Mata Kuliah Pilihan  

ECMM 801048 Lingkungan Pasar dan Regulasi Keuangan 3  SKS 

 

6.   Peminatan Manajemen Aktuaria 

      Mata Kuliah Wajib  

ECMM 801089 Matematika Keuangan   2  SKS 

ECMM 801209 Matematika Aktuaria    2  SKS 

ECMM 801119 Statistik Aktuaria    2  SKS 

ECMM 801139 Teori dan Pemodelan Risiko   2  SKS 

      Mata Kuliah Pilihan  

ECMM 801048 Lingkungan Pasar dan Regulasi Keuangan  3  SKS 
 

7.   Peminatan Manajemen Risiko 

   Mata Kuliah Wajib  

ECMM 801548 Manajemen Risiko Likuiditas    2  SKS 

ECMM802508 Manajemen Risiko Pasar   2  SKS 

ECMM801598 Manajemen Risiko Kredit   2  SKS 

ECMM 801528 Manajemen Risiko Operasional   2  SKS 

      Mata Kuliah Pilihan  

ECMM 801048 Lingkungan Pasar dan Regulasi Keuangan   3  SKS 

ECMM 801578 Manajemen Risiko untuk Lembaga 

Keuangan 

  3  SKS 

ECMM801130 Investasi dan Manajemen Aset   2  SKS 

ECMM 801588 Keuangan Perusahaan Lanjutan untuk 

Manajemen Risiko 

  3  SKS 
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8.   Peminatan Manajemen Pasar Modal 

 Mata Kuliah Wajib  

ECMM 801022 Keuangan Internasional 2  SKS 

ECMM 801038 Manajemen Portfolio dan Manajemen Aset 3  SKS 

ECMM 801218 Produk, Lembaga dan Aspek Hukum PMI  3  SKS 

      Mata Kuliah Pilihan  

ECMM 801048 Lingkungan Pasar dan Regulasi Keuangan 3  SKS 

ECMM 801578 Mekanisme Penerbitan Emisi & 

Perdagangan Efek di PMI 

3  SKS 

 

9.  Peminatan Manajemen Umum 

     Mata Kuliah Wajib 

  

Mata Kuliah Wajib Peminatan Lain dengan 

mempertimbangkan mata kuliah prasyarat   

 (Pilih 2 mata kuliah) 

6 SKS 

ECMM801101 Manajemen Fungsional   

ECMM801121 Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi   

ECMM801141 Etika dan Tata Kelola   

ECMM801111 Riset dan Statistik Terapan    

ECMM801032 Ekonomi Manajerial  
  

 

Mata Kuliah Wajib Peminatan Lain dengan 

mempertimbangkan mata kuliah prasyarat   

 (Pilih 2 mata kuliah) 

6 SKS 

ECMM801151 Inovasi dan Kewirausahaan    

ECMM801081 Analitika Bisnis    

ECMM801161 Kebijakan Bisnis dan Studi Kasus   

ECMM801251 Keuangan Perusahaan   

ECMM801052 Manajemen Investasi   

ECMM801022 Keuangan Internasional    

ECMM801233 Komunikasi Pemasaran dan Digital   

ECMM801213 Perilaku Konsumen  

ECMM801063 Pengembangan Produk & Manajemen 

Merek 
 

ECMM801234 Manajemen Kinerja dan Sistem Balas Jasa  

ECMM801224 Pengadaan SDM Strategik dan Manajemen 

Talenta 
 

ECMM801254 Desain Organisasi  

ECMM801264 Eksplorasi dan Pengembangan Karier  

ECMM801244 Manajemen Perubahan Organisasi  
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Mata Kuliah Wajib Peminatan Lain dengan 

mempertimbangkan mata kuliah prasyarat                                              

(Pilih satu mata kuliah) 

3 SKS 

 

ECMM801021 Manajemen Strategik   

ECMM801091 Karya Akhir   

ECMM801090 Makalah Ilmiah   

ECMM801095 Program Konsultasi Organisasi  

ECMM801096 Laporan Studi Kasus  

ECMM801092 Pendanaan Investasi  

ECMM801102 

Derivatif Keuangan dan Efek Pendapatan 

Tetap 
 

ECMM801112 Aspek Perilaku Dalam Keuangan  

ECMM801048 

Lingkungan Pasar dan Regulasi 

Keuangan 
 

ECMM801235 Alat Analitis untuk Manajer  

ECMM801065 

Manajemen Operasi untuk Keunggulan 

Daya Saing 
 

ECMM801075 Sistem Bisnis Perusahaan  

ECMM801085 Sistem Pemodelan Dinamika Bisnis  

ECMM801105 Manajemen Proyek yang Efektif  

ECMM801115 Manajemen Penciptaan Nilai & Inovasi  

ECMM801125 Operasi Jasa Global  

ECMM801135 Peningkatan Proses  Bisnis  

Pilihan Peminatan (Pilih satu mata kuliah) 3 SKS 

ECMM801055 Strategi Operasi untuk Daya Saing Global   

  

Mata Kuliah Wajib/Pilihan Peminatan Lain 

dengan mempertimbangkan mata kuliah 

prasyarat 
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2.7 Distribusi Kurikulum 

PEMINATAN MANAJEMEN KEUANGAN 
 

KELAS REGULER (PAGI) 

KODE MATA KULIAH SKS KETERANGAN 

SEMESTER I 

ECMM801101 Manajemen Fungsional 3 - 

ECMM801121 Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi 2 - 

ECMM801141 Etika dan Tata Kelola 2 - 

ECMM801111 Riset dan Statistik Terapan 3 - 

ECMM801231 Ekonomi Manajerial 3 - 

SEMESTER II 

ECMM801151 Inovasi dan Kewirausahaan 2 - 

ECMM801081 Analitika Bisnis 3 - 

ECMM801161 Kebijakan Bisnis dan Studi Kasus 2 - 

Wajib Peminatan 

ECMM801251 Keuangan Perusahaan 3 - 

ECMM801052 Manajemen Investasi 3 - 

ECMM801022 Keuangan Internasional  2 -                                                                       

SEMESTER III 

ECMM801021 Manajemen Strategik 3 - 

ECMM801091 Karya Akhir 4 - 

ECMM801090 Makalah Ilmiah 2 - 

Pilihan Peminatan (Pilih salah satu) 

ECMM801062 Merjer, Akuisisi & Restrukturisasi Perusahaan  

3 

- 

ECMM801092 Pendanaan Investasi - 

ECMM801102 
Derivatif Keuangan dan Efek Pendapatan 

Tetap  
- 

ECMM801112 Aspek Perilaku dalam Keuangan  - 

ECMM801048 Lingkungan Pasar dan Regulasi Keuangan - 

 

Mata kuliah wajib/pilihan peminatan lain 

dengan mempertimbangkan mata kuliah 

prasyarat 

 

TOTAL 40  
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PEMINATAN MANAJEMEN KEUANGAN 
 

KELAS KHUSUS (MALAM) 

KODE MATA KULIAH SKS KETERANGAN 

SEMESTER I 

ECMM801101 Manajemen Fungsional 3 - 

ECMM801121 Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi 2 - 

ECMM801141 Etika dan Tata Kelola 2 - 

ECMM801111 Riset dan Statistik Terapan  3 - 

SEMESTER II 

ECMM801151 Inovasi dan Kewirausahaan  2 - 

ECMM801231 Ekonomi Manajerial  3 - 

ECMM801081 Analitika Bisnis  3 - 

Wajib Peminatan 

ECMM801251 Keuangan Perusahaan 3 - 

SEMESTER III 

ECMM801161 Kebijakan Bisnis dan Studi Kasus 2 - 

ECMM801021 Manajemen Strategik 3 - 

Wajib Peminatan 

ECMM801052 Manajemen Investasi 3 - 

Pilihan Peminatan (Pilih salah satu) 3  

ECMM801062 Merjer, Akuisisi & Restrukturisasi Perusahaan   - 

ECMM801092 Pendanaan Investasi  - 

ECMM801102 
Derivatif Keuangan dan Efek Pendapatan 

Tetap  
 - 

ECMM801112 Aspek Perilaku dalam Keuangan   - 

ECMM801048 Lingkungan Pasar dan Regulasi Keuangan  - 

SEMESTER IV 

ECMM801091 Karya Akhir 4 - 

ECMM801090 Makalah Ilmiah 2 - 

Wajib Peminatan 

ECMM 801022 Keuangan Internasional  2  

TOTAL 40  
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PEMINATAN MANAJEMEN PEMASARAN 
 

KELAS REGULER (PAGI) 

KODE MATA KULIAH SKS KETERANGAN 

SEMESTER I 

ECMM801101 Manajemen Fungsional 3 - 

ECMM801121 Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi 2 - 

ECMM801141 Etika dan Tata Kelola 2 - 

ECMM801111 Riset dan Statistik Terapan  3 - 

ECMM801231 Ekonomi Manajerial  3 - 

SEMESTER II 

ECMM801151 Inovasi dan Kewirausahaan  2 - 

ECMM801081 Analitika Bisnis  3 - 

ECMM801161 Kebijakan Bisnis dan Studi Kasus 2 - 

Wajib Peminatan 

ECMM801233  Komunikasi Pemasaran dan Digital 3 - 

ECMM801213 Perilaku Konsumen  2 - 

ECMM801063 Pengembangan Produk & Manajemen Merek 3 - 

SEMESTER III 

ECMM801021 Manajemen Strategik 3 - 

ECMM801091 Karya Akhir 4 - 

ECMM801090 Makalah Ilmiah 2 - 

Pilihan Peminatan (Pilih salah satu) 

ECMM801053 Manajemen Pemasaran Jasa  

3 

- 

ECMM801023 Manajemen Pemasaran Strategik - 

ECMM801073 Pemasaran Bisnis (B2B) - 

ECMM801083 Pemasaran Global - 

ECMM801253 Manajemen Pemasaran Pariwisata - 

TOTAL 40  
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PEMINATAN MANAJEMEN PEMASARAN 
 

KELAS KHUSUS (MALAM) 

KODE MATA KULIAH SKS KETERANGAN 

SEMESTER I 

ECMM801101 Manajemen Fungsional 3 - 

ECMM801121 Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi 2 - 

ECMM801141 Etika dan Tata Kelola 2 - 

ECMM801111 Riset dan Statistik Terapan  3 - 

SEMESTER II 

ECMM801151 Inovasi dan Kewirausahaan  2 - 

ECMM801231 Ekonomi Manajerial  3 - 

ECMM801081 Analitika Bisnis  3  

Wajib Peminatan 

ECMM801213 Perilaku Konsumen 2 - 

SEMESTER III 

ECMM801161 Kebijakan Bisnis dan Studi Kasus 2 - 

ECMM801021 Manajemen Strategik 3 - 

Wajib Peminatan 

ECMM801063 Pengembangan Produk & Manajemen Merek 3 - 

ECMM801233 Komunikasi Pemasaran dan Digital 3 - 

SEMESTER IV 

ECMM 801091 Karya Akhir 4 - 

ECMM 801090 Makalah Ilmiah 2 - 

Pilihan Peminatan (Pilih salah satu) 

ECMM801053 Manajemen Pemasaran Jasa  

3 

- 

ECMM801023 Manajemen Pemasaran Strategik - 

ECMM801073 Pemasaran Bisnis (B2B) - 

 ECMM801083 Pemasaran Global - 

 ECMM801253 Manajemen Pemasaran Pariwisata - 

TOTAL 40  
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PEMINATAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA 
 

KELAS REGULER (PAGI) 

KODE MATA KULIAH SKS KETERANGAN 

SEMESTER I 

ECMM801101 Manajemen Fungsional 3 - 

ECMM801121 Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi 2 - 

ECMM801141 Etika dan Tata Kelola 2 - 

ECMM801111 Riset dan Statistik Terapan  3 - 

ECMM801231 Ekonomi Manajerial  3 - 

SEMESTER II 

ECMM801151 Inovasi dan Kewirausahaan  2 - 

ECMM801081 Analitika Bisnis  3 - 

ECMM801161 Kebijakan Bisnis dan Studi Kasus 2 - 

Wajib Peminatan 

ECMM801234 Manajemen Kinerja dan Sistem Balas Jasa 3 - 

ECMM801224 
Pengadaan SDM Strategik dan Manajemen 

Talenta 2 
- 

Pilihan Peminatan (Pilih salah satu) 

ECMM801254 Desain Organisasi 

3 

- 

ECMM801264 Eksplorasi dan Pengembangan Karier  - 

ECMM801244 Manajemen Perubahan Organisasi  - 

SEMESTER III 

ECMM801021 Manajemen Strategik 3 - 

ECMM801091 Karya Akhir 4 - 

ECMM801090 Makalah Ilmiah 2 - 

Wajib Peminatan 

ECMM801014 Hubungan Industrial  3 - 

TOTAL 40  
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PEMINATAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA 
 

KELAS KHUSUS (MALAM) 

KODE MATA KULIAH SKS KETERANGAN 

SEMESTER I 

ECMM801101 Manajemen Fungsional 3 - 

ECMM801121 Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi 2 - 

ECMM801141 Etika dan Tata Kelola 2 - 

ECMM801111 Riset dan Statistik Terapan  3 - 

SEMESTER II 

ECMM801151 Inovasi dan Kewirausahaan  2 - 

ECMM801231 Ekonomi Manajerial  3 - 

ECMM801081 Analitika Bisnis  3 - 

Wajib Peminatan 

ECMM801224 
Pengadaan SDM Strategik dan Manajemen 

Talenta 
2 - 

SEMESTER III 

ECMM801161 Kebijakan Bisnis dan Studi Kasus 2 - 

ECMM801021 Manajemen Strategik 3 - 

Wajib Peminatan 

ECMM 801034 Manajemen Kinerja dan Sistem Balas Jasa 3 - 

Pilihan Peminatan (Pilih salah satu) 

ECMM801254 Desain Organisasi 

3 

- 

ECMM801264 Eksplorasi dan Pengembangan Karier  - 

ECMM801244 Manajemen Perubahan Organisasi  - 

SEMESTER IV 

ECMM 801091 Karya Akhir 4 - 

ECMM 801090 Makalah Ilmiah 2 - 

Wajib Peminatan 

ECMM801014 Hubungan Industrial 3 - 

TOTAL 40  
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PEMINATAN MANAJEMEN UMUM 

KELAS REGULER (PAGI) 

KODE MATA KULIAH SKS KETERANGAN 

SEMESTER I 

ECMM801101 Manajemen Fungsional 3 - 

ECMM801121 Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi 2 - 

ECMM801141 Etika dan Tata Kelola 2 - 

ECMM801111 Riset dan Statistik Terapan  3 - 

ECMM801032 Ekonomi Manajerial  3 - 

SEMESTER II 

ECMM801151 Inovasi dan Kewirausahaan  2 - 

ECMM801081 Analitika Bisnis  3 - 

ECMM801161 Kebijakan Bisnis dan Studi Kasus 2 - 

 

Mata Kuliah Wajib Peminatan Lain  

dengan mempertimbangkan mata kuliah 

prasyarat    

8  

ECMM801251 Keuangan Perusahaan 3 Peminatan 

Manajemen 

Keuangan 

ECMM801052 Manajemen Investasi 3 

ECMM801022 Keuangan Internasional  2 

 

Mata Kuliah Wajib Peminatan Lain  

dengan mempertimbangkan mata kuliah 

prasyarat    

8  

ECMM801233 Komunikasi Pemasaran dan Digital 3 Peminatan 

Manajemen 

Pemasaran 
ECMM801213 Perilaku Konsumen  2 

ECMM801063 Pengembangan Produk & Manajemen Merek 3 

 

Mata Kuliah Wajib Peminatan Lain  

dengan mempertimbangkan mata kuliah 

prasyarat    

8  

ECMM801234 Manajemen Kinerja dan Sistem Balas Jasa 3 
Peminatan 

Manajemen SDM ECMM801224 
Pengadaan SDM Strategik dan Manajemen 

Talenta 
2 

Pilihan Peminatan (Pilih salah satu) 

ECMM801254 Desain Organisasi 

3 

 

ECMM801264 Eksplorasi dan Pengembangan Karier   

ECMM801244 Manajemen Perubahan Organisasi  

SEMESTER III 

ECMM801021 Manajemen Strategik 3  

ECMM801091 Karya Akhir 4  

ECMM801090 Makalah Ilmiah 2  

 Pilihan Peminatan (Pilih salah satu) 3  

ECMM801062 Merjer, Akuisisi & Restrukturisasi Perusahaan   
Peminatan 

Manajemen 

Keuangan 

ECMM801092 Pendanaan Investasi  

ECMM801102 
Derivatif Keuangan dan Efek Pendapatan 

Tetap  
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PEMINATAN MANAJEMEN UMUM 

KELAS REGULER (PAGI) 

KODE MATA KULIAH SKS KETERANGAN 

ECMM801112 Aspek Perilaku Dalam Keuangan   

ECMM801048 Lingkungan Pasar dan Regulasi Keuangan  

ECMM801053 Manajemen Pemasaran Jasa   

Peminatan 

Manajemen 

Pemasaran 

ECMM801023 Manajemen Pemasaran Strategik  

ECMM801073 Pemasaran Bisnis (B2B)  

ECMM801083 Pemasaran Global  

ECMM801253 Manajemen Pemasaran Pariwisata  

ECMM801014 Hubungan Industrial  
Peminatan 

Manajemen SDM 

 

Mata Kuliah yang berasal dari Peminatan 

lain/Prodi lain/Fakultas lain dengan 

mempertimbangkan mata kuliah prasyarat 

  

TOTAL 40  
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PEMINATAN MANAJEMEN UMUM 
 

KELAS KHUSUS (MALAM) 
KODE MATA KULIAH SKS KETERANGAN 

SEMESTER I  

ECMM801101 Manajemen Fungsional 3  

ECMM801121 Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi 2  

ECMM801141 Etika dan Tata Kelola 2  

ECMM801111 Riset dan Statistik Terapan  3  

SEMESTER II  

ECMM801151 Inovasi dan Kewirausahaan  2  

ECMM801231 Ekonomi Manajerial  3  

ECMM801081 Analitika Bisnis  3  

 

Mata Kuliah Wajib Peminatan Lain  

dengan mempertimbangkan mata kuliah 

prasyarat  (Pilih 1 mata kuliah) 

 

 

ECMM801251 Keuangan Perusahaan 3  

ECMM801213 Perilaku Konsumen  2  

ECMM801224 
Pengadaan SDM Strategik dan Manajemen 

Talenta  
2  

SEMESTER III  

ECMM801161 Kebijakan Bisnis dan Studi Kasus 2  

ECMM801021 Manajemen Strategik 3  

 

Mata Kuliah Wajib Peminatan Lain  

dengan mempertimbangkan mata kuliah 

prasyarat   (Pilih 2 mata kuliah) 

6 

 

ECMM801052 Manajemen Investasi 3 

Peminatan 

Manajemen 

Keuangan 

Pilihan Peminatan (Pilih salah satu) 

ECMM801062 Merjer, Akuisisi & Restrukturisasi Perusahaan   

ECMM801092 Pendanaan Investasi  

ECMM801102 
Derivatif Keuangan dan Efek Pendapatan 

Tetap  
 

ECMM801112 Aspek Perilaku Dalam Keuangan   

ECMM801048 Lingkungan Pasar dan Regulasi Keuangan  

ECMM801063 Pengembangan Produk & Manajemen Merek  Peminatan 

Manajemen 

Pemasaran ECMM801233 Komunikasi Pemasaran dan Digital  

ECMM801234 Manajemen Kinerja dan Sistem Balas Jasa 3 

Peminatan 

Sumber Daya 

Manusia 

Pilihan Peminatan (Pilih salah satu) 3 

ECMM801254 Desain Organisasi  

ECMM801264 Eksplorasi dan Pengembangan Karier   

ECMM801244 Manajemen Perubahan Organisasi  

ECMM801235 Alat Analitis untuk Manajer 3 

Pilihan Peminatan (Pilih salah satu) 3 
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PEMINATAN MANAJEMEN UMUM 
 

KELAS KHUSUS (MALAM) 
KODE MATA KULIAH SKS KETERANGAN 

ECMM801065 
Manajemen Operasi untuk Keunggulan Daya 

Saing   

Peminatan 

Manajemen 

Operas 

ECMM801075 Sistem Bisnis Perusahaan   

ECMM801085 Sistem Pemodelan Dinamika Bisnis  

ECMM801105 Manajemen Proyek yang Efektif  

ECMM801115 Manajemen Penciptaan Nilai & Inovasi  

ECMM801125 Operasi Jasa Global  

ECMM801135 Peningkatan Proses  Bisnis  

SEMESTER IV  

ECMM 801091 Karya Akhir 4  

ECMM 801090 Makalah Ilmiah 2  

 

Mata Kuliah Wajib Peminatan Lain  

dengan mempertimbangkan mata kuliah 

prasyarat  (Pilih satu mata kuliah) 

3 

 

ECMM801022 Keuangan Internasional   

Peminatan 

Manajemen 

Keuangan 

ECMM801053 Manajemen Pemasaran Jasa   

Peminatan 

Manajemen 

Pemasaran 

ECMM801023 Manajemen Pemasaran Strategik  

ECMM801073 Pemasaran Bisnis (B2B)  

ECMM801083 Pemasaran Global  

ECMM801253 Manajemen Pemasaran Pariwisata  

ECMM801014 Hubungan Industrial   

Peminatan 

Sumber Daya 

Manusia 

ECMM801055 Strategi Operasi untuk Daya Saing Global   

Peminatan 

Manajemen 

Operasi 

 

Mata Kuliah yang berasal dari Peminatan 

lain/Prodi lain/Fakultas lain dengan 

mempertimbangkan mata kuliah prasyarat 

3   

TOTAL 40  
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PEMINATAN MANAJEMEN OPERASI 
 

KODE MATA KULIAH SKS KETERANGAN 

SEMESTER I 

ECMM801101 Manajemen Fungsional 3 - 

ECMM801121 Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi 2 - 

ECMM801141 Etika dan Tata Kelola 2 - 

ECMM801111 Riset dan Statistik Terapan  3 - 

SEMESTER II 

ECMM801151 Inovasi dan Kewirausahaan  2 - 

ECMM801231 Ekonomi Manajerial  3 - 

ECMM801081 Analitika Bisnis  3 - 

Wajib Peminatan 

ECMM801065 
Manajemen Operasi untuk Keunggulan Daya 

Saing 
2 - 

SEMESTER III 

ECMM801161 Kebijakan Bisnis dan Studi Kasus 2 - 

ECMM801021 Manajemen Strategik 3 - 

Wajib Peminatan 

ECMM801235 Alat Analitis untuk Manajer 3  

Pilihan Peminatan (Pilih salah satu) 

ECMM801065 Manajemen Logistik dan Mata Rantai Pasok  

3 

- 

ECMM801075 Sistem Bisnis Perusahaan  - 

ECMM801085 Sistem Pemodelan Dinamika Bisnis - 

ECMM801105 Manajemen Proyek yang Efektif - 

ECMM801115 Manajemen Penciptaan Nilai & Inovasi - 

ECMM801125 Operasi Jasa Global - 

ECMM801135 Peningkatan Proses  Bisnis - 

SEMESTER IV 

ECMM 801091 Karya Akhir 4 - 

ECMM 801090 Makalah Ilmiah 2 - 

Wajib Peminatan 

ECMM801055 Strategi Operasi untuk Daya Saing Global  3 - 

TOTAL 40  
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PEMINATAN MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH 
 

KODE MATA KULIAH SKS KETERANGAN 

SEMESTER I 

ECMM801101 Manajemen Fungsional 3 - 

ECMM801121 Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi 2 - 

ECMM801141 Etika dan Tata Kelola 2 - 

ECMM801111 Riset dan Statistik Terapan  3 - 

SEMESTER II 

ECMM801151 Inovasi dan Kewirausahaan  2 - 

ECMM801231 Ekonomi Manajerial  3 - 

ECMM801081 Analitika Bisnis  3  

Wajib Peminatan 

ECMM801027 
Fiqh Muamalah untuk Keuangan dan 

Perbankan 
3 - 

SEMESTER III 

ECMM801161 Kebijakan Bisnis dan Studi Kasus 2 - 

ECMM801021 Manajemen Strategik 3 - 

Wajib Peminatan 

ECMM801217 Ekonomi Syariah  2 - 

ECMM801227 
Manajemen Risiko, Perbankan dan Lembaga 

Keuangan Syariah 
3 - 

SEMESTER IV 

ECMM 801091 Karya Akhir 4 - 

ECMM 801090 Makalah Ilmiah 2 - 

Pilihan Peminatan (Pilih salah satu) 

ECMM801048 Lingkungan Pasar dan Regulasi Keuangan 

3 

- 

 

Mata kuliah wajib/pilihan peminatan lain 

dengan mempertimbangkan mata kuliah 

prasyarat 

 

TOTAL 40  
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PEMINATAN MANAJEMEN AKTUARIA 
 

 

KODE MATA KULIAH SKS KETERANGAN 

SEMESTER I 

ECMM801101 Manajemen Fungsional 3 - 

ECMM801121 Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi 2 - 

ECMM801141 Etika dan Tata Kelola 2 - 

ECMM801111 Riset dan Statistik Terapan  3 - 

SEMESTER II 

ECMM801151 Inovasi dan Kewirausahaan  2 - 

ECMM801231 Ekonomi Manajerial  3 - 

ECMM801081 Analitika Bisnis  3 - 

Wajib Peminatan 

ECMM801089 Matematika Keuangan 2 - 

SEMESTER III 

ECMM801161 Kebijakan Bisnis dan Studi Kasus 2 - 

ECMM801021 Manajemen Strategik 3 - 

Wajib Peminatan 

ECMM801209 Matematika Aktuaria  2 - 

ECMM801119 Statistik Aktuaria  2 - 

ECMM801139 Teori dan Pemodelan Risiko 2 - 

SEMESTER IV 

ECMM 801091 Karya Akhir 4  

ECMM 801090 Makalah Ilmiah 2 - 

Pilihan Peminatan (Pilih salah satu) 

ECMM801048 Lingkungan Pasar dan Regulasi Keuangan 

3 

- 

 

Mata kuliah wajib/pilihan peminatan lain 

dengan mempertimbangkan mata kuliah 

prasyarat 

 

TOTAL 40  
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PEMINATAN MANAJEMEN RISIKO 
 

KODE MATA KULIAH SKS 

SEMESTER I 

ECMM801101 Manajemen Fungsional 3 

ECMM801121 Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi 2 

ECMM801141 Etika dan Tata Kelola 2 

ECMM801111 Riset dan Statistik Terapan  3 

SEMESTER II 

ECMM801151 Inovasi dan Kewirausahaan  2 

ECMM801231 Ekonomi Manajerial  3 

ECMM801081 Analitika Bisnis  3 

Wajib Peminatan 

ECMM802508 Manajemen Risiko Pasar 2 

SEMESTER III 

ECMM801161 Kebijakan Bisnis dan Studi Kasus 2 

ECMM801021 Manajemen Strategik 3 

Wajib Peminatan 

ECMM801528 Manajemen Risiko Operasional 2 

ECMM801598 Manajemen Risiko Kredit 2 

ECMM801548 Manajemen Risiko Likuiditas  2 

SEMESTER IV 

ECMM 801091 Karya Akhir 4 

ECMM 801090 Makalah Ilmiah 2 

Pilihan Peminatan (Pilih salah satu) 

ECMM801048 Lingkungan Pasar dan Regulasi Keuangan 

3 

   ECMM801578 Manajemen Risiko untuk Lembaga Keuangan 

ECMM801130 Investasi dan Manajemen Aset 

ECMM801588 Keuangan Perusahaan Lanjutan untuk Manajemen Risiko 

 
Mata kuliah wajib/pilihan peminatan lain dengan 

mempertimbangkan mata kuliah prasyarat 

TOTAL 40 
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PEMINATAN MANAJEMEN PASAR MODAL 
 

KODE MATA KULIAH SKS 

SEMESTER I 

ECMM801101 Manajemen Fungsional 3 

ECMM801121 Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi 2 

ECMM801141 Etika dan Tata Kelola 2 

ECMM801111 Riset dan Statistik Terapan  3 

SEMESTER II 

ECMM801151 Inovasi dan Kewirausahaan  2 

ECMM801231 Ekonomi Manajerial  3 

ECMM801081 Analitika Bisnis  3 

Wajib Peminatan 

ECMM801022 Keuangan Internasional 2 

SEMESTER III 

ECMM801161 Kebijakan Bisnis dan Studi Kasus 2 

ECMM801021 Manajemen Strategik 3 

Wajib Peminatan 

ECMM801038 Manajemen Portfolio dan Manajemen Aset 3 

Pilihan Peminatan (Pilih salah satu) 

ECMM801048 Lingkungan Pasar dan Regulasi Keuangan 

3 
ECMM801238 

Mekanisme Penerbitan Emisi & Perdagangan Efek di 

PMI 

SEMESTER IV 

ECMM 801091 Karya Akhir 4 

ECMM 801090 Makalah Ilmiah 2 

Wajib Peminatan 

ECMM80121 Produk, Lembaga dan Aspek Hukum PMI  3 

TOTAL 40 
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PEMINATAN MANAJEMEN BISNIS INTERNASIONAL 

  PENGANTAR BAHASA INGGRIS 

KODE MATA KULIAH SKS 

SEMESTER I 

 
ECMM801101 Manajemen Fungsional  Functional Management  3 

ECMM801121 
Kepemimpinan dan Perilaku 

Organisasi 
Leadership and Organizational Behavior  2 

ECMM801141 Etika dan Tata Kelola Ethics and Governance  2 

ECMM801111 Riset dan Statistik Terapan  Applied Research and Statistics 3 

ECAM801208 Akuntansi Manajerial Managerial accounting 2 

SEMESTER II 

ECMM801151 Inovasi dan Kewirausahaan  Innovation and Entrepreneurship 2 

ECMM801231 Ekonomi Manajerial  Managerial Economics 3 

ECMM801021 Manajemen Strategik Strategic Management  3 

ECMM801081 Analitika Bisnis  Business Analytics  3 

ECMM801251 Keuangan Perusahaan Corporate Financial  3 

SEMESTER III 

ECMM801161 Kebijakan Bisnis dan Studi Kasus Business Policy and Case Studies 2 

ECMM811080 
Manajemen Pemasaran 

Internasional 
International Marketing Management  2 

ECMM811090 MSDM: Lintas Budaya HRM: Cross Culture  2 

ECMM801066 Manajemen Rantai Pasok Global Global Supply Chain Management  2 

MSM Transformasi Digital  Digital Transformation TK 

MSM Manajemen Perubahan  Change Management TK 

SEMESTER IV 

ECMM801090 Makalah Ilmiah Scientific Papers  2 

ECMM801091 Karya Akhir Final Project  4 

MSM Data Besar dan Analitika Bisnis  Big Data and Business Analytics TK 

MSM 
Perdagangan dan Pemasaran 

Digital  
Digital Commerce and Marketing TK 

MSM Industri 4.0  Industry 4.0 TK 

MSM Teknologi Finansial (Tekfin) Financial Technology (Fintech) TK 

TOTAL 40 
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PARTICIPANT CENTERED LEARNING (PCL) 
 

Fakta menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa di Indonesia tidak 

membaca sebelum kuliah. Hal ini berakibat mutu perkuliahan, mutu 

pengajaran, dan mutu lulusan menjadi rendah. Maka sejak periode Tahun 

Ajaran 2005/2006 tepatnya pada tanggal 9 Januari 2006, telah diberlakukan 

Sistem Metode Pengajaran Participant Centered Learning (PCL) bagi seluruh 

mahasiswa Program Studi MM – FEB UI.  

Metode PCL dimaksudkan agar mutu perkuliahan, mutu pengajaran, dan mutu 

lulusan dapat memenuhi standar yang diinginkan. Ada beberapa faktor yang 

menjadi penentu utama dalam metode PCL ini, yaitu: 

1. Mahasiswa sebagai pelaku utama pengembangan ilmu 

2. Dosen yang siap dan selalu tertantang untuk maju 

3. Buku bacaan sebagai acuan yang penting. 

 

Metode PCL melatih mahasiswa dalam mengungkapkan dan menerima 

pendapat, serta menghormati pemikiran-pemikiran yang berbeda dari rekan 

sejawatnya. Selain itu, metode ini mendorong mahasiswa berpikir lebih kritis. 

Secara ringkas tujuan metode PCL ini adalah: 

1. Mendorong mahasiswa membaca buku sebelum perkuliahan sehingga 

hadir di kelas dengan kesiapan yang tinggi. 

2. Mendorong terjadinya diskusi yang bermutu di dalam kelas. 

3. Meningkatkan keterampilan lunak (soft skill) mahasiswa dalam berdiskusi. 

4. Mendorong suasana belajar yang menyenangkan karena semua pihak 

dituntut aktif berpikir dan berpendapat. 

5. Mendorong suasana belajar yang kritis, sehingga diharapkan mahasiswa 

tidak hanya sekedar menyerap ilmu, tetapi juga memberi pendapat, kritik, 

dan saran atas suatu topik atau konsep. 

6. Mendorong agar pengajar tetap kritis dan mempersiapkan perkuliahan 

dengan sebaik-baiknya. 

Dengan metode PCL mahasiswa wajib hadir tepat waktu, membaca bahan 

perkuliahan, dan menjawab soal-soal dari pengajar yang diberikan minggu 

sebelumnya, serta memenuhi 85% (delapan puluh lima persen) kehadiran 

untuk tiap-tiap mata kuliah. Jika tidak memenuhi persyaratan tersebut maka 

akan dikenakan sanksi.  

Pimpinan Program Studi MM membentuk Tim Pengawas PCL yang 

memonitor, mengawasi, dan memberikan saran bagi jalannya penerapan 

metode ini. Tim yang terdiri dari staf pengajar tetap Program Studi MM ini dari 

waktu ke waktu bersama Pimpinan Program Studi MM mengadakan 

pertemuan dengan para dosen dan mahasiswa untuk memonitor penerapan 

metode ini. 
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2.8 Informasi Program Studi 

Program Studi Magister Manajemen 

Gedung Prof. Wahjudi Prakarsa 

Jalan Salemba Raya 4 Jakarta 10430 

Telepon/Fax    : 021-3103976 / 021-3103931/021-3923952 

Layanan Admisi MM – WA  : +62 818-0826-8318,  

e-mail     : admisi.mmfebui@ui.ac.id 

Layanan Akademik MM – WA : +62 856-9450-8316,  

e-mail     : akdm.mmfeui@ui.ac.id 

IG & Twitter     : @ @officialmmui dan @akademik_mmui 

 

 

2.9 Deskripsi Mata Kuliah 

Nama Mata Kuliah Manajamen Stratejik (3 SKS) 

(Strategic Management) 

Kode Mata Kuliah ECMM 801021 

Prasyarat Tidak Ada  

Mata kuliah khusus dalam studi manajemen strategis ini secara khusus 

dikombinasikan dengan perspektif inovasi model strategis atau bisnis. Penguasaan 

prinsip-prinsip Manajemen Strategis diperlukan bagi para eksekutif yang bertindak 

sebagai pemimpin perusahaan yang bertujuan untuk menjalankan perusahaan yang 

lebih baik dari para pesaingnya. Mata kuliah ini membahas berbagai macam 

kerangka berpikir dan teknik analisis dalam praktik dan proses pembuatan dan 

implementasi strategis untuk menentukan tujuan bisnis, mengidentifikasi dampak 

lingkungan eksternal, mengembangkan sumber daya internal, dan memilih daya 

saing. strategi di pasar. Manajemen Strategis dicirikan sebagai terintegrasi, 

menggabungkan fungsi manajemen (pemasaran, keuangan, operasi, teknologi, 

sumber daya manusia, dll.) untuk bergerak dalam mempertahankan keunggulan 

kompetitif di pasar, dan untuk menjaga keseimbangan di antara berbagai 

kepentingan perusahaan. . 

Tujuan: 

1. Membekali peserta dengan kerangka berpikir strategis, beserta prinsip dan praktik 

terbaik yang dapat meningkatkan kemampuan manajerial untuk menjalankan dan 

mengembangkan perusahaan. 

2. Melatih peserta untuk berkontribusi secara kreatif di tempat kerja untuk memberi 

manfaat bagi daya saing perusahaan dengan mengidentifikasi dan memetakan 

pengembangan sumber daya dan kapabilitas, serta posisi kompetitif yang unggul 

dalam konteks lingkungan yang bergejolak. 

 

mailto:akdm.mmfeui@ui.ac.id
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Nama Mata kuliah Riset dan Statistik Terapan (3 SKS) 

(Applied Research and Statistics) 

Kode Mata kuliah ECMM801111 

Prasyarat Tidak Ada  

Mata kuliah ini memaparkan peserta pada metode penelitian dan statistik terapan. 

Ini mencakup berbagai metode penelitian dan analisis statistik. Mata kuliah ini 

membahas tahapan dalam melakukan penelitian, mulai dari identifikasi masalah 

penelitian, perumusan desain penelitian, melakukan pengumpulan data, 

pengolahan data, analisis data, dan perumusan kesimpulan penelitian. Penyusunan 

desain penelitian yang baik akan mengarahkan peneliti untuk menjawab pertanyaan 

penelitian dan mencapai tujuan penelitian yang menjadi alasan dilakukannya. Selain 

itu, beberapa metode penelitian dan tujuan masing-masing metode akan dibahas 

sehingga peneliti dapat menyesuaikan metode dengan tujuan penelitian dan 

prinsip-prinsip ilmiah yang sehat. Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa 

mampu memahami dan melaksanakan penelitian dengan berbagai metode yang 

sesuai dengan standar karya ilmiah, baik berupa skripsi, penelitian mandiri, 

maupun penelitian lainnya. 

Peserta unit ini diharapkan memiliki kompetensi sebagai berikut: 

  • Mampu menjelaskan berbagai desain dan metodologi penelitian 

  • Mampu memilih uji statistik yang sesuai untuk setiap tujuan penelitian 

Unit ini memaparkan peserta pada metode penelitian dan statistik terapan. Ini 

mencakup berbagai metode penelitian dan analisis statistik. 

 

Nama Mata Kuliah Pengadaan SDM Strategik dan Mnj. Talenta (2 SKS) 

(Strategic Staffing & Global Talent Management) 

Kode Mata Kuliah ECMM801224 

Prasyarat Tidak Ada  

Mata kuliah ini membahas tentang bagaimana bakat diterima dengan baik sebagai 

sumber keunggulan kompetitif. Karyawan adalah apa yang membedakan organisasi 

dan mendorong kinerja mereka. Dalam lingkungan bisnis yang kompetitif saat ini, 

kemampuan organisasi untuk menjalankan strategi bisnisnya dan mempertahankan 

keunggulan kompetitif lebih bergantung pada kualitas karyawannya. Kualitas 

karyawan perusahaan secara langsung dipengaruhi oleh kualitas sistem 

kepegawaiannya. Karena manajer perekrutan terlibat dalam proses kepegawaian, 

manajer perekrutan dan profesional sumber daya manusia harus terbiasa dengan 

teknik penempatan staf strategis. 

Pada bagian kedua, mata kuliah ini membahas penjabaran Talent Management, 

perannya di tempat kerja berkinerja tinggi, blok bangunan Talent Management, 

program Talent Management dan pengaruh budaya organisasi terhadap Talent 

Management, dan Tren terkini dan implikasi bisnis Talent Management. 

Dipilih pokok-pokok bahasan yang berkaitan dengan building blocks dari sistem 

manajemen talenta, yang juga relevan bagi dunia ketenagakerjaan Indonesia saat ini. 

Pertimbangannya adalah agar para mahasiswa, sebagai calon pelaku bisnis, dapat 

lebih mudah memahami Manajemen Talenta sehingga mampu mengaplikasikannya 

di dunia kerja agar perusahaan unggul bersaing.  
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Nama Mata Kuliah Pengadaan SDM Strategik dan Mnj. Talenta (2 SKS) 

(Strategic Staffing & Global Talent Management) 

Kode Mata Kuliah ECMM801224 

Prasyarat Tidak Ada  

Mata kuliah Manajemen Talenta (Talent Management) bertujuan untuk 

memperkenalkan peranan penting manajemen talenta dalam mendukung 

pengembangan dan keberhasilan organisasi. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa 

dapat mempelajari apa saja yang perlu dilakukan untuk membangun sistem 

manajemen talenta beserta sistem-sistem manajemen SDM pendukungnya. 
 

 

Nama Mata Kuliah Desain Organisasi (3 SKS) 

(Oganizational Design)  

Kode Mata Kuliah ECMM 801254 

Prasyarat Tidak Ada  

Lingkungan ekonomi berubah lebih cepat dari sebelumnya. Organisasi harus 

beradaptasi untuk bertahan hidup. Mereka adalah sistem yang terus berkembang 

yang terdiri dari tujuan, proses yang dirancang untuk memenuhi tujuan tersebut, 

orang-orang dengan keterampilan dan perilaku untuk melakukan pekerjaan yang 

diperlukan, dan semua ini diatur dalam struktur tata kelola. Oleh karena itu, praktik 

desain organisasi merupakan praktik yang kompleks, sering kali tunduk pada 

tekanan waktu yang intens, penuh jebakan dan belokan palsu serta membawa risiko 

ketidakefisienan dan kerugian yang substansial. Struktur tata kelola jauh melampaui 

garis pelaporan bagan organisasi. Begitulah cara orang bekerja sama dan 

menyepakati apa yang perlu terjadi, dari hari ke hari hingga tahun ke tahun. Ini 

dinamis, terus bergerak seiring waktu. Organisasi harus menciptakan lingkungan 

bagi orang-orang untuk berkinerja, karena hanya ketika setiap orang menunjukkan 

potensi mereka, Anda memiliki harapan untuk mendapatkan dan kemudian 

mempertahankan keunggulan kompetitif. 

Organisasi yang dulunya relatif sederhana dan stabil dalam hal strukturnya harus 

menjadi semakin mudah beradaptasi dan beragam untuk bertahan hidup di dunia 

yang kompleks saat ini. Organisasi telah berkembang dari waktu ke waktu untuk 

menghadapi perubahan di pasar, geografi dan teknologi, dan dengan era informasi 

pada kita, lebih penting dari sebelumnya bagi perusahaan untuk mengendalikan, dan 

merancang dan mengelola secara efektif, organisasi mereka. Konsekuensi dari tingkat 

evolusi yang meningkat adalah bahwa desain organisasi beralih dari intervensi satu 

kali ke proyek berkelanjutan dan berkelanjutan yang tidak akan pernah bisa 'selesai'. 

Mata kuliah ini mengeksplorasi desain organisasi dengan cara memberikan 

pendekatan terstruktur, dari langkah makro tingkat atas hingga langkah mikro 

terperinci. Ini mencakup seluruh metodologi untuk mencapai pemahaman yang lebih 

besar tentang masalah tingkat organisasi dan mengeksplorasi kemungkinan solusi 

baru terhadap mereka. Nilai mata kuliah adalah dalam menetapkan arah dan 

menyediakan energi untuk mulai mendefinisikan ruang masalah, dan untuk 

memberikan jawaban terbaik saat ini. 
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Nama Mata Kuliah Mnj. Operasi untuk Keunggulan Daya Saing (2 SKS) 

(Operation Management for Competitiveness) 

Kode Mata Kuliah ECMM 801065 

Prasyarat Tidak Ada  

Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan peran 

manajemen operasi untuk mengembangkan daya saing korporasi. Mata kuliah ini 

membahas tentang pengetahuan dan konsep manajemen operasi dan perangkat 

untuk merancang, menganalisis, dan meningkatkan kualitas operasi. Mata Kuliah ini 

menggunakan metode pembelajaran interaktif dengan menggabungkan ceramah 

dengan diskusi kelas dan kasus bisnis. Mata kuliah ini disampaikan dalam Bahasa 

Indonesia. 

Setelah mengikuti mata kuliah ini diharapkan mahasiswa akan memiliki kemampuan 

antara lain:  

1. Memahami penerapan strategi operasi dan pasokan yang sejalan dengan strategi 

korporasi serta sejalan dengan strategi fungsional lainnya.  

2. Melaksanakan kegiatan pengembangan produk-produk baru dan pemilihan 

prosesnya, baik untuk industri manufaktur maupun jasa.  

3. Melaksanakan pengendalian kualitas dan perbaikan yang berkelanjutan 

(continuous improvement) guna meningkatkan kinerja suatu sistem operasi.  

4. Mengelola dan mengevaluasi rantai pasokan. 

 

Nama Mata Kuliah 

Merjer, Akuisisi dan Restrukturisasi Perushaan  

(3 SKS) 

(Merger, Acquisition and Restructuring) 

Kode Mata Kuliah ECMM801062  

Prasyarat Tidak Ada  

Mata kuliah ini memaparkan siswa pada berbagai aksi korporasi yang dapat 

diterapkan untuk meningkatkan kinerja bisnis. Ini termasuk merger, akuisisi, divestasi, 

aliansi, usaha patungan, restrukturisasi perusahaan, investasi minoritas, serta kegiatan 

internasional. Topik lain yang dibahas adalah penawaran umum perdana, penawaran 

tender, penilaian perusahaan, restrukturisasi keuangan, go private, pembelian dengan 

leverage, pembelian kembali saham, pengambilalihan pertahanan, tata kelola 

perusahaan, dan arbitrase merger. Ini juga membahas restrukturisasi perusahaan yang 

mengalami kesulitan keuangan. 

 

Nama Mata Kuliah Manajemen Pemasaran Strategik (3 SKS) 

(Strategic Marketing Management) 

Kode Mata Kuliah ECMM801023 

Prasyarat Tidak Ada  

1. Mata kuliah ini mengintegrasi manajemen pemasaran dan manajemen strategik, 

untuk meningkatkan efektivitas kegiatan pemasaran perusahaan dalam 

persaingan di pasar. 

2.    Bahasan juga menyajilkan perkembangan pemasaran strategik yang menerapkan 

manajemen strategik yang berbasis multi-schools of thought, seperti knowledge 
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Nama Mata Kuliah Manajemen Pemasaran Strategik (3 SKS) 

(Strategic Marketing Management) 

Kode Mata Kuliah ECMM801023 

Prasyarat Tidak Ada  

management, yang diterapkan oleh MNC di pasar negaranya maupun pasar 

global. 

3. Pendekatan baru dari manajemen strategik tersebut belum dicakup pada buku 

konvensional manajemen strategik, namun telah banyak artikel yang mengungkap 

penelitian dalam hal itu seperti yang disajikan pada bacaan dibawah ini. 

4. Mata kuliah ini membekali kemampuan integratif dari fungsi pemasaran, mulai 

dari mencipta keunggulan daya saing perusahaan, dukungan manajemen 

fungsional lainnya, seperti produksi, serta tuntutan konsumen dan tantangan 

persaingan. 

5. Mata kuliah ini mencakup hubungan strategi korporasi dan bisnis kepada strategi 

pemasaran, serta sebaliknya input dari pemasaran pada strategi perusahaan; 

kajian. dynamic capabilities, knowledge management, dan entrepreneurship pada 

pemasaran. 

6. Mata kuliah ini mencakup juga aspek-aspek manajemen pemasaran, seperti 

branding dari sudut strategi perusahaan, serta perencanaan strategik pada 

pemasaran. 

Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa diharapkan mampu: 

1. Membekali mahasiswa untuk menguasai pola berpikir konsepsional tentang 

strategi pemasaran dalam konteks strategi tingkat korporasi dan bisnis. 

2. Membangun kapablitas manajerial dalam mencipta keunggulan daya saing 

melalui orientasi pasar, beradapsi pada perubahan keinginan konsumen, dinamika 

persaingan, dan kehandalan untuk menangani perubahan industri. 

3. Menggali peran managerial dalam strategik pemasaran untuk integrasi dan 

kordinasi dengan manajemen lintas fungsi dalam perusahaan, untuk menciptakan 

sinergi bagi keberhasilan kinerja perusahaan.  

4. Mampu merumuskan perencanaan pemasaran dan implementasi yang fleksibel 

dalam berbagai jenis kegiatan usaha. 

Pemasaran Strategik berperan sebagai pendorong bagi perusahaan untuk mencipta 

dan mencapai kinerja unggul dalam pasar yang kompetitif. 

 

Nama Mata Kuliah Manajemen Kinerja SDM dan Sistem Balas Jasa  

(3 SKS) 

(Managing Performance and Rewards System) 

Kode Mata Kuliah ECMM 801234 

Prasyarat Tidak Ada  

Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai konsep-konsep 

dasar sistem manajemen kinerja dan sistem imbal jasa berbasis kinerja yang bersifat 
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Nama Mata Kuliah Manajemen Kinerja SDM dan Sistem Balas Jasa  

(3 SKS) 

(Managing Performance and Rewards System) 

Kode Mata Kuliah ECMM 801234 

Prasyarat Tidak Ada  

strategis bagi organisasi. Dengan adanya pemahaman tersebut mahasiswa 

diharapkan akan mampu menganalisis efektifitas penerapan sistem manajemen 

kinerja dan imbal jasa di suatu organisasi, mampu memberikan saran-saran 

konstruktif untuk memperbaiki efektivitas kedua sistem tersebut. 

Pendekatan yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah participant centered 

learning (PCL). Seminggu sesi perkuliahan, pengajar akan memberikan pertanyaan 

PCL/kasus sesuai dengan topik bahasan, sedangkan mahasiswa harus 

mempersiapkan jawaban atas pertanyaan tersebut berdasarkan bahan bacaan dan 

panduan yang telah diberikan agar dapat aktif berpartisipasi dalam kelas. 

 

Nama Mata Kuliah Hubungan Industrial (3 SKS) 

(Industrial Relations) 

Kode Mata Kuliah ECMM801014 

Prasyarat Tidak Ada  

Mata kuliah Hubungan Industrial bertujuan untuk memperkenalkan kerangka dan 

konsep hubungan karyawan, utamanya peran pihak-pihak yang terlibat didalamnya, 

yaitu karyawan, perusahaan, serikat pekerja danpemerintah, serta memperkenalkan 

bagaimana pihak - pihak tadi berinteraksi satu sama lain untuk mencapai visi dan 

misi perusahaan dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Mengingat cakupannya yang luas, sedangkan jumlah sesi yang dialokasikan terbatas, 

tidak semua kerangka dan konsep akan dibahas di kelas. Dipilih aspek yang dianggap 

paling mendasar dan relevan bagi dunia ketenagakerjaan Indonesia. 

Pertimbangannya adalah agar para mahasiswa sebagai calon pelaku bisnis dapat 

lebih mudah memahami Manajemen Hubungan Industrial sehingga mampu 

mengaplikasikannya secara lebih optimal. 

Penyampaian topik-topik kuliah disampaikan oleh suatu tim pengajar dengan 

keahlian dan pengalaman di bidang hubungan organisasi-karyawan. Mereka tak 

hanya menguasai setiap topik perkuliahan, tapi juga memahami keterkaitan antar 

topik sehingga diharapkan para mahasiswa dapat memperoleh pengertian yang utuh 

dan terpadu bagaimana menangani hubungan karyawan di dalam suatu perusahaan 

secara efektif dan efisien. Namun, para mahasiswa disarankan untuk berperan aktif 

di dalam kelas untuk menggali lebih jauh pengetahuan di bidang tersebut sesuai 

kebutuhan masing-masing individu. 

Setelah mengikuti mata kuliah ini diharapkan para mahasiswa dapat memperoleh 

pengertian yang utuh dan terpadu bagaimana menangani hubungan karyawan di 

dalam suatu perusahaan secara efektif dan efisien. 

 Mata kuliah Manajemen Hubungan Organisasi-Karyawan (Managing Employee 

Relations) bertujuan untuk memperkenalkan kerangka dan konsep hubungan 

karyawan, utamanya peran pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, yaitu karyawan, 

perusahaan, serikat pekerja dan pemerintah, serta memperkenalkan bagaimana 
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Nama Mata Kuliah Hubungan Industrial (3 SKS) 

(Industrial Relations) 

Kode Mata Kuliah ECMM801014 

Prasyarat Tidak Ada  

pihak-pihak tadi berinteraksi satu sama lain untuk mencapai visi dan misi perusahaan 

dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 

Nama Mata Kuliah Ekonomi Manajerial (3 SKS) 

(Managerial Economics) 

Kode Mata Kuliah ECMM 801231 

Prasyarat Tidak Ada  

Mata kuliah ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan peserta dalam 

memahami dan menggunakan teori dan alat analisis ekonomi mikro. Fokus mata 

kuliah ini adalah penerapan konsep dan model ekonomi untuk merumuskan strategi 

bisnis dan pengambilan keputusan. Mata kuliah ini juga memberikan pemahaman 

tentang bagaimana kondisi pasar mempengaruhi strategi perusahaan dalam 

meningkatkan nilai perusahaan dan mencapai tujuan perusahaan lainnya. Topik 

yang diangkat dalam mata kuliah ini meliputi fungsi produksi dan biaya, 

permintaan, strategi penetapan harga, struktur pasar, dan persaingan. 

Tujuan mata kuliah adalah untuk meningkatkan kemampuan para peserta dalam 

memahami dan menggunakan pengetahuan dan perangkat analisis mikroekonomi 

dan organisasi industri untuk merumuskan strategi bisnis perusahaan. Selain itu, 

penetapan strategi bisnis harus mempertimbangkan aturan main yang ada, seperti 

persaingan usaha yang sehat. 

 

Nama Mata Kuliah Makalah Ilmiah (2 SKS) 

(Writing and Publishing Workshop - Scientific/Academic 

Paper Writing) 

Kode Mata Kuliah ECMM801090 

Prasyarat Tidak Ada  

Lokakarya ini akan memperkenalkan mahasiswa pada penulisan akademik dan 

membekali mereka dengan keterampilan yang diperlukan untuk mempersiapkan 

dan menerbitkan artikel/manuskrip ilmiah. Workshop ini diperuntukkan bagi 

mahasiswa yang sudah mulai menulis tesis masternya sehingga dapat langsung 

mengadaptasi masukan dan saran untuk tesis mereka saat ini. Para siswa perlu 

menguraikan artikel ilmiah yang lengkap dan memilih outlet yang sesuai untuk 

dikirimkan. 

Para siswa akan mempelajari unsur-unsur pencarian informasi akademik, teknik 

pencarian informasi yang efektif (cara mengevaluasi dan mendokumentasikan hasil 

pencarian), dan memperoleh keterampilan untuk bekerja dengan artikel ilmiah, 

seperti membaca kritis, meninjau, dan menulis argumen yang efektif. Para siswa juga 

akan mempelajari proses menulis dan konvensi dalam kutipan dan referensi 

literatur. 

Dalam mata kuliah ini, instruktur/fasilitator akan membimbing siswa dalam 

melakukan latihan pengembangan keterampilan untuk setiap sesi, seperti 

mengembangkan ide penelitian, mencari dan memilih sumber akademik, meninjau 
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Nama Mata Kuliah Makalah Ilmiah (2 SKS) 

(Writing and Publishing Workshop - Scientific/Academic 

Paper Writing) 

Kode Mata Kuliah ECMM801090 

Prasyarat Tidak Ada  

literatur, menyusun teks dan menyampaikan/menulis argumen, menerapkan 

kutipan yang tepat sebagai serta editing dan proofreading. 

Lokakarya ini bertujuan untuk menjadi mata kuliah yang berpusat pada proyek di 

mana instruktur/fasilitator akan membantu dan membimbing siswa untuk 

menyelesaikan makalah/artikel yang dapat diterbitkan. Para siswa akan menerapkan 

saran secara aktif selama lokakarya dan menyelesaikan proyek pribadi mereka 

sendiri 

Mata kuliah ini wajib diambil untuk semua peminatan mahasiswa Program Studi 

MM-FEB UI dimana mahasiswa harus menghasilkan satu makalah  terkait studinya 

sebagai penulis yang didampingi oleh Pembimbing yang sudah diterima untuk 

diterbitkan di Jurnal terakreditasi. 

 

Nama Mata Kuliah Lingkungan Pasar dan Regulasi Keuangan (3 SKS) 

(Market Environment & Regulation in Finance) 

Kode Mata Kuliah ECMM801048 

Prasyarat Tidak Ada  

Mata kuliah ini mengkaji dan membandingkan sifat, fungsi, dan kerangka peraturan 

lembaga keuangan utama di ekonomi dominan dunia. Topik yang dipilih meliputi 

operasi bank sentral, perbankan investasi, perbankan komersial, modal ventura, 

pasar modal, investor institusi, tata kelola perusahaan, dan pengawasan peraturan 

termasuk kegiatan moral hazard di pasar keuangan dan modal. Mata kuliah ini 

memperkenalkan isu-isu tren terkini dalam teori dan praktik yang terkait dengan 

industri perbankan dan pasar modal, strategi perbankan dan pasar modal, serta 

regulasi perbankan dan permodalan. Ini mencakup aspek saat ini dan kritik yang 

terkait dengan teori dan praktik perbankan dan permodalan. Mata kuliah ini akan 

memberikan wawasan tentang sifat global perbankan dan pasar modal, menekankan 

pentingnya nilai dan etika di lembaga keuangan Indonesia, dan memberikan 

kesempatan untuk meningkatkan keterampilan komunikasi siswa.  

 

Nama Mata Kuliah 
Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi (2 SKS) 

(Leadership and Organizational Behavior) 

Kode Mata Kuliah ECMM801121 

Prasyarat Tidak ada  

Kepemimpinan adalah salah satu aspek terpenting dalam bisnis dan manajemen. 

Kepemimpinan yang efektif jelas membawa dampak positif bagi kinerja individu, 

tim, maupun organisasi. Untuk menjadi pemimpin yang efektif, seorang manajer 

perlu memahami konsep dasar dan aplikasi perilaku organisasi termasuk 

kepemimpinan. Selanjutnya, mereka perlu mengembangkan keterampilan orang 

serta keterampilan kepemimpinan. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan 

pemahaman yang jelas kepada siswa tentang berbagai aspek kepemimpinan dan 
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Nama Mata Kuliah 
Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi (2 SKS) 

(Leadership and Organizational Behavior) 

Kode Mata Kuliah ECMM801121 

Prasyarat Tidak ada  

perilaku organisasi dan mengembangkan keterampilan orang-orang mereka serta 

keterampilan kepemimpinan. 

Mata kuliah ini merupakan pengantar prinsip dasar perilaku organisasi dan 

kepemimpinan. Kedua hal ini sangat penting bagi manajer untuk dapat bekerja secara 

efektif dalam bisnisnya. Setelah menyelesaikan, peserta mata kuliah ini diharapkan 

mampu mengembangkan pemahaman tentang konsep dasar dan teori perilaku 

organisasi, fungsi kepemimpinan dalam konteks organisasi, mengidentifikasi dan 

menganalisis berbagai isu yang berkaitan dengan kepemimpinan dan perilaku 

organisasi. 

 

Nama Mata Kuliah Komunikasi Pemasaran dan Digital (3 SKS) 

(Marketing and Digital Communications)  

Kode Mata Kuliah ECMM801233 

Prasyarat Tidak ada   

Setelah mengikuti mata kuliahj ini, siswa akan memiliki pemahaman mendalam 

tentang: 

1. Konsep, prinsip, dan terminologi komunikasi pemasaran terpadu di lingkungan 

bisnis dan nirlaba; 

2. Teori dan praktik komunikasi pemasaran terpadu yang dikembangkan oleh para 

akademisi dan para profesional yang mempraktikkannya dalam suatu 

organisasi. 

3. Pengalaman langsung dalam pembuatan kampanye iklan, hubungan 

masyarakat, promosi penjualan, dan elemen lain dari aktivasi merek. 

4. Menyusun rencana promosi strategis yang konkrit dan unik. 

5. Konsep komunikasi pemasaran terpadu (IMC) dan alasan meningkatnya 

pentingnya perspektif ini dalam perencanaan dan pelaksanaan program 

periklanan dan promosi. 

 

Nama Mata Kuliah Keuangan Perusahaan (3 SKS) 

(Corporate Finance) 

Kode Mata Kuliah ECMM801051 

Prasyarat Tidak Ada  

Keuangan Perusahaan merupakan mata kuliah yang membahas tiga keputusan 

penting yang dihadapi oleh seorang manajer keuangan, yaitu: keputusan investasi 

(capital budgeting), keputusan pendanaan (capital structure), dan keputusan modal 

kerja (working capital). Seorang Manajer Keuangan harus mampu melakukan 

analisis yang benar, menggunakan metode yang tepat, sehingga keputusan yang 

diambil konsisten dengan tujuan perusahaan, yaitu memaksimalkan nilai 

perusahaan. Dalam mencapai tujuan tersebut, topik yang dibahas dalam mata kuliah 

ini dibagi menjadi enam bagian: pertama, gambaran umum manajemen keuangan, 

analisis laporan keuangan, dan konsep nilai waktu uang, yang diperlukan dalam 
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Nama Mata Kuliah Keuangan Perusahaan (3 SKS) 

(Corporate Finance) 

Kode Mata Kuliah ECMM801051 

Prasyarat Tidak Ada  

pembahasan topik lebih lanjut. Kedua, metode penilaian dan keputusan investasi. 

Ketiga, pembahasan konsep risk-return. Keempat, pembahasan keputusan 

pendanaan, termasuk kebijakan dividen dan leasing. Kelima, pembahasan modal 

kerja. Keenam, pembahasan merger dan akuisisi. 

Tujuan dari mata kuliah ini adalah untuk memberikan siswa pemahaman dan 

pengetahuan kerja tentang keputusan utama yang dihadapi oleh manajer keuangan 

perusahaan. Secara umum, mata kuliah akan menekankan tiga bidang utama: 

investasi dan penganggaran modal, pembiayaan dan struktur modal dan 

manajemen modal kerja. 

Manajer keuangan perusahaan harus memiliki kemampuan untuk melakukan 

analisis menggunakan alat yang tepat untuk membuat keputusan yang konsisten 

dengan tujuan perusahaan: Memaksimalkan nilai perusahaan. 

Untuk mencapai tujuan tersebut, topik yang dibahas dalam mata kuliah ini akan 

dibagi menjadi 6 bagian: (1) Gambaran Umum Keuangan Perusahaan, Konsep Nilai 

Waktu Uang dan Analisis Laporan Keuangan, (2) Penilaian Investasi dan Keputusan 

Investasi, (3) Risiko -konsep pengembalian, (4) Keputusan Pembiayaan, (5) 

pengelolaan modal kerja dan (6) Merger dan akuisisi. 

 

Nama Mata Kuliah Keuangan Internasional (2 SKS) 

(International Finance) 

Kode Mata Kuliah ECMM 801222 

Prasyarat Tidak Ada  

Dalam kuliah Manajemen Keuangan Internasional akan dibahas konsep, teori, dan 

alat analisis bagi perusahaan Multinational Corporation (MNC) untuk mengelola 

berbagai masalah tentang keuangan perusahaan. MNC, berbeda dengan domestic 

company, yang menghadapi risiko currency rate risk. Karenanya dalam kuliah ini 

akan dibahas teori interest rate parity, purchasing power parity, international Fisher 

Effect dan konsep strategy hedging yang dapat dipergunakan perusahaan MNC 

melindungi dari currency rate risk. Dalam aspek mikro, dalam kuliah ini akan 

dibahas keputusan-keputusan keuangan perusahaan, seperti pendanaan jangka 

pendek dan jangka panjang, manajemen arus kas, biaya serta struktur modal, 

penganggaran modal, pengelolaan modal kerja dan perdagangan internasional bagi 

MNC. 

 

Nama Mata Kuliah Kebijakan Bisnis dan Studi Kasus (2 SKS) 

(Business Policy and Case Studies)  

Kode Mata Kuliah ECMM 801161 

Prasyarat Tidak ada  

Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang prinsip-prinsip 

dasar ekonomi mikro dan makro. Mahasiswa diharapkan mampu menganalisis 

dampak lingkungan ekonomi dan perubahannya terhadap bisnis, khususnya industri 
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Nama Mata Kuliah Kebijakan Bisnis dan Studi Kasus (2 SKS) 

(Business Policy and Case Studies)  

Kode Mata Kuliah ECMM 801161 

Prasyarat Tidak ada  

asuransi. Ruang lingkup mata kuliah ini adalah konsep dasar ekonomi mikro seperti 

perilaku konsumen, teori produksi dan strategi maksimalisasi keuntungan. Mata 

kuliah ini juga membahas tentang kebijakan moneter dan kebijakan fiskal serta 

dampak manajerialnya terhadap industri asuransi. 

 

Nama Mata Kuliah Inovasi dan Kewirausahaan (2 SKS) 

(Innovation and Entrepreneurship)  

Kode Mata Kuliah ECMM801151 

Prasyarat Tidak ada  

Inovasi adalah penerapan produk (barang atau jasa) baru atau yang ditingkatkan 

secara signifikan, atau proses, metode pemasaran baru, atau metode organisasi baru 

dalam praktik bisnis, organisasi tempat kerja, atau hubungan eksternal (Oslo Manual 

2005). Inovasi adalah pengenalan teknologi baru yang berhasil secara sosial dan 

ekonomi atau kombinasi baru dari teknologi yang ada dalam mengubah atau 

mengubah input menjadi output sedemikian rupa sehingga menciptakan perubahan 

drastis atau signifikan dalam hubungan nilai dan harga menurut persepsi konsumen 

dan/atau pengguna (Fontana 2011). Kegiatan kewirausahaan membutuhkan energi 

dan semangat terhadap penciptaan dan implementasi ide-ide baru yang kreatif dan 

inovatif. Dibutuhkan lebih dari sekedar kemauan untuk menghadapi risiko tetapi juga 

mengembangkan cara berpikir baru terhadap produk (barang/jasa) yang inovatif; 

mampu merumuskan dan mengatur tim usaha yang efektif; mampu menguasai 

keterampilan kreatif dalam merakit sumber daya yang dibutuhkan; memahami 

manfaat membangun model dan rencana bisnis yang layak; dan, terakhir, visi untuk 

mengenali peluang berbagai fasilitas masa depan di mana orang lain melihat sebagai 

perubahan yang tidak diinginkan, kekacauan, kontradiksi, atau bahkan kebingungan. 

 

 

Nama Mata Kuliah Pemasaran Global (3 SKS) 

(Global Marketing)  

Kode Mata Kuliah ECMM 801083 

Prasyarat Tidak ada  

Mata kuliah ini berkembang melalui diskusi kelas tentang topik dalam sesi, dan siswa 

harus membaca referensi sebelum menghadiri kelas. Ini akan diikuti dengan analisis 

studi kasus dan diskusi/presentasi kelompok. Jika tersedia, mata kuliah ini akan 

mengundang praktisi Pemasaran Global untuk berbagi dan terlibat dalam diskusi 

kelas. Beberapa diskusi kelas membutuhkan partisipasi siswa dalam mengumpulkan 

data dan informasi mengenai topik diskusi. Di akhir mata kuliah, mahasiswa harus 

mengembangkan strategi masuk pasar yang strategis dan komprehensif untuk merek 

Indonesia ke pasar luar negeri. Proyek kelompok ini akan dipresentasikan di akhir 

mata kuliah untuk mendapatkan review dari mahasiswa dan dosen. 
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Nama Mata Kuliah Pemasaran Global (3 SKS) 

(Global Marketing)  

Kode Mata Kuliah ECMM 801083 

Prasyarat Tidak ada  

Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa akan memiliki pemahaman mendalam 

tentang: 1) Faktor penentu lingkungan makro utama yang membentuk pasar global; 2) 

Strategi pemasaran yang relevan di berbagai situasi pasar global; 3) Pentingnya 

konteks dan budaya lokal; 4) Pentingnya data dan riset pasar dalam membantu strategi 

pasar global. 5) Strategi pemasaran yang efektif untuk memasuki pasar baru dan 

bertahan di berbagai pasar global; Masalah etika dan tanggung jawab sosial dari 

pemasaran global. 

 

Nama Mata Kuliah Manajemen Fungsional ( 3 SKS) 

(Functional Management ) 

Kode Mata Kuliah ECMM801101 

Prasyarat Tidak Ada  

Mata kuliah ini merupakan pengenalan terhadap empat aspek manajemen fungsional, 

yaitu pemasaran, sumber daya manusia, keuangan dan manajemen operasi. Dimulai 

dengan pembahasan tentang bisnis dan sistem ekonomi, dan akan dilanjutkan dengan 

pembahasan tentang prinsip-prinsip dasar dari empat aspek manajemen fungsional. 

Tujuan: 

Setelah selesai, peserta mata kuliah ini diharapkan mampu; mengembangkan 

pemahaman tentang cara kerja bisnis; memperoleh pemahaman dasar tentang prinsip-

prinsip dalam manajemen pemasaran, manajemen sumber daya manusia, keuangan, 

dan manajemen operasi; dan menganalisis kasus bisnis menggunakan pandangan 

terintegrasi dari empat aspek manajemen fungsional. 
 

 

Nama Mata Kuliah Etika dan Tata Kelola (2 SKS) 

(Ethics and Corporate Governance)  

Kode Mata Kuliah ECMM 801141 

Prasyarat Tidak ada  

Mata kuliah ini dimaksudkan untuk menanamkan pemahaman dan mendorong siswa 

untuk menganalisis perilaku etis bisnis dan praktik tata kelola perusahaan yang baik. 

Mata kuliah ini awalnya menumbuhkan pemahaman yang lebih baik tentang teori-

teori dasar tentang etika dan etika bisnis dan berbagai konseptualisasi tata kelola 

perusahaan yang baik. Teori etika bisnis akan mencakup topik tentang landasan 

filosofis tentang moralitas dan etika, hubungan etika dengan keadilan dan keadilan, 

perilaku etis, etika perusahaan dan bisnis, termasuk etika tempat kerja dan etika 

fungsional organisasi, dan kode etik. Selanjutnya mahasiswa dibimbing untuk 

membahas perkembangan teoretis teori-teori Good Corporate Governance, termasuk 

implikasinya. Diskusi tentang bagaimana bisnis dapat melawan suap dan korupsi 

melalui studi kasus akan dilakukan untuk meningkatkan kesadaran siswa tentang 

peran masa depan mereka untuk meningkatkan peran komunitas bisnis di 

masyarakat. 
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Nama Mata Kuliah Etika dan Tata Kelola (2 SKS) 

(Ethics and Corporate Governance)  

Kode Mata Kuliah ECMM 801141 

Prasyarat Tidak ada  

Mata kuliah ini akan terdiri dari komponen teoretis maupun praktis. Saat ini dalam 

dunia usaha, masalah etika dan pelanggaran etika selalu menjadi topik pembicaraan. 

Selama ini media dunia banyak memberitakan kasus tentang pelanggaran etika yang 

dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di banyak industri. Sehingga, dengan alasan 

itu yang cukup sering didengar istilah: "etika bisnis" atau dalam bahasa aslinya 

business ethics. Mata kuliah ini mencakup komponen teoretis etika dengan topik-topik 

seperti sifat moralitas, teori tentang perilaku etis, bagaimana etika berhubungan 

dengan keadilan dan kewajaran, masyarakat kapitalistik dan etika, perilaku korporasi, 

masalah dasar di tempat kerja, lingkungan etika dan lain-lain. 

 

Nama Mata Kuliah Eksplorasi dan Pengembangan Karier (3 SKS) 

(Career Exploration Development)  

Kode Mata Kuliah ECMM801264  

Prasyarat Tidak ada  

Bagian pertama: 

Pengembangan karir dapat dilihat sebagai proses yang mencakup sebagian besar masa 

hidup—yang dimulai pada masa kanak-kanak (dan mencakup pengalaman formal 

dan informal yang memunculkan bakat, minat, nilai, dan pengetahuan tentang dunia 

kerja); berlanjut hingga dewasa melalui perkembangan perilaku karir seseorang 

(misalnya, masuk ke dan penyesuaian untuk bekerja dari waktu ke waktu); dan dapat 

memuncak dengan transisi ke, dan penyesuaian, pensiun. Ini adalah konsep yang 

dirancang untuk menangkap dinamika, perubahan sifat karir atau perilaku kerja dan 

kadang-kadang digunakan sebagai penggabungan pilihan karir dan di lain waktu 

berbeda dari itu. Pengembangan karir mengacu pada pengalaman seseorang sebelum, 

selama, dan setelah pilihan karir. 

Bagian pertama ini dimaksudkan untuk mendorong siswa untuk melihat peran unik 

pekerjaan dalam kehidupan masyarakat, antarmukanya dengan domain kehidupan 

lain (misalnya, keluarga, pendidikan, waktu luang), dan nilai membantu orang 

mengatasi rintangan terhadap fungsi pekerjaan mereka. Kedua, ini juga mencakup 

diskusi terhadap teori-teori utama dan perspektif yang muncul tentang 

pengembangan karir, pilihan, dan penyesuaian yang (a) telah menerima perhatian 

empiris langsung atau berasal dari teori lain yang dipelajari dengan baik, dan (b) 

memiliki implikasi yang jelas untuk praktek. Ketiga, mata kuliah ini dikhususkan 

untuk keragaman dan faktor sosiokultural, penilaian konstruksi karir pusat dan sistem 

informasi pekerjaan dan intervensi untuk bekerja dengan masalah karir di seluruh 

rentang kehidupan-topik yang menjadi andalan psikologi kejuruan dan 

pengembangan karir. Keempat, mata kuliah ini menyoroti perangkat penilaian, alat 

informasi, dan intervensi yang telah mengumpulkan beberapa dukungan ilmiah dan 

memiliki implikasi yang jelas untuk praktik—dan untuk menggabungkan literatur 

dari bidang penyelidikan lain (misalnya, psikologi industri/organisasi, psikologi 

kepribadian) yang dapat menginformasikan riset dan praktik karir. Akhirnya, mata 
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Nama Mata Kuliah Eksplorasi dan Pengembangan Karier (3 SKS) 

(Career Exploration Development)  

Kode Mata Kuliah ECMM801264  

Prasyarat Tidak ada  

kuliah ini menyoroti implikasi praktik dari materi yang disajikan di setiap bab. Dengan 

demikian, setiap bab diakhiri dengan serangkaian pesan yang dapat dibawa pulang 

untuk para sarjana dan juga praktisi.  

Bagian kedua: 

Sepanjang paruh kedua mata kuliah ini, mahasiswa akan berbicara lebih banyak 

tentang bagaimana mereka dapat memanfaatkan sifat-sifat yang mereka inginkan 

sambil mengatasi banyak hambatan ini dalam pencarian karir mereka sendiri. 

Cukuplah untuk mengatakan bahwa mereka nyata dan diambil dari pengalaman 

nyata, dan pendekatannya bisa penuh dengan tantangan dan rintangan. Namun, 

manfaat yang dapat diterima akan jauh lebih besar daripada biayanya, dan untuk 

sepenuhnya diberdayakan dalam pengejaran karier mereka, ada baiknya mengatasi 

tantangan ini dan mengambil kendali penuh atas karier mereka. 

Mata kuliah ini diatur dalam lima bagian. Yang pertama adalah tentang “Menetapkan 

Panggung” dan memperkenalkan siswa pada konsep-konsep yang akan dieksplorasi. 

Bagian kedua berjudul "Menjelajahi Gairah Anda" dan akan membantu siswa untuk 

mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang minat pribadi mereka, kekuatan 

dan kelemahan, kecenderungan, dan bahkan strategi bertahan hidup yang akan 

berperan dalam pencarian karir mereka. Bagian ketiga menggeser persneling dan 

membantu mereka membawa kemampuan mereka ke pasar, melalui tahap 

“Menemukan Peluang.” Ini akan membantu siswa untuk mengembangkan rasa yang 

lebih kuat tentang siapa mereka, di mana mereka ingin bekerja, dan bagaimana mereka 

dapat memberikan nilai pada kesempatan yang diberikan. Bagian ini akan ditutup 

dengan gagasan “Sweet Spot” di mana semuanya dapat bersatu, melibatkan merek, 

proposisi nilai, dan peluang yang kurang terlayani yang ada. Bagian keempat adalah 

tentang “Menceritakan Kisah Anda.” Di sinilah banyak item konten ikut bermain, 

tetapi hanya setelah pekerjaan persiapan yang diperlukan selesai. Terakhir, bagian 

kelima, berjudul “Mewujudkannya”, memberikan strategi untuk meluncurkan 

rencana percepatan karir dan mengembangkan pendekatan yang akan berguna selama 

bertahun-tahun yang akan datang. 

 

Nama Mata Kuliah  Analitika Bisnis (3 SKS) 

(Business Analytics)  

Kode Mata Kuliah  ECMM801081 

Prasyarat Tidak ada  

Bisnis sekarang dapat mengumpulkan sejumlah besar data (internal dan eksternal) 

dengan teknologi canggih. Namun, tanpa analitik, data ini menawarkan sedikit atau 

bahkan tidak ada nilai untuk bisnis. Analisis bisnis mengacu pada bagaimana 

organisasi dapat menggunakan data untuk mendapatkan wawasan dan membuat 

keputusan yang lebih baik. Analisis bisnis diterapkan dalam operasi, pemasaran, 

keuangan, perencanaan strategis, dan fungsi manajemen lainnya. Dengan 

menganalisis data, bisnis dapat membuat prediksi tentang individu atau perilaku 
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Nama Mata Kuliah  Analitika Bisnis (3 SKS) 

(Business Analytics)  

Kode Mata Kuliah  ECMM801081 

Prasyarat Tidak ada  

pasar, mendiagnosis sistem atau situasi, atau menentukan tindakan untuk orang atau 

proses. 

Mata kuliah ini akan fokus pada pemahaman konsep dasar analitik dan metode 

analitik yang digunakan untuk mengubah data menjadi wawasan. Mahasiswa akan 

belajar dengan menganalisis studi kasus pada organisasi yang berhasil menerapkan 

teknik ini. Selanjutnya, siswa juga akan belajar bagaimana berkomunikasi, 

menggunakan secara efektif, dan menafsirkan hasil analisis untuk memecahkan 

masalah bisnis dan membuat keputusan bisnis yang lebih baik. Mata kuliah ini lebih 

menekankan aplikasi, konsep, dan interpretasi hasil daripada teori atau rumusan 

matematis. Siswa menggunakan paket perangkat lunak komputer untuk analisis 

data. 

 

Nama Mata Kuliah Pengembangan Produk dan Manajemen Merek 

(3 SKS) 

(Product Development & Brand Management)  

Kode Mata Kuliah ECMM801063 

Prasyarat Tidak ada   

Di mata konsumen, produk hanyalah suatu komoditi. Hanya merek yang memberi 

nilai dan jaminan kualitas bagi produk yang mereka beli. Konsumen tidaklah 

membeli suatu produk berdasarkan suatu manfaat generik, namun berdasarkan 

nilai-nilai yang ditawarkan oleh merek. Konsumen tidaklah membeli sabun, kecap, 

mobil atau komputer, tapi membeli Lux, Bango, BMW, atau Sony Vaio. Dengan 

demikian menjadi sangat penting memahami bagaimana mentransformasikan suatu 

produk menjadi suatu merek, lengkap dengan nilai-nilai yang terkandung di 

dalamnya. Nilai-nilai yang mendorong konsumen membeli suatu merek dan bukan 

merek yang lain. 

Perkembangan dan perubahan gaya hidup konsumen yang sangat dinamis, 

mengharuskan pemasar untuk terus secara kreatif melahirkan produk-produk baru 

yang inovatif. Perkembangan pesat teknologi berjalan seiring dengan terbentuknya 

fragmentasi konsumen yang menuntut tersedianya ragam produk yang sesuai 

dengan ragam minat mereka. Kenyataan ini mendorong pemasar untuk terus 

melahirkan produk-produk inovatif untuk melayani konsumen mereka. 

 

Nama Mata Kuliah  Perilaku Konsumen (2 SKS) 

(Consumer Behavior)  

Kode Mata Kuliah  ECMM801213 

Prasyarat Tidak ada   

Mata kuliah Perilaku Konsumen dirancang untuk memberikan mahasiswa 

pemahaman  tentang konsep teoritis yang mendasari perilaku konsumen secara 

perseorangan dalam pengambilan keputusan pembelian serta aplikasinya pada 

kegiatan pemasaran yang harus dilakukan perusahaan. Pada dasarnya mata kuliah 
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Nama Mata Kuliah  Perilaku Konsumen (2 SKS) 

(Consumer Behavior)  

Kode Mata Kuliah  ECMM801213 

Prasyarat Tidak ada   

ini bersifat interdisiplin karena dikembangkan berdasarkan konsep dari disiplin ilmu 

sosial lain seperti psikologi, sosiologi, antropologi, ekonomi dan manajemen. 

Berbagai konstruk dalam disiplin ilmu sosial lain ini memberikan penjelasan yang 

lebih luas mengenai pengaruh terhadap perilaku konsumsi individu.  Dalam mata 

kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari secara detail  berbagai topik penting dalan 

Perilaku Konsumen seperti psikologi konsumen (persepsi, proses belajar dan 

mengingat, motivasi dan nilai, kepribadian, dan sikap), pengambilan keputusan 

konsumen, konsumen dalam setting sosial dan budaya, kebijakan publik dan 

perlindungan konsumen serta pengaruh sosial media pada perilaku konsumen.  

 

Nama Mata Kuliah Pemasaran Bisnis (3 SKS) 

(B2B Marketing) 

Kode Mata Kuliah ECMM801073 

Prasyarat Tidak ada   

Pemasaran Bisnis adalah memasarkan produk atau jasa kepada perusahaan lain, 

badan pemerintah, lembaga, dan organisasi lainnya. Pemasaran bisnis berbeda dari 

pemasaran konsumen mengenai saluran distribusi yang lebih pendek dan lebih 

langsung, lebih menekankan pada penjualan dan negosiasi pribadi, dan proses 

pembelian yang kompleks. Hubungan juga berbeda antara pembeli dan penjual, 

ketika keduanya adalah organisasi daripada ketika seseorang adalah pelanggan 

individu. Juga dikenal sebagai pemasaran industri, pemasaran bisnis juga disebut 

pemasaran bisnis-ke-bisnis, atau disingkat pemasaran B2B. 

 

Nama Mata Kuliah  Manajemen Risiko Pasar (2 SKS) 

(Market Risk Management)  

Kode Mata Kuliah  ECMM802508 

Prasyarat Tidak Ada  

Dengan mengambil mata kuliah ini mahasiswa dapat memperdalam 

pengetahuannya dengan manajemen risiko pasar sehingga mahasiswa mempunyai 

pengetahuan yang lengkap tentang manajemen risiko pasar bagi perusahaan baik 

bank maupun non bank. 

Mata kuliah ini menjelaskan tentang proses manajemen risiko pasar, baik proses 

mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko pasar. Dalam 

proses manajemen risiko pasar ini dijelaskan tentang building block manajemen 

risiko, metode risk metric value at risk dan penerapannya. Dalam building block 

manajemen risiko pasar mahasiswa diajak untuk membahas dan mengidentifikasi 

macam risiko dan instrumen yang ter-expose risiko pasar, metode pengukuran risiko 

dan validasinya, serta upaya mitigasi dan mengendalikannya. Upaya mitigasi risiko 

pasar difokuskan kepada strategi pengendalian risiko dan manajemen evaluasi risiko 

pasar secara aktif. 
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Nama Mata Kuliah  Manajemen Perubahan Organisasi (3 SKS) 

(Change Management for Organizations)  

Kode Mata Kuliah  ECMM801244 

Prasyarat Tidak Ada  

Perubahan merupakan sebuah proses yang tidak dapat terhindarkan. Oleh sebab itu, 

salah satu kompetensi penting yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin dan/atau 

pengelola fungsi SDM/human capital dalam sebuah organisasi adalah mengelola 

perubahan. Adanya kompetensi tersebut diharapkan dapat membantu pemimpin 

dan/atau pengelola SDM/human capital dalam organisasi agar dapat mengelola 

perubahan organisasi secara efektif, dan mampu menghasilkan dampak yang positif 

bagi kinerja organisasi maupun individu di masa yang akan datang.  

Secara spesifik mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada 

mahasiswa mengenai definisi, tipe, proses dan berbagai pendekatan yang dapat 

diimplementasikan untuk mengelola perubahan organisasi secara efektif sesuai 

dengan tujuan strategis yang ingin dicapai oleh organisasi. Tidak hanya itu, mata 

kuliah ini pada akhirnya juga bertujuan agar mahasiswa dapat mengevaluasi 

berbagai pendekatan dalam mengelola perubahan organisasi dan memberikan saran 

yang diperlukan untuk meningkatkan efektifitas perubahan tersebut. 

Pendekatan pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah participant 

centered learning (PCL) di mana mahasiswa harus terlibat secara aktif dalam proses 

pembelajaran. Berbagai metode pembelajaran yang digunakan diantaranya 

lecturing, collaborative learning, presentasi, studi kasus dan diskusi. 

 

Nama Mata Kuliah  Manajemen Logistik dan Mata Rantai Pasok (3 SKS) 

(Logistic & Supply Chain Management)  

Kode Mata Kuliah  ECMM801065  

Prasyarat Tidak Ada  

Diharapkan setelah mengikuti mata kuliah ini, setiap peserta akan mampu 

mengimplementasikan konsep-konsep serta penggunaan teknik-teknik identifikasi 

dan penyelesaian masalah L&SCM melalui pendekatan sistem, baik di industri 

manufaktur maupun jasa. Tujuan mata kuliah ini adalah memahami berbagai 

pendekatan komperehensif terhadap kegiatan logistik dan manajemen rantai 

pasokan, termasuk usaha-usaha yang dapat dilakukan oleh suatu perusahaan agar 

mampu mentransformasikan dirinya menjadi sebuah organisasi yang menggunakan 

pendekatan efisiensi di seluruh mata rantai aliran barang/komoditi yang meliputi 

desain, perencanaan, implementasi, serta pengendalian rantai pasokan. 

 

Nama Mata Kuliah  Manajemen Investasi (3 SKS) 

(Investment Management) 

Kode Mata Kuliah  ECMM801052 

Prasyarat Tidak ada  

Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa diharapkan mampu menghubungkan 

konsep-konsep dalam mata kuliah ini dengan praktik investasi. 

 Mata kuliah ini membahas proses pengambilan keputusan investasi terhadap 

berbagai macam surat berharga dengan ekspektasi tingkat pengembalian dan risiko 
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Nama Mata Kuliah  Manajemen Investasi (3 SKS) 

(Investment Management) 

Kode Mata Kuliah  ECMM801052 

Prasyarat Tidak ada  

yang berbeda-beda. Pembahasan meliputi pengenalan lingkungan investasi dan 

pasar modal; teori portofolio; model ekulibrium penilaian surat berharga (capital 

asset pricing model dan arbitrage pricing theory); efisiensi pasar; penilaian saham, 

surat berharga pendapatan tetap, dan derivatif; evaluasi kinerja investasi; dan 

manajemen portofolio. 

 

Nama Mata Kuliah  
Operasi Jasa Global (3 SKS) 

(Global Service Operations) 

Kode Mata Kuliah  ECMM801125 

Prasyarat Tidak Ada  

Umumnya Manajemen Operasi berfokus pada transformasi sumber daya yang efisien 

menjadi output barang dan jasa yang berguna. Fokus manajemen operasi secara 

tradisional pada sektor manufaktur. Selama empat dasawarsa terakhir, sektor jasa 

mengalami pertumbuhan yang pesat dan kini telah melibatkan lapangan kerja yang 

signifikan di seluruh dunia. Oleh karena itu mata kuliah ini akan fokus pada 

manajemen organisasi jasa. Untuk memberikan wawasan yang lebih luas kepada 

mahasiswa dalam industri jasa global, mata kuliah ini juga akan membahas tentang 

implikasi dan peran operasi jasa global dalam pertumbuhan ekonomi, termasuk 

Masyarakat Ekonomi ASEAN sebagai topik khusus. 

 

Nama Mata Kuliah  Pendanaan Untuk Investasi (3 SKS) 

(Funding Investment) 

Kode Mata Kuliah  ECMM801092 

Prasyarat Tidak Ada  

Selama tiga dekade terakhir, pembiayaan proyek telah muncul sebagai metode 

penting untuk membiayai usaha bisnis domestik dan internasional berskala besar 

yang berisiko tinggi. Ini biasanya didefinisikan sebagai pembiayaan terbatas atau 

non-recourse dari proyek baru yang akan dikembangkan melalui pendirian 

perusahaan kendaraan (inkorporasi terpisah). Dengan demikian, ciri pembeda dari 

pembiayaan proyek (PF) adalah, pertama, bahwa kreditur berbagi sebagian besar 

risiko bisnis ventura dan, kedua, bahwa pendanaan diperoleh secara ketat untuk 

proyek itu sendiri tanpa harapan bahwa sponsor perusahaan atau pemerintah akan 

menjaminkan utang proyek. —setidaknya tidak sepenuhnya. PF paling sering 

digunakan untuk proyek-proyek padat modal, dengan arus kas yang relatif 

transparan, di negara-negara yang lebih berisiko daripada rata-rata, menggunakan 

pembiayaan jangka panjang yang relatif, dan menggunakan perjanjian pinjaman 

yang jauh lebih rinci daripada proyek-proyek yang dibiayai secara konvensional. 

Mata kuliah ini memberikan manajemen risiko keuangan proyek, metode penilaian 

keuangan untuk mengevaluasi proyek penganggaran modal dan aspek terkait 
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Nama Mata Kuliah  Pendanaan Untuk Investasi (3 SKS) 

(Funding Investment) 

Kode Mata Kuliah  ECMM801092 

Prasyarat Tidak Ada  

lainnya. Ini mencakup pengembangan konsep dasar, prinsip, dan teknik hingga 

metode dan aplikasi lanjutan dalam hal situasi dunia nyata dan kompleks.  

 

Nama Mata Kuliah  Ekonomi Syariah (2 SKS) 

(Sharia Economics)  

Kode Mata Kuliah  ECMM801217 

Prasyarat Tidak ada  

Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi peminatan MM syariah yang 

bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang teori dan praktek Ilmu Ekonomi 

Islam kontemporer. Dalam mata kuliah ini akan dibahas definisi dan cakupan ilmu 

ekonomi Islam, teori maslahah, teori konsumsi dan produksi, teori harga dan pasar, 

sistem moneter dan keuangan, serta sistem fiskal Islam. Mata kuliah ini bertujuan 

untuk memberikan pemahaman hakiki dan mendasar tentang epistemologi, prinsip-

prinsip, kebijakan, institusi, dan instrumen ilmu ekonomi Islam. Mata kuliah ini juga 

bertujuan membangun kemampuan yang diperlukan bagi mahasiswa untuk 

melakukan apresiasi terhadap alternatif sistem ekonomi lain di luar ekonomi 

konvensional yang sudah ada. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa 

diharapkan memiliki kemampuan untuk memahami hakikat dan konsep dasar ilmu 

ekonomi Islam, institusi dan instrument yang digunakan, dan mampu 

memperbandingkannya dengan ilmu ekonomi konvensional beserta implikasi yang 

menyertainya bagi perekonomian.  Mata kuliah ini merupakan mata kuliah dasar, 

karenanya tidak ada mata kuliah prasyarat yang harus diambil sebelum mata kuliah 

ini. 
 

 

Nama Mata Kuliah  Alat Analitis untuk Manajer (3 SKS)  

(Analytic Tools For Managers) 

Kode Mata Kuliah  ECMM801235 

Prasyarat Tidak Ada  

Mata kuliah ini akan fokus pada pemahaman alat dasar analitik dan metode analitik 

yang digunakan dalam manajemen operasi. Selanjutnya, siswa juga akan belajar 

bagaimana berkomunikasi, menggunakan secara efektif, dan menginterpretasikan 

hasil analisis untuk memecahkan masalah bisnis dan membuat keputusan bisnis 

yang lebih baik. Mata kuliah ini menekankan pada kombinasi antara konsep dan 

aplikasi. Siswa juga akan berlatih menggunakan paket perangkat lunak komputer. 
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Nama Mata Kuliah  Karya Akhir (4 SKS) 

(Final Project)  

Kode Mata Kuliah  ECMM801091 

Prasyarat Tidak Ada  

Para mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengintegrasikan dan menerapkan 

ilmu yang diperoleh dalam suatu tulisan ilmiah atau dalam suatu studi kasus di suatu 

perusahaan. 

 

Nama Mata Kuliah  Derivatif Keuangan dan Efek Pendapatan Tetap  

(3 SKS) 

(Financial Derivatives and Fixed Income Securities) 

Kode Mata Kuliah  ECMM801102 

Prasyarat Tidak Ada  

Mata kuliah ini dirancang untuk membekali siswa dengan pengetahuan yang 

komprehensif tentang sekuritas pendapatan tetap, yang mencakup aspek-aspek blok 

bangunan dasar, mekanika dan kompleksitas pendapatan tetap, penilaian, dan strategi 

perdagangan. Mata kuliah ini juga membekali siswa dengan pengetahuan 

komprehensif tentang sekuritas derivatif, yang mencakup aspek-aspek blok bangunan 

dasar, mekanika dan kompleksitas derivatif, valuasi, lindung nilai, dan strategi 

perdagangan. Bisnis membuat dan menggunakan derivatif berhubungan erat dengan 

penjaminan utang. Sebagian besar swap misalnya, ditulis untuk mencocokkan 

instrumen utang dan mengubahnya, pada dasarnya, ke jenis instrumen utang yang 

berbeda - satu mata uang ke mata uang lainnya, tingkat bunga tetap menjadi 

mengambang, dan seterusnya. Opsi juga sering disematkan dalam instrumen pasar 

modal - mata uang pembayaran alternatif, misalnya. Profesional pasar modal yang 

berspesialisasi dalam derivatif membutuhkan pemikiran yang sangat kreatif dan 

kuantitatif untuk melihat anomali pasar dan mengubahnya menjadi kombinasi 

instrumen utang dan derivatif yang dapat dijual. 

 

Nama Mata Kuliah  
Manajemen Portofolio dan Alokasi Aset (3 SKS) 

(Portfolio Management and Asset Allocation) 

Kode Mata Kuliah  ECMM801038 

Prasyarat Tidak ada  

Tujuan utama mata kuliah Manajemen Portofolio dan Alokasi Aset adalah untuk 

mengembangkan pengetahuan teoretis dan praktis di bidang manajemen aset. Mata 

kuliah ini berusaha untuk menentukan risiko dan pengembalian investasi, membangun 

alat model risiko praktis menggunakan data investasi nyata baik dari suatu negara atau 

sektor industri dan dapat menilai manajer investasi serta kinerja kritis menggunakan 

berbagai diagnostik. 

 

 

 

 

 

 



 

65 

 

Nama Mata Kuliah  Aspek Perilaku Dalam Keuangan (3 SKS) 

(Behavioral Finance)    

Kode Mata Kuliah  ECMM801112 

Prasyarat Tidak ada  

Behavioral finance muncul sebagai bidang studi empiris di bidang Keuangan karena 

banyaknya tantangan baik secara teoretis maupun empiris diteruskan ke Efficient 

Market Hypothesis (EMH) Fama. Hipotesis tersebut menempatkan investor rasional 

sebagai hipotesis yang mendasari untuk menjelaskan tahapan pengungkapan informasi 

pasar modal. Tantangan Teori Hipotesis Pasar Efisien membawa teori alternatif yang 

menjelaskan perilaku investor ketika investor tidak atau tidak sepenuhnya rasional. 

Asumsi mendasar yang sama sekali berbeda tentang investor diajukan oleh Richard 

Thaler yang merupakan Profesor keuangan yang mengembangkan studi Behavioral 

Finance sejak 1982 untuk menantang kredibilitas EMH yang sangat diakui. Meskipun 

Thaler pada tahun 1999 berpendapat bahwa Behavioral Finance akan segera berakhir, 

Krisis AS 2008 memunculkan kembali Behavioral Finance sebagai penyebab yang paling 

mungkin untuk menjelaskan krisis tersebut. Mata kuliah ini membahas aspek teoritis 

dan empiris dari Behavioral Finance dimulai dari munculnya Hipotesis Pasar Efisien. 

Pendekatan mata kuliah ini adalah untuk mengembangkan perkembangan kontekstual 

dari Behavioral Finance dari EMH klasik menggunakan temuan empiris akademis dan 

berita keuangan. Siswa diharapkan membaca dan meringkas makalah yang disediakan 

sebelum setiap sesi dimulai. Mata kuliah ini dirancang untuk pembelajaran aktif melalui 

diskusi intensif antara anggota kelas dan instruktur 

 

Nama Mata Kuliah  Manajemen Pemasaran Jasa (3 SKS) 

(Service Marketing Management)  

Kode Mata Kuliah  ECMM801053 

Prasyarat Tidak ada 

Sebagai konsumen individu, kita menggunakan jasa setiap hari. Organisasi bisnis 

maupun organisasi lainnya juga menggunakan berbagai jenis jasa, dan tentunya dalam 

skala yang lebih besar. Konsultasi dengan dokter, mendengarkan radio, berbicara 

melalui telepon, naik kendaraan umum, hingga menggunting rambut, semua ini 

merupakan contoh konsumsi jasa pada tingkat individual. Pemasaran jasa kini menjadi 

aktivitas yang semakin menarik. Pada semua ekonomi yang berkembang di dunia 

kontribusi jasa dalam perkembangan ekonomi, baik GDP maupun penyerapan tenaga 

kerjanya, semakin dominan. Hal ini juga terlihat dari tumbuhnya upaya riset baik 

dibidang akademis maupun praktis, juga diikuti dengan meningkatnya minat para 

mahasiswa mengambil mata kuliah yang mempelajari berbagai aspek manajemen jasa, 

termasuk pemasarannya. Ini juga  didorong karena dari segi karir dan peluang kerja, 

akan banyak sekali para lulusan sekolah bisnis yang berpeluang memasuki industri jasa. 

Disamping itu, pengalaman para praktisi menunjukan bahwa praktek bisnis 

berdasarkan industri manufaktur tidak selalu sesuai dengan kebutuhan para praktisi di 

bidang jasa. 
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Nama Mata Kuliah  Manajemen Pemasaran Pariwisata (3 SKS) 

(Hospitality and Leisure)  

Kode Mata Kuliah  ECMM801253 

Prasyarat Tidak ada  

Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa mampu menjelaskan dan menerapkan 

berbagai konsep dan strategi terkait dengan manajemen pemasaran pariwisata dalam 

suatu rencana pemasaran pariwisata. Ruang lingkup bahan kajian mata kuliah ini 

mencakup berbagai teori dan konsep perilaku konsumen yang relevan dalam 

manajemen pemasaran pariwisata, aplikasi riset pemasaran dalam pemasaran 

pariwisata, aplikasi customer relationship management dan peranan media sosial dalam 

manajemen pemasaran pariwisata, serta segmentasi, targeting, positioning dan 

marketing mix produk pariwisata. 
 
 

Nama Mata Kuliah  Strategi Operasi untuk Daya Saing Global (3 SKS) 

(Op. Strategy for Global Competitiveness)  

Kode Mata Kuliah  ECMM801055 

Prasyarat Tidak ada   

Dunia bisnis saat ini menghadapi persaingan global yang sangat ketat. Munculnya para 

pesaing dengan konsep-konsep mutakhir, perubahan teknologi yang cepat, dan 

kebutuhan pelanggan yang makin bervariasi menuntut perusahaan untuk tetap 

bertahan. Dalam situasi seperti ini, Operasi memegang peranan penting dalam 

menciptakan keunggulan daya saing perusahaan. Untuk memosisikan Operasi menjadi 

andalan yang bersifat strategik, integrasi dari seluruh elemen Operasi ke dalam satu 

system akan menghasilkan kemampuan untuk mencapai keunggulan daya saing 

perusahaan. Menciptakan system yang terintegrasi dan selaras dengan sasaran strategi 

perusahaan merupakan tujuan dari Strategi Operasi. Materi Strategi Operasi akan 

memberikan pemahaman bagaimana kerangka kerja, perangkat analisis, serta konsep-

konsep yang dibutuhkan untuk mendesain dan mengimplementasikan strategi operasi. 

Setiap strategi operasi harus didesain tidak hanya sesuai dengan persyaratan dari 

kondisi lingkungan persaingan dan strategi daya saing perusahaan, tetapi juga mampu 

menciptakan peluang-peluang baru. 
 

 

Nama Mata Kuliah  
Produk Lembaga dan Aspek Hukum PMI (3 SKS) 

(PMI Institutional Products & Legal Aspects) 

Kode Mata Kuliah  ECMM801218 

Prasyarat Tidak ada  

Mata kuliah ini diharapkan menjadi salah satu mata kuliah pendukung yang berguna 

bagi mahasiswa dalam memahami konsep dan mampu mengimplementasikan peraturan 

terkini dan perdagangan efek di pasar modal.  

Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa diharapkan dapat memahami jenis-jenis 

produk dan aspek hukum pada perdagangan efek di pasar modal Indonesia, mampu 

menjelaskan peraturan dan standar etika pasar modal terutama terkait dengan 

pengelolaan investasi dan mampu menganalisis best practice di pasar modal Indonesia. 
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Nama Mata Kuliah  Sistem Bisnis Perusahaan (3 SKS) 

(Business Enterprise Systems)      

Kode Mata Kuliah  ECMM801075 

Prasyarat Tidak ada  

Mata kuliah ini bertujuan untuk menggambarkan pentingnya e-bisnis strategis dan 

memungkinkan siswa untuk mengembangkan dan menilai strategi e-bisnis di 

lingkungan industri yang berbeda. Siswa diharapkan untuk berdiskusi dari sudut 

pandang manajemen umum. Secara khusus, mata kuliah ini bertujuan untuk membantu 

siswa: 

1. untuk memahami dan mengevaluasi kepentingan ekonomi umum dari e-bisnis 

dalam konteks strategis; 

2. untuk memperoleh keakraban dengan aplikasi e-bisnis strategis; 

3. untuk mendapatkan keahlian dalam penerapan aplikasi ini secara efektif dan efisien 

dalam situasi bisnis dunia nyata; 

4. untuk membangun kompetensi yang dibutuhkan untuk berhasil merumuskan, 

menerapkan dan menilai strategi e-bisnis; dan 

5. mengembangkan dan memperkuat kemampuan berpikir dalam perspektif 

manajemen umum. 

 

Nama Mata Kuliah  Pemodelan untuk Dinamika Sistem (3 SKS) 

(Modelling for Systems Dynamics)  

Kode Mata Kuliah  ECMM801085 

Prasyarat Tidak ada  

Percepatan perubahan ekonomi, teknologi, sosial dan lingkungan menantang manajer 

dan pengusaha untuk belajar dengan kecepatan yang meningkat, sementara pada saat 

yang sama kompleksitas sistem tempat kita hidup berkembang. Banyak masalah yang 

kita hadapi sekarang muncul sebagai efek samping yang tidak terduga dari tindakan 

atau keputusan kita sendiri di masa lalu. Terlalu sering kebijakan yang kita terapkan 

untuk memecahkan masalah penting gagal. Itu membuat masalah lebih buruk atau 

menciptakan masalah baru. Pengambilan keputusan dan pembelajaran yang efektif di 

dunia dengan kompleksitas dinamis yang berkembang mengharuskan kita untuk 

menjadi pemikir sistem; untuk memperluas batas-batas model mental kita dan 

mengembangkan alat untuk memahami bagaimana struktur sistem yang kompleks 

menciptakan perilaku mereka. Mata kuliah ini memperkenalkan mahasiswa bagaimana 

memodelkan bisnis menggunakan metode system dynamics untuk analisis strategi bisnis 

dan bagaimana penerapannya dalam bisnis nyata. Dinamika sistem adalah perspektif 

dan seperangkat alat konseptual yang memungkinkan kita untuk memahami struktur 

dan dinamika sistem yang kompleks. Dinamika sistem juga merupakan metode 

pemodelan yang ketat yang memungkinkan manajer untuk simulator penerbangan 

manajemen; dunia mikro di mana ruang dan waktu dapat dikompresi dan diperlambat 

sehingga kita dapat mengalami: efek samping jangka panjang dari keputusan, kecepatan 

belajar, mengembangkan pemahaman kita tentang sistem yang kompleks dan struktur 

desain dan strategi untuk kesuksesan yang lebih besar. 
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Nama Mata Kuliah  Manajemen Proyek yang Efektif (3 SKS) 

(Effective Project Management)  

Kode Mata Kuliah  ECMM801105 

Prasyarat Tidak ada 

Tujuan mata kuliah ini adalah untuk memberikan pengetahuan yang lebih mendalam 

tentang manfaat manajemen proyek dalam mewujudkan visi dan misi perusahaan. 

Sebelum membahas aplikasi praktis manajemen proyek, mata kuliah ini terlebih dahulu 

akan menjelaskan konsep dasar Manajemen Proyek yang terkait dengan penerapan 

manajemen strategis perusahaan, seperti bagaimana alat dan prinsip manajemen proyek 

dapat digunakan untuk memajukan strategi bisnis secara efektif. Kemudian mata kuliah 

akan membahas kerangka kerja manajemen proyek berdasarkan 10 bidang pengetahuan 

Badan Pengetahuan Manajemen Proyek (PMBOK), yaitu: Manajemen Integrasi, 

Manajemen Lingkup, Manajemen Waktu, Manajemen Biaya, Manajemen Mutu, 

Manajemen Sumber Daya Manusia, Manajemen Komunikasi, Manajemen Risiko, 

Manajemen Pengadaan dan Manajemen Pemangku Kepentingan 

Berbagai studi kasus yang relevan juga akan dibahas untuk mendapatkan pemahaman 

yang mendalam tentang praktik terbaik Manajemen Proyek, terutama dari aspek praktis. 

Kasus-kasus yang dibahas akan memberikan contoh keberhasilan dan/atau kelemahan 

perusahaan yang menerapkan manajemen proyek untuk mewujudkan rencana strategis 

perusahaan. 
 

Nama Mata Kuliah  Manajemen Penciptaan Nilai & Inovasi (2 SKS) 

(Value Creation and Innovation Management) 

Kode Mata Kuliah  ECMM801115 

Prasyarat Tidak ada 

Di era persaingan global ini, inovasi harus menjadi bagian dari budaya perusahaan 

secara keseluruhan. Inovasi adalah pendorong untuk Penciptaan Nilai. Tujuan utama 

dari inovasi adalah untuk menciptakan nilai yang akan meningkatkan nilai pemegang 

saham dan/atau pemangku kepentingan. Inovasi berbasis proses yang berkelanjutan 

akan mengubah ide menjadi kekayaan intelektual yang penting, kemudian kekayaan 

intelektual menjadi pendapatan, dan akhirnya pendapatan akan meningkatkan nilai 

pemegang saham dan/atau pemangku kepentingan. Mata kuliah ini akan memberikan 

pemahaman kepada peserta tentang bagaimana inovasi dapat menciptakan nilai bagi 

pemegang saham dan/atau pemangku kepentingan. Mata kuliah ini akan menjelaskan 

bagaimana inovasi dan penciptaan nilai tersebut dapat difasilitasi dan dikelola dalam 

suatu organisasi atau perusahaan. Peserta akan mempelajari konsep teoretis dan aplikasi 

praktis dari inovasi & penciptaan nilai di perusahaan atau organisasi. 

 

Nama Mata Kuliah  
Peningkatan Proses Bisnis (3 SKS) 

(Business Process Improvement) 

Kode Mata Kuliah  ECMM801135 

Prasyarat Tidak ada  

Proses bisnis perusahaan adalah integrasi end-to-end dari aktivitas kerja yang 

menciptakan dan memberikan nilai kepada pelanggan. Contoh proses bisnis adalah 

pemenuhan pesanan, pengembangan produk baru, dan logistik. Mata kuliah ini 

memperkenalkan siswa pada konsep dan pendekatan utama peningkatan proses bisnis 
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Nama Mata Kuliah  
Peningkatan Proses Bisnis (3 SKS) 

(Business Process Improvement) 

Kode Mata Kuliah  ECMM801135 

Prasyarat Tidak ada  

(BPI) seperti peningkatan inkremental, otomatisasi proses, dan inovasi proses. Inisiatif 

BPI terjadi di tiga tingkat: tingkat perusahaan, tingkat proses, dan tingkat infrastruktur 

aplikasi. Fokus mata kuli ini adalah pada pemahaman dan perancangan proses bisnis 

dalam tiga tingkat perhatian ini. Siswa akan belajar bagaimana mengembangkan model 

proses dan merancang inovasi proses untuk mencapai tujuan efisiensi, efektivitas, 

kepatuhan, dan kelincahan. Cara-cara di mana teknologi informasi dapat digunakan 

untuk mengelola, mengubah, dan meningkatkan proses bisnis dibahas. 

 

Nama Mata Kuliah  
Mekanisme Penerbitan Emisi & Perdagangan Efek PMI (3 SKS) 

(The Mechanism of Issuance of Emissions&Sec) 

Kode Mata Kuliah  ECMM801238 

Prasyarat Tidak ada  

Mata kuliah ini akan membahas tentang konsep, teori dan analisis tentang Mekanisme 

Penerbitan Emisi dari mulai kerangka regulasi dan peran lembaga keuangan seperti bank, 

perusahaan efek dan lembaga keuangan lainnya yang terkait dengan pasar modal. 

Mata kuliah ini akan dimulai dengan gambaran pasar modal Indonesia dan regulator dan 

pasar modal pendukung seperti fungsi dan regulator perbankan, pasar modal, pasar over-

the-counter, broker-dealer, investor institusi dan reksa dana dan hedge fund. Kemudian 

dilanjutkan dengan pembahasan regulasi dan hukum pasar modal di Indonesia, 

mekanisme penerbitan sampai perdagangan efek di PMI. 

 

Nama Mata Kuliah  
Manajemen Risiko Likuiditas (2 SKS) 

(Liquidity Risk Management) 

Kode Mata Kuliah  ECMM801548 

Prasyarat Tidak ada  

manajemen risiko likuiditas. Proses manajemen risiko likuiditas mencakup bagaimana 

mengidentifikasi, mengukur, memonitor dan melaporkan, serta menyusun strategi 

pengendalian risiko likuiditas yang ada. Risiko likuiditas merupakan kerugian ekonomis 

yang timbul karena ketidakmampuan dalam mengelola kewajiban jangka pendek 

korporasi. Dampak dari kerugian atau risiko likuiditas ini diukur dengan biaya yang 

harus ditanggung perusahaan.  Dalam mata kuliah ini akan dibahas bagaimana proses 

manajemen risiko likuiditas, baik dengan mempergunakan pendekatan regulator seperti 

ketentuan Bank Indonesia dan OJK maupun pendekatan internal. Selain itu juga 

mempertimbangkan peraturan yang disepakati para anggota Bank for International 

Settlements (BIS).  Pada pergantian abad 20, Basel Committee on Banking Supervision 

(BCBS) mengatur praktik yang baik untuk manajemen likuiditas dalam aktivitas 

perbankan. 
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Nama Mata Kuliah  
Manajemen Risiko Kredit (2 SKS) 

(Credit Risk Management) 

Kode Mata Kuliah  ECMM801598 

Prasyarat Tidak ada  

Mata kuliah ini membahas tentang proses manajemen risiko kredit. Proses kredit 

mencakup bagaimana mengidentifikasi, mengukur, memonitor dan melaporkan, serta 

mengendalikan risiko kredit yang ada. Risiko kredit merupakan kerugian ekonomis yang 

timbul karena kegagalan nasabah atau counterparty untuk memenuhi kewajiban kontrak 

baik dalam kredit retail maupun korporasi. Dampak dari kerugian atau risiko kredit ini 

diukur dengan cost yang harus ditanggung perusahaan.  Dalam mata kuliah ini 

mahasiswa akan diajak membahas bagaimana proses manajemen risiko kredit baik 

dengan mempergunakan pendekatan regulator seperti ketentuan Bank Indonesia dan 

Basel maupun pendekatan internal. Ketentuan regulator yang dibahas mencakup 

peraturan risiko kredit Basel I Accords dan Basel II Accords.  Sedangkan pendekatan 

internal akan membahas pendekatan CreditMetric, CreditRisk + dan pendekatan lainnya. 

 
 

Nama Mata Kuliah  
Manajemen Risiko Operasional (2 SKS) 

(Operational Risk Management) 

Kode Mata Kuliah  ECMM801508 

Prasyarat Tidak ada  

Mata kuliah ini menjelaskan tentang proses manajemen risiko operasional perusahaan. 

Proses manajemen risiko operasional mencakup bagaimana mengidentifikasi, mengukur, 

memonitor dan melaporkan, serta mengendalikan risiko operasional yang ada di 

perusahaan. Risiko operasional perusahaan merupakan kerugian ekonomis yang timbul 

karena kegagalan sistem, proses, produk, dan aktivitas operasional. Dampak dari 

kerugian atau risiko operasional ini diukur dengan cost yang harus ditanggung 

perusahaan. Dalam mata kuliah ini mahasiswa akan diajak membahas bagaimana proses 

manajemen risiko operasional baik dengan mempergunakan pendekatan regulator 

seperti ketentuan Bank Indonesia dan Basel maupun pendekatan internal. Ketentuan 

regulator yang dibahas mencakup peraturan risiko operasional Basic Indicator Approach 

dan Standard Approach.  Sedangkan pendekatan internal akan membahas pendekatan  

Internal Measurement Approach, Loss Distribution Approach baik actuarial method 

maupun aggregation method, dan Extreme Value Theorem.   

 

Nama Mata Kuliah  
Manajemen Risiko untuk Lembaga Keuangan (3 SKS) 

(Risk Management for Financial Institutions) 

Kode Mata Kuliah  ECMM801578  

Prasyarat Tidak ada  

Mata kuliah ini merupakan mata kuliah lanjutan yang bertujuan memberikan mahasiswa 

pemahaman mengenai risiko-risiko pada lembaga keuangan serta mampu 

membedakannya dengan manajemen risiko secara umum serta lingkungan makro 

ekonomi yang menaunginya. Mata kuliah ini mencakup konsep-konsep dasar berbagai 

jenis lembaga keuangan. Di sini akan dibahas juga kerangka institusional dan instrumen-

instrumen dalam risiko pasar uang, pasar modal, dan pasar derivatif dalam perspektif 

keuangan serta perkembangan terkini di masing-masing pasar tersebut. Setelah 
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Nama Mata Kuliah  
Manajemen Risiko untuk Lembaga Keuangan (3 SKS) 

(Risk Management for Financial Institutions) 

Kode Mata Kuliah  ECMM801578  

Prasyarat Tidak ada  

mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami manajemen risiko 

dari sistem keuangan, pasar dan lembaga keuangan yang ada saat ini, serta lingkungan 

makro ekonomi yang menaunginya. 

 

Nama Mata Kuliah  
Investasi dan Manajemen Aset (2 SKS) 

(Investment and Asset Management) 

Kode Mata Kuliah  ECMM801130 

Prasyarat Tidak ada  

Mata kuliah ini membahas proses pengambilan keputusan investasi terhadap berbagai 

macam surat berharga dengan ekspektasi tingkat pengembalian dan risiko yang berbeda-

beda. Pembahasan meliputi pengenalan lingkungan investasi dan pasar modal; teori 

portofolio; model ekulibrium (capital asset pricing model dan arbitrage pricing theory); 

efisiensi pasar; penilaian nilai intrinsik obligasi, saham, dan derivatif; serta evaluasi 

kinerja manajer investasi (reksadana). 

 

Nama Mata Kuliah  
Fiqh Muamalah untuk Keuangan dan Perbankan (3 SKS) 

(Fiqh Muamalah for Banking & Finance) 

Kode Mata Kuliah  ECMM801027   

Prasyarat Tidak ada  

Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib peminatan MM syariah yang bertujuan 

memperkenalkan mahasiswa pada konsep dasar fiqh muamalah, terutama yang berkaitan 

dengan sektor keuangan dan perbankan. Mata kuliah ini mencakup prinsip-prinsip dasar 

fiqh muamalah, kontrak-kontrak yang dikenal dalam fiqh muamalah serta aplikasinya 

dalam keuangan dan perbankan Islam. Selain itu, akan dibahas pula isu-isu kontemporer 

dalam praktek fiqh muamalah dewasa ini. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa 

diharapkan dapat memahami latar belakang dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang 

berhubungan dengan kontrak-kontrak dalam fiqh muamalah. Mata kuliah ini merupakan 

mata kuliah dasar, karenanya tidak ada mata kuliah prasyarat yang harus diambil sebelum 

mata kuliah ini.   

 

Nama Mata Kuliah  
Mnj. Risiko Perbankan & Lembaga Keuangan Syariah (3 SKS) 

(Risk Mgmt. for Banking & Islamic Financial) 

Kode Mata Kuliah  ECMM801227   

Prasyarat Tidak ada  

Mata kuliah ini membahas teori, strategi dan instrumen manajemen risiko dalam lembaga 

keuangan Islam. Dalam mata kuliah ini akan dibahas kerangka manajemen risiko 

perusahaan pada lembaga keuangan Islam, juga jenis-jenis risiko, metode pengukuran 

risiko, dan cara mitigasinya. Berbagai macam risiko antara lain risiko pembiayaan, risiko 

investasi ekuitas (kontrak mudharabah-musyarakah), asset-liability management, risiko 

kepatuhan syariah, risiko stratejik, risiko likuiditas, risiko pasar dan risiko operasional.  
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Nama Mata Kuliah  
Mnj. Risiko Perbankan & Lembaga Keuangan Syariah (3 SKS) 

(Risk Mgmt. for Banking & Islamic Financial) 

Kode Mata Kuliah  ECMM801227   

Prasyarat Tidak ada  

Pada mata kuliah ini akan dibahas pula isu-isu terkait manajemen risiko di keuangan dan 

perbankan Islam, seperti tata kelola perusahaan, transparansi dan disiplin pasar, 

kecukupan modal dan Basel II, serta macro prudential supervision dan jaring pengaman 

keuangan. Selain itu, akan dibahas prinsip-prinsip dasar dan aspek-aspek operasional dari 

perbankan syariah. Cakupan mata kuliah ini antara lain produk-produk dan jasa 

perbankan syariah: produk penyimpanan dana, produk pembiayaan, dan jasa-jasa lainnya, 

wilayah aplikasinya, serta isu-isu terkini yang berhubungan dengan produk-produk 

tersebut, dengan fokus pada aspek product development dan manajemen risiko. Selain itu 

akan dibahas pula mengenai aspek regulasi dan corporate governance yang bertujuan 

untuk mengatur dan menjaga stabilitas lembaga keuangan syariah. 

 

Nama Mata Kuliah  
Matematika Keuangan (2 SKS) 

(Financial Mathematics) 

Kode Mata Kuliah  ECMM801089   

Prasyarat Tidak ada  

Pengajaran mata kuliah Matematika Keuangan bertujuan untuk:  1. Menggunakan time 

value of money dengan konsep bunga majemuk dan diskonto. 2. Menunjukkan berbagai 

variasi kuotasi tingkat suku bunga dan tingkat diskonto dalam berbagai satuan waktu 

yang berbeda. 3. Menghitung present value akumulasi arus kas di masa depan, baik arus 

kas konstan maupun non konstan, dengan menggunakan tingkat suku bunga tertentu dan 

menghitung net present value pada tingkat suku bunga riil, dengan mengasumsikan 

tingkat inflasi tidak berubah. 4. Menggunakan fungsi bunga majemuk dalam berbagai hal, 

termasuk didalamnya anuitas. 5. Menjelasakan cicilan pinjaman menggunakan regular 

instalments dari bunga maupun modal. 6.Menjelaskan berbagai fitur khusus instrument 

keuangan, termasuk saham dan obligasi- dan penilaiannya. Menghitung suku bunga 

majemuk yang berkaitan dengan asset keuangan, termasuk di dalamnya perhitungan 

harga dan yield. 

 

Nama Mata Kuliah  
Matematika Aktuaria (2 SKS) 

(Actuarial Mathematics) 

Kode Mata Kuliah  ECMM801209   

Prasyarat Tidak ada  

Mata kuliah ini, bersama dengan Matematika Aktuaria II, sebagian besar dimaksudkan 

untuk mempersiapkan Anda menghadapi Ujian SOA MLC (Model for Life Contingencies) 

dan ujian PAI Matematika Aktuaria. Kedua mata kuliah ini akan mencakup tujuan 

pembelajaran baru, Ujian MLC, yang mulai berlaku pada ujian Musim Semi 2012. 

Matematika Aktuaria I mencakup paruh pertama dari tujuan pembelajaran yang direvisi 

ini. Separuh materi lainnya akan dibahas dalam Matematika Aktuaria II. Untuk 

mempersiapkan Anda dalam menerapkan konsep kontingen kehidupan di tempat kerja 

dan untuk studi lebih lanjut dalam ilmu aktuaria, ada kemungkinan bahwa lebih banyak 

ketelitian matematika dan materi tambahan dapat diajarkan di kelas daripada yang 
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Nama Mata Kuliah  
Matematika Aktuaria (2 SKS) 

(Actuarial Mathematics) 

Kode Mata Kuliah  ECMM801209   

Prasyarat Tidak ada  

dibutuhkan dalam ujian SOA dan PAI. Secara umum, walaupun ada kemungkinan 

perbedaan istilah dan notasi atau simbol baik dari silabus sebelumnya atau dari bahan 

ulasan lain yang ada, kami akan mencoba untuk mengadopsi, sebaik mungkin, untuk yang 

diharapkan untuk digunakan dalam ujian. Namun, kami akan mencatat beberapa 

perbedaan ini saat kami melanjutkan materi selama semester. Topik yang akan dibahas 

dalam mata kuliah ini meliputi: distribusi kelangsungan hidup, tabel kehidupan, asuransi 

jiwa, anuitas jiwa dan premi manfaat. 

 

Nama Mata Kuliah  
Statistika Aktuaria (2 SKS) 

(Actuarial Statistics) 

Kode Mata Kuliah  ECMM801219  

Prasyarat Tidak ada  

Pengajaran mata kuliah Metode Statistika untuk Aktuaria bertujuan untuk: 1) Menganalisis 

dan model - model regresi aktuaria.  2) Membangun dan menganalisis model - model time 

series pada aktuaria. 3) Menjelaskan konsep pada model survival. 4) Menjelaskan dan 

menganalisis prosedur estimasi dari distribusi lifetime untuk data lengkap 5)Menjelaskan 

dan menganalisis prosedur estimasi momen dari distribusi lifetime untuk data tidak 

lengkap. Menjelaskan dan menganalisis prosedur estimasi maximum likelihood dari 

distribusi lifetime untuk data tidak lengkap. 

 

Nama Mata Kuliah  
Teori dan Pemodelan Risiko (3 SKS) 

(Theory and Risk Modelling) 

Kode Mata Kuliah  ECMM801139  

Prasyarat Tidak ada  

Pengajaran mata kuliah Teori dan Pemodelan Risiko bertujuan untuk: 1. Menjelaskan 

konsep dan dampak risiko pada bidang aktuaria. 2. Menjelaskan karakteristik pada model 

risiko aktuaria. 3. Menjelaskan dan menganalisis distribusi kejadian dan besaran risiko 

pada model aktuaria. 4. Menghitung kerugian agregat berdasarkan frekuensi kejadian dan 

besarnya kerugian (loss) dalam aktuaria.  5. Menjelaskan konsep model ruin baik diskrit 

ataupun kontinu. 6. Membangun model dan mengestimasi model risiko aktuaria. 

Membangun simulasi pada risiko aktuaria. 
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III. Program Magister Akuntansi (MAKSI) 
 

S2 MAKSI  : Akreditasi dengan predikat A, sesuai Nomor SK BAN-PT No. 

2682/SK/BAN-PT/Akred/M/IX/2018 sampai dengan tanggal 25 

September 2023. 

 

3.1 Visi Program Studi       

Menjadi program studi magister akuntansi terkemuka di Indonesia yang 

berperan dalam pembangunan nasional dan diakui secara internasional. 

 

3.2 Misi Program Studi      

1. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan pengetahuan bagi 

akuntan melalui penyelenggaraan pendidikan magister akuntansi yang 

berkualitas; 

2. Menghasilkan lulusan yang dipersiapkan untuk menjadipemimpin 

yang beretika, bertanggung jawab sosial, dan mampu menghadapi 

tantangan global. 

 

3.3 Tujuan Program Studi  

1. Di bidang pendidikan adalah menghasilkan yang siap menjadi calon 

pemimpin dengan kemampuan mengintegrasikan pengetahuan teknis 

akuntansi dan kemampuan analitik data, berintegrasi tinggi, serta 

berwawasan global; 

2. Di bidang penelitian adalah menghasilkan publikasi atas hasil penelitian 

dan kajian yang terfokus pada pengembangan aplikasi teori di bidang  

akuntansi dan bidang - bidang lain yang terkait dengan akuntansi; 

3. Di bidang pengabdian masyarakat mencakup kerja sama dan kolaborasi 

dengan asosiasi profesi akuntansi, perguruan tinggi, perusahaan, dan 

institusi pemerintahan baik secara nasional maupun internasional. 

Capaian Pembelajaran Lulusan: 

1. Mampu memahami etika dan tanggung jawab sosial dan dampaknya 

terhadap proses pengambilan keputusan; 

2. Mampu memahami perspektif global dalam akuntansi dan dampaknya 

terhadap proses pengambilan keputusan; 

3. Mampu mengkomunikasikan ide secara jelas dan logis melalui penulisan 

laporan bisnis/akademik; 

4. Mampu memberikan rekomendasi untuk memecahkan masalah bisnis; 
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5. Mampu menganalisis isu yang relevan dan terkini terkait akuntansi dan 

dampaknya pada proses pengambilan keputusan dengan multi perspektif. 

 

3.4 Pilihan Karier Bagi Lulusan  

Secara umum Program Magister Akuntansi (MAKSI) FEB UI bertujuan untuk 

menghasilkan tenaga profesional di bidang akuntansi dan bidang-bidang lain 

yang terkait dengan akuntansi seperti asurans, perpajakan, sistem informasi, 

dan data analitik. Lulusan MAKSI FEB UI dapat berkarir di sektor swasta, 

pemerintah, pendidikan, maupun sebagai wirausahawan. 

    

 

3.5 Peminatan yang Ditawarkan 

Program MAKSI menawarkan beberapa bidang peminatan yaitu: 

1. Akuntan Korporat; 

2. Atestasi dan Pelaporan Keuangan; 

3. Akuntansi Sektor Publik; 

4. Manajemen Risiko dan Internal Audit; 

5. Perpajakan; 

6. Sistem Informasi dan Analitik; 

7. Chartered Accountant (khusus peserta double Program MAKSI dan PPAk). 

Peminatan Akuntan Korporat dirancang bagi mahasiswa yang membina karir 

di perusahaan (dunia usaha).  Penekanan pada peranan akuntan sebagai 

anggota tim manajemen yang terlibat langsung dalam proses pengambilan 

keputusan dan pengendalian. 

Peminatan Atestasi dan Pelaporan Keuangan dirancang bagi mahasiswa yang 

membina karir di kantor akuntan publik , konsultan dan entitas bisnis. Fokus 

pada jasa asurans yang terus berkembang, penekanan pada peningkatan 

kualitas informasi seperti relevansi keandalan informasi dan pengembangan 

kriteria pengukuran yang sesuai untuk pengambilan keputusan bisnis. 

Peminatan Manajemen Risiko dan Pengauditan Internal dirancang bagi 

mahasiswa yang membina karir sebagai auditor & konsultan internal di 

perusahaan. Pembekalan terkait kemampuan untuk menginvestigasi dan 

menilai pengendalian dan kinerja suatu entitas; serta kemampuan intelektual 

dan interpersonal untuk menjadi penasihat para eksekutif dalam menanggapi 

berbagai isu perubahan. 

Peminatan Perpajakan dirancang untuk mahasiswa yang ingin membina karir 

sebagai konsultan perpajakan atau spesialis pajak di suatu entitas. Menekankan 

pada pemahaman atas peranan pajak dalam merencanakan berbagai transaksi 
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bisnis, serta kebutuhan manajemen tentang dampak informasi pajak terhadap 

proses pengambilan keputusan. 

Peminatan Sistem Informasi dan Analitik dirancang bagi mahasiswa yang 

membina karir di bidang teknologi informasi dan sistem informasi perusahaan, 

atau sebagai konsultan sistem informasi. Mahasiswa dibekali keahlian 

akuntansi dan teknologi informasi, seperti pengauditing sistem informasi, 

manajemen basis data, analisis sistem dan desain . 

Peminatan Akuntansi Sektor Publik dirancang bagi mahasiswa yang membina 

karir sebagai akuntan di sektor publik pemerintahan, lembaga, yayasan, atau 

sebagai auditor sektor publik. Memiliki keahlian di bidang akuntansi, audit, 

dan pelaporan sektor publik, memahami kebijakan dan administrasi publik, 

membantu pengambilan keputusan entitas di sektor publik. 

Peminatan Chartered Accountant dikhususkan bagi mahasiswa yang 

mengambil Program Ganda (Double Program) MAKSI dan PPAk. Selain 

mendapatkan gelar Magister Akuntansi, mahasiswa juga bisa mendapatkan 

sertifikasi Chartered Accountant (CA) Indonesia. 

 

3.6 Struktur Kurikulum 

Kurikulum Program Studi MAKSI–FEB UI disusun secara terpadu, terstruktur, 

dan selaras dengan kebutuhan kontemporer dunia usaha, pemerintahan, dan 

pendidikan di Indonesia. Kurikulum didasarkan pada struktur bidang studi 

yang meliputi mata kuliah wajib dan mata kuliah peminatan/pilihan. 

Peminatan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memilih salah 

satu peminatan sesuai dengan minat dan/atau bidang karirnya.  

 

Untuk lulus dan berhak menyandang gelar Magister Akuntansi, mahasiswa 

wajib mengambil dan lulus minimal 40 SKS. Selain itu, mahasiswa MAKSI FEB 

UI diwajibkan untuk menyusun Karya Akhir sebagai salah satu syarat 

kelulusan.  Kurikulum dirancang untuk diselesaikan dalam 3 (tiga) semester 

untuk Kelas Reguler (Pagi) dan 4 (empat) semester untuk Kelas Khusus 

(Malam). 

 

No Kelompok Mata Kuliah SKS 

1. Wajib Program Studi 25 

 Total Wajib 25 

2. Peminatan/Pilihan Program Studi 15 

 Total Peminatan/Pilihan 15 

 Total Beban Studi 40 
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Mata Kuliah Wajib Program Studi 

No 
Kode Mata 

Kuliah 
Nama Mata Kuliah SKS 

1 ECAM801202 
Metode Analisis dan Penulisan 

Kasus 
1 

2 ECAM801203 Analitik Data untuk Bisnis 2 

3 ECAM801204 
Akuntansi Manajemen 

Lanjutan 
3 

4 ECAM801205 Pelaporan Korporat 3 

5 ECAM801206 Ekonomi Global 2 

6 ECAM801207 Manajemen Risiko 2 

7 ECAM801208 
Manajemen Stratejik dan 

Kepemimpinan 
3 

8 ECAM801209 Analitik Data untuk Akuntansi 3 

9 ECAM809301 Karya Akhir 4 

10 ECAM809303 Laporan Manajemen/Publikasi 2 

Jumlah SKS Mata Kuliah Wajib Program Studi 25 

 

Mata Kuliah Piminatan/Pilihan Program Studi 

No 
Kode Mata 

Kuliah 
Nama Mata Kuliah 

Jumlah 

SKS 

Lintas Peminatan  

ECAM801316 
Etika dan Tata Kelola 

Korporat 
3 

Peminatan Akuntan Korporat  

1 ECAM801211 Strategi Keuangan Perusahaan 3 

2 ECAM801212 Sistem Pengendalian Stratejik 3 

3 ECAM801213 Manajemen dan Pelaporan Keberkelanjutan 3 

4 ECAM801214 
Manajemen Proyek dan Hubungan Pemangku 

Kepentingan 
3 

5 ECAM801215 Sistem Manajemen Biaya 3 

Peminatan Atestasi dan Pelaporan Keuangan  

1 ECAM801231 Isu Kontemporer Audit 3 

2 ECAM801232 Pengauditan Forensik & Investigatif 3 

3 ECAM801233 Pengelolaan Firma Jasa Profesional 3 

4 ECAM801222 Pengauditan Sektor Publik 3 

Peminatan Manajemen Risiko dan Internal Audit  

1 ECAM801251 Analisis dan Pelaporan Risiko 3 

2 ECAM801252 Pengauditan Internal 1 3 

3 ECAM801253 Pengauditan Tata Kelola dan Regulasi 3 

4 ECAM801254 Pengauditan Internal 2 3 
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No 
Kode Mata 

Kuliah 
Nama Mata Kuliah 

Jumlah 

SKS 

 

Peminatan Perpajakan 
 

1 ECAM801241 Manajemen Perpajakan 3 

2 ECAM801272 Audit dan Negosiasi Pajak 3 

3 ECAM801273 Perpajakan International Lanjutan 3 

4 ECAM801274 Isu Kontemporer Perpajakan Perusahaan 3 

Peminatan Sistem Informasi dan Analitik  

1 ECAM801261 Pemodelan dan Visualisasi Data 3 

2 ECAM801262 Data Sains untuk Bisnis 3 

3 ECAM801263 Pengauditan Sistem Informasi 3 

4 ECAM801264 
Manajemen Risiko dan Tata Kelola Teknologi 

Informasi 
3 

Peminatan Akuntansi Sektor Publik  

1 ECAM801221 
Pengelolaan Sumber Daya dan Kinerja Sektor 

Publik 
3 

2 ECAM801222 Pengauditan Sektor Publik 3 

3 ECAM801223 E-government dan Tata Kelola Sektor Publik 3 

4 ECAM801224 
Pengendalian dan Kinerja Manajemen 

Organisasi Nirlaba 

3 

Peminatan Chartered Accountant  

1 ECAM801241 Manajemen Perpajakan 3 

2 ECAM801242 Manajemen Keuangan Lanjutan 3 

3 ECAM801243 Audit & Assurans 3 

4 ECAM801244 Sistem Informasi dan Pengendalian Internal 3 
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3.7 Distribusi Kurikulum 

✔ Kelas Reguler (Pagi) 

Kode 

Mata Kuliah 
Nama Mata Kuliah SKS 

Kode 

Mata Kuliah 
Nama Mata Kuliah SKS 

Semester Pertama Semester Kedua 

ECAM801203 
Analitik Data dalam 

Bisnis 
2 ECAM801208 

Manajemen Stratejik 

dan Kepemimpinan 
3 

ECAM801204 
Akuntansi Manajemen 

Lanjutan 
3  MK Pilihan 1 3 

ECAM801205 Pelaporan Korporat 3  MK Pilihan 2 3 

ECAM801206 Ekonomi Global 2   MK Pilihan 3 3 

ECAM801202 
Metode Analisis dan 

Penulisan Kasus 
1  MK Pilihan 4 3 

ECAM801207 Manajemen Risiko 2    

      

 Jumlah SKS 13  Jumlah SKS 15 

Semester Ketiga 

ECAM801209 
Analitik Data untuk 

Akuntansi 
3 

 MK Pilihan 5 3 

ECAM809303 
Laporan 

Manajemen/Publikasi 
2 

ECAM809301 Karya Akhir 4 

 Jumlah SKS 12 
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✔ Kelas Khusus (Malam) 

Kode 

Mata Kuliah 
Nama Mata Kuliah SKS 

Kode 

Mata Kuliah 
Nama Mata Kuliah SKS 

Semester Pertama Semester Kedua 

ECAM801203 
Analitik Data dalam 

Bisnis 
2 ECAM801202 

Metode Analisis dan 

Penulisan Kasus 
1 

ECAM801204 
Akuntansi Manajemen 

Lanjutan 
3 ECAM801207 Manajemen Risiko 2 

ECAM801205 Pelaporan Korporat 3  MK Pilihan 1 3 

ECAM801206 Ekonomi Global 2   MK Pilihan 2 3 

      

 Jumlah SKS 10  Jumlah SKS 9 

Semester Ketiga Semester Keempat 

ECAM801208 
Manajemen Stratejik dan 

Kepemimpinan 
3 ECAM801209 

Analitik Data untuk 

Akuntansi 
3 

 MK Pilihan 3 3    

 MK Pilihan 4 3 ECAM809301 Karya Akhir 4 

 MK Pilihan 5 3 ECAM809303 
Laporan 

Manajemen/Publikasi 
2 

 Jumlah SKS 12  Jumlah SKS 9 

 

3.8 Informasi Program Studi    

Program Studi MAKSI 

Gedung Prof. Dr. M. Sadli  

Jl. Salemba Raya No. 4, Kampus UI Salemba 

Jakarta 10430 

Telpon  : +62 21 31907848 

Faksimili : +62 21 3900703 

Mobile Phone : 0813 1979 8223/ 0813 1880 7339  

E-mail  : maksi-ppak@ui.ac.id  

Website  : http://www.maksi-ppak.feb.ui.ac.id. 

 

3.9 Deskripsi Mata Kuliah 

Deskirpsi mata kuliah bisa dilihat pada halaman 84. 

 

 

 

 

 

mailto:maksi-ppak@ui.ac.id
http://www.maksi-ppak.feb.ui.ac.id/
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IV. Program Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) 
 

 

PPAk  : Akreditasi dengan predikat A, sesuai Nomor SK BAN-PT No. 

3775/SK/BAN-PT/Aak-PPJ/VII/2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2025. 

 

4.1 Visi Program Studi  

Menjadi program studi pendidikan profesi akuntan terkemuka di Indonesia 

yang berperan dalam pembangunan nasional. 

 

4.2 Misi Program Studi  

1. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan profesi akuntan 

bersertifikasi melalui penyelenggaraan pendidikan profesi akuntan 

yang berkualitas; 

2. Menyiapkan tenaga akuntan bersertifikasi yang beretika, bertanggung 

jawab sosial, dan mampu menghadapi tantangan global. 

 

4.3 Tujuan Program Studi  

1. Menghasilkan akuntan profesional bersertifikasi yang beretika, 

bertanggung jawab sosial, dan mampu menghadapi tantangan global; 

2. Mendukung perkembangan profesi akuntan di Indonesia menuju 

kesetaraan dan pengakuan di tingkat internasional.  

Capaian pembelajaran lulusan 

1. Mampu mengelola sistem pelaporan yang menghasilkan laporan keuangan 

dan laporan lainnya yang bernilai tinggi sesuai dengan prinsip-prinsip tata 

kelola, etika profesional, dan integritas; 

2. Mampu mengambil keputusan bisnis dengan mempertimbangkan 

dinamika lingkungan bisnis global; 

3. Mampu menerapkan nilai etika individu dan professional. 

 

4.4 Pilihan Karier Bagi Lulusan  

Secara umum Pendidikan Profesi Akuntan ditujukan bagi calon mahasiswa 

yang ingin memperoleh sertifikasi profesi Chartered Accountant. Ujian Akhir 

Program Pendidikan Profesi Akuntan yang akan menentukan kelulusan 

mahasiswa adalah Ujian Chartered Accountant yang diselenggarakan oleh Ikatan 

Akuntan Indonesia (IAI). Gelar akademik yang akan diperoleh adalah Akuntan 

(Akt). 
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Lulusan Program PPAk. dapat meneruskan karirnya sebagai akuntan 

perusahaan/korporat, konsultan, bahkan dapat membuka Kantor Jasa 

Akuntansi (KJA).  

Sertifikat CA selanjutnya dapat didaftarkan ke Kementerian Keuangan untuk 

memeroleh Sertifikat Register Negara Akuntan (RNA). Pemegang CA dan RNA 

yang memenuhi syarat dan ketentuan, dapat mendaftar ke IAI untuk 

memeroleh gelar ASEAN CPA (Chartered Professional Accountant). 

 

4.5 Peminatan yang Ditawarkan 

PPAk tidak menawarkan peminatan karena PPAk dikhususkan bagi calon 

akuntan yang ingin mendapatkan sertifikasi CA Indonesia. 

 

4.6 Struktur Kurikulum  

Kurikulum yang digunakan merupakan kurikulum yang mengacu pada mata 

ujian sertifikasi CA dari IAI. Mahasiswa PPAk wajib menyelesaikan 24 SKS di 

PPAk FEB UI. 
 

No Kelompok Mata Kuliah SKS 

1. Wajib Program Studi 21 

 Total Wajib 21 

2. Pilihan Program Studi 3 

 Total Pilihan 3 

 Total Beban Studi 24 

 

Mata Kuliah Wajib Program Studi 

No 
Kode Mata 

Kuliah 
Nama Mata Kuliah Jumlah SKS 

1 ECAM701423 Pelaporan Korporat 3 

2 ECAM702205 Akuntansi Manajemen Lanjutan 3 

3 ECAM707312 
Sistem Informasi dan Pengendalian 

Internal 
3 

4 ECAM703203 Manajemen Perpajakan 3 

5 ECAM702302 Manajemen Stratejik dan Kepemimpinan 3 

6 ECAM708301 Manajemen Keuangan Lanjutan 3 

7 ECAM704108 Audit dan Asuransi 3 

Jumlah SKS Mata Kuliah Wajib Program Studi 21 
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Mata Kuliah Pilihan Program Studi 

No 
Kode Mata 

Kuliah 
Nama Mata Kuliah Jumlah SKS 

1 ECAM801251 Analisis dan Pelaporan Risiko 3 

2 ECAM801272 Audit Negosiasi Pajak 3 

3 ECAM801262 Data Sains untuk Bisnis 3 

4 ECAM801223 E-Government dan Tata Kelola Sektor Publik 3 

5 ECAM801231 Isu Kontemporer Audit 3 

6 ECAM801213 Manajemen dan Pelaporan Keberkelanjutan 3 

7 ECAM801214 
Manajemen Proyek dan Hubungan Pemangku 

Kepentingan 
3 

8 ECAM801261 Pemodelan dan Visualisasi Data 3 

9 ECAM801222 Pengauditan Sektor Publik 3 

10 ECAM801263 Pengauditan Sistem Informasi 3 

11 ECAM801233 Pengelolaan Firma Jasa Profesional 3 

12 ECAM801316 Etika dan Tata Kelola Korporat 3 

13 ECAM801209 Analitik Data untuk Akuntansi 3 

14 ECAM801252 Pengauditan Internal 1 3 

 

4.7 Distribusi Kurikulum 

Kode 

Mata Kuliah 
Nama Mata Kuliah SKS 

Kode 

Mata 

Kuliah 

Nama Mata Kuliah SKS 

Semester Pertama Semester Kedua 

ECAM702205 
Akuntansi Manajemen 

Lanjutan 
3 ECAM704108 Audit dan Asuransi 3 

ECAM701423 Pelaporan Korporat 3 ECAM702302 
Manajemen Stratejik dan 

Kepemimpinan 
3 

ECAM707312 
Sistem Informasi dan 

Pengendalian Internal 
3 ECAM708301 

Manajemen Keuangan 

Lanjutan 
3 

ECAM703203 Manajemen Perpajakan 3   MK Pilihan  3 

 Jumlah SKS 12  Jumlah SKS 12 

 

4.8 Informasi Program Studi    

Program Studi PPAk 

Gedung Prof. Dr. M. Sadli  

Jl. Salemba Raya No. 4, Kampus UI Salemba Jakarta 10430 

Telpon  : +62 21 31907848 

Faksimili : +62 21 3900703 

Mobile Phone : 0813 1979 8223/ 0813 1880 7339  

E-mail  : maksi-ppak@ui.ac.id  

Website  : http://www.maksi-ppak.feb.ui.ac.id 

mailto:maksi-ppak@ui.ac.id
http://www.maksi-ppak.feb.ui.ac.id/


 

84 

 

4.9 Deskripsi Mata Kuliah Magister Akuntansi & PPAk. 
 

Nama Mata Kuliah  
Akuntansi Manajemen Lanjutan (3 SKS) 

(Advanced Management Accounting)   

Kode Mata Kuliah  ECAM702205/ECAM801204 

Prasyarat Tidak Ada 

Tujuan pembelajaran dari mata kuliah Akuntansi Manajemen Lanjutan adalah: 

mahasiswa diharapkan dapat melakukan proses identifikasi, pengukuran, akumulasi, 

analisis, penyajian, penafsiran serta komunikasi informasi dari berbagai elemen yang 

ada untuk menunjang manajemen dalam proses pengambilan serta pelaksanaan 

keputusan tersebut.   

Materi pembelajaran dalam mata kuliah ini meliputi penguasaan  konsep-konsep serta 

teknik-teknik akuntansi manajemen dan biaya yang berkaitan dengan pengklasifikasian 

biaya, alokasi biaya, perhitungan harga pokok produksi, perencanaan dan pengendalian 

dalam organisasi, evaluasi kinerja, serta pengambilan keputusan, baik yang bersifat 

operasional maupun strategis.  

 

Nama Mata Kuliah  Analisis dan Pelaporan Risiko (3 SKS) 

(Risk Reporting and Analysis) 

Kode Mata Kuliah  ECAM801251 

Prasyarat Tidak Ada  

Mata kuliah Analisis dan Pelaporan Risiko bertujuan untuk mempelajari pengetahuan, 

ketrampilan, kemampuan dan praktik terbaik untuk analisis dan pelaporan risiko. 

Ruang lingkup adalah analisis risiko terhadap penerapan standar akuntansi, risiko 

dalam pengungkapan, pelaksanaan manajemen risiko pada perusahaan, penilaian 

risiko, risiko program/proyek dan isu terbaru dalam manajemen risiko. 

 

Nama Mata Kuliah  
Analitik Data untuk Akuntansi (3 SKS) 

(Data Analytic for Accounting) 

Kode Mata Kuliah  ECAM801209 

Prasyarat Tidak Ada  

Mata kuliah ini memberikan kompetensi analitik data yang dapat digunakan untuk 

menyiapkan, menganalisis informasi untuk pengambilan keputusan manajerial. mampu 

menerapkan data & analitik, didukung oleh teknologi informasi, berkontribusi pada 

pengambilan keputusan yang kompleks dalam organisasi. 

 

Nama Mata Kuliah  
Analitik Data untuk Bisnis (2 SKS) 

(Data Analytic in Business) 

Kode Mata Kuliah  ECAM801203 

Prasyarat Tidak ada  

Mata kuliah ini membahas berbagai model kuantitatif sebagai dasar untuk melakukan 

analisis bisnis. Materi yang dibahas dalam mata kuliah ini berupa dasar-dasar 

probabilitas dan aplikasinya, analisis keputusan manajerial menggunakan decision trees 

dan metode lainnya, serta model optimisasi linear, non linear dan diskrit. Mata kuliah 

ini juga membahas tentang metode statistik inferen seperti analisis regresi, analisis 
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Nama Mata Kuliah  
Analitik Data untuk Bisnis (2 SKS) 

(Data Analytic in Business) 

Kode Mata Kuliah  ECAM801203 

Prasyarat Tidak ada  

runtun waktu dan pengujian hipotesis. Untuk mendukung pemahaman materi, 

mahasiswa juga belajar menggunakan software komputer spreadsheet dalam 

menggunakan model-model kuantatif tersebut. 

 

Nama Mata Kuliah  
Audit dan Assurans (3 SKS) 

(Audit and Assurance) 

Kode Mata Kuliah  ECAM704108/ECAM801243 

Prasyarat Tidak ada  

Mata kuliah ini memberikan mahasiswa kemampuan dalam menganalisis isu audit dan 

asurans serta dampaknya terhadap proses pengambilan keputusan dari berbagai 

perspektif.  Hal lain yang didapat mahsiswa dari marta kuliah ini adalah kemampuan 

dalam menghubungkan pemahaman atas perspektif global dalam akuntansi dan 

dampaknya terhadap proses pengambilan keputusan. Sehingga ruang lingkup bahan 

kajian mata kuliah ini mencakup pengetahuan mengenai akuntan publik dan pasar 

audit, etika, standar profesional, pendekatan audit, proses audit, isu dalam audit, 

perikatan review, perikatan asurans selain audit dan review, serta perikatan non-

asurans. 

 

Nama Mata Kuliah  
Audit dan Negosiasi Pajak (3 SKS) 

(Tax Audit and Negotiation) 

Kode Mata Kuliah  ECAM801272 

Prasyarat Tidak ada  

Mata kuliah Audit dan Negosiasi Pajak secara umum bertujuan untuk mempelajari 

teknik-teknik, proses, kebijakan dan prosedur pemeriksaan dan penyidikan pajak 

disamping membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan yang 

diperlukan dalam mengelola pemeriksaan dan penyidikan pajak. Materi pembelajaran 

termasuk jenis dan lingkup, proses dan prosedur pemeriksaan pajak, proses dan 

mekanisme penyelesaian sengketa pajak, pemeriksaan transaksi hubungan istimewa, 

analisis kasus-kasus sengketa pajak yang telah diputus oleh pengadilan pajak, teknik 

mengelola pemeriksaan secara efektif, penyidikan pajak, novum dan data yang semula 

belum terungkap dan implikasinya serta penyelesian sengketa cross-border tax disputes 

melalui mutual agreement procedure. Disamping itu, dalam mata kuliah ini juga 

diajarkan soft-skills yang diperlukan dalam menghadapi dan mengelola pemeriksaan 

pajak dengan efektif seperti conflict management skills, termasuk professional negotiation 

skills yang diperlukan dalam upaya mengelola pemeriksaan pajak karena tidak cukup 

hanya menguasai aspek teknis peraturan perundang-undangan perpajakan, namun 

perlu menguasai soft-skills agar dapat mengelola konflik/sengketa pajak yang timbul 

dalam proses pemeriksaan pajak. 
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Nama Mata Kuliah  
Data Sains untuk Bisnis (3 SKS)  

(Data Science for Business) 

Kode Mata Kuliah  ECAM801262 

Prasyarat Tidak ada 

Deskripsi Mata Kuliah  

Mata Kuliah Data Sains untuk Bisnis merupakan mata kuliah yang membahas tentang 

berbagai metode analisis data yang sangat penting dalam pengambilan keputusan. 

Topik yang dibahas meliputi analisis eksplorasi data, statistik inferensial, regresi linier, 

deret waktu, dan statistik nonparametrik. Pembahasan topik tersebut difokuskan pada 

pemahaman konsep dan interpretasi hasil hitung. Oleh karena itu, penggunaan 

perangkat lunak komputer menjadi bagian penting dari mata kuliah ini. 

Mata kuliah ini adalah mata kuliah terapan yang berfokus pada konsep dasar 

penambangan data, mengenai bagaimana berpikir tentang mengekstraksi wawasan 

yang tak terhitung jumlahnya dari data untuk memecahkan masalah dengan lebih 

baik. 

Mata kuliah ini membahas lebih dalam tentang bagaimana teknologi analisis data 

dapat digunakan untuk meningkatkan pemecahan masalah bisnis dan pengambilan 

keputusan, juga akan dipelajari prinsip-prinsip dasar, teknik, alat praktis dan "alat 

konseptual" ilmu data dan analitik bisnis. Dalam perkuliahan akan dibahas contoh dan 

kasus dunia nyata untuk menempatkan teknik data mining dalam konteks, untuk 

mengembangkan pemikiran analitik data dan untuk mengilustrasikan bahwa 

penerapan yang tepat adalah seni dan juga sains. 

 

Nama Mata Kuliah  E-government dan Tata Kelola Sektor Publik (3 SKS) 

(E-government and Public Sector Governance) 

Kode Mata Kuliah  ECAM801223 

Prasyarat Tidak ada  

Mata kuliah ini bertujuan memberikan pemahaman konseptual serta pengetahuan 

praktis dalam e-government dan e-governance dari perspektif Bisnis, Manajemen dan 

Akuntansi. Mata kuliah ini juga menganalisis masalah yang dihadapi banyak lembaga 

pemerintah dalam upaya mereka untuk menyediakan informasi dan layanan secara 

digital ditambah tantangan dan peluang apa yang mungkin ada untuk e-government 

dan strategi tata kelola di masa depan. Mata kuliah ini membahas isu-isu seputar 

akuntabilitas dan transparansi demokrasi, keamanan dan privasi, partisipasi 

elektronik warga, pelaporan kinerja elektronik, dan hubungan masyarakat dalam 

komunikasi pemerintah secara daring. 
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Nama Mata Kuliah  
Ekonomi Global (3 SKS) 

(Business Environment & Commercial Law) 

Kode Mata Kuliah  ECAM801206 

Prasyarat Tidak ada  

Tujuan dari mata kuliah ini adalah untuk meningkatkan kemampuan peserta dalam 

memahami perangkat analisis ekonomi mikro dan ekonomi makro untuk merumuskan 

strategi bisnis perusahaan menghadapi ekonomi global. Mata kuliah ini akan 

membantu mahasiswa untuk memahami konsep dasar ekonomi internasional dan 

implementasinya. 

 

Nama Mata Kuliah  
Isu Kontemporer Audit (3 SKS) 

(Contemporary Issues in Auditing) 

Kode Mata Kuliah  ECAM801231 

Prasyarat Tidak ada  

Mata kuliah ini merupakan pendalaman atas mata kuliah Auditing yang telah diberikan 

sebelumnya. Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa diharapkan: 

1. Mampu untuk membuat analisis atas isu-isu audit kontemporer terkait dengan audit 

atas laporan keuangan (general opinion audit) yag terjadi saat ini terutama terkait 

dengan terjadinya kegagalan audit (audit failure), profesional sceptism, fraud 

phenomena dan aspek kritis lainnya. Sehingga diharapkan mahasiswa mampu 

membuat analisis risiko audit pada saat perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan audit 

sesuai dengan Standard Profesonal Akuntan Publik (SPAP) yang berbasis ISA. 

2. Memahami berbagai peranan kontemporer auditor dalam pengamanan pelayanan 

(assurance services) dan mengevaluasi keberhasilan pengaman dalam melaksanakan 

peran ini dalam menjaga kepercayaan publik.  

3. Memahami dan mengevaluasi pentingnya tanggung jawab Managemen (BOD) dan 

BOC  (TCWG) dalam menyusun laporan keuangan yang accountable dan credible 

terutama dalam menerapkan kebijakan akuntansi (accounting policies) yang sesuai 

dengan PSAK yang berbasis IFRS 

4. Memahami pola-pola fraud (fraudulent scheme) yang terjadi dalam laporan 

keuangan terutama pada industri-industri tertentu yang sifatnya khusus 

Kesemuanya ini dimaksudkan untuk mempelajari auditing, pengendalian, dan 

pemberian jasa yang aman seperti apa yang dilakukan pengaman, risiko apa yang dapat 

dipikul, dan bagaimana risiko dapat dimanfaatkan secara efektif. Serta memahami 

kaidah-kaidah etika dan tata kelola yang sehat  (good governance) baik dari sisi 

independent auditor maupuun dari sisi Manajemen Perusahaan. 
 

 

Nama Mata Kuliah  
Isu Kontemporer Perpajakan Perusahaan (3 SKS) 

(Contemporary Issues in Corporate Taxation) 

Kode Mata Kuliah  ECAM801274 

Prasyarat Tidak ada  

Mata kuliah Isu Kontemporer Perpajakan Perusahaan menguraikan dan mendiskusikan 

berbagai topik perpajakan yang bersifat aktual dalam praktik di lapangan. Dalam mata 

kuliah ini lebih ditekankan pada pembahasan kasus-kasus perpajakan yang aktual 

dengan memakai landasan teori Perpajakan yang telah diuraikan sebelumnya. Kuliah 
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Nama Mata Kuliah  
Isu Kontemporer Perpajakan Perusahaan (3 SKS) 

(Contemporary Issues in Corporate Taxation) 

Kode Mata Kuliah  ECAM801274 

Prasyarat Tidak ada  

Isu Kontemporer Perpajakan Perusahaan ini merupakan pendalaman dari mata kuliah 

perpajakan dan pajak internasional. 

 

Nama Mata Kuliah  
Karya Akhir (4 SKS) 

(Final Project) 

Kode Mata Kuliah  ECAM809301 

Prasyarat Tidak ada  

Para mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengintegrasikan dan menerapkan ilmu 

yang diperoleh dalam suatu tulisan ilmiah atau dalam suatu studi kasus di suatu 

perusahaan. 

 

Nama Mata Kuliah  
Laporan Manajemen/Publikasi (2 SKS) 

(Management Report/Publication) 

Kode Mata Kuliah  ECAM809303 

Prasyarat Tidak Ada  

Mata kuliah ini bertujuan untuk membantu mahasiswa untuk mengubah tesis mereka 

menjadi artikel ilmiah/book chapter yang dapat diterbitkan. Mata kuliah ini juga 

bertujuan membantu mahasiswa dalam meningkatkan kualitas tulisan mereka. Di akhir 

perkuliahan, setiap mahasiswa diwajibkan untuk mengirimkan artikel ke jurnal nasional 

atau internasional atau book chapter.   

 

Nama Mata Kuliah  
Manajemen dan Pelaporan Keberkelanjutan (3 SKS) 

(Sustainability Management and Reporting) 

Kode Mata Kuliah  ECAM801213 

Prasyarat Tidak ada  

Deskripsi Mata Kuliah  

Mata kuliah Manajemen dan Pelaporan Keberkelanjutan bertujuan untuk 

memperkenalkan mahasiswa pada isu keberlanjutan dalam konteks organisasi bisnis. 

Setelah menyelesaikan mata kuliah ini mahasiswa diharapkan dapat menunjukkan 

pemahaman terkait tanggungjawab etis dan sosial serta dampaknya dalam pengambilan 

keputusan; serta berkomunikasi secara jelas ringkas dan jelas dalam presentasi serta 

diskusi. Materi pembelajaran mencakup berbagai isu keberlanjutan seperti masyarakat, 

pemangku kepentingan, laporan keberlanjutan dan kerangka pelaporannya, serta rating 

keberlanjutan. 
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Nama Mata Kuliah  Manajemen Keuangan Lanjutan (3 SKS) 

(Advanced Financial Management) 

Kode Mata Kuliah  ECAM708301/ECAM801242 

Prasyarat  Tidak ada  

Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa memiliki kompetensi untuk menerapkan 

penilaian bisnis, menilai proses merger dan akuisisi sebagai alternatif strategi 

pertumbuhan, mengevaluasi strategi keuangan dalam proses restrukturisasi dan 

reorganisasi, mengevaluasi pengelolaan perbendaharaan dan tata kerja. Permodalan, 

evaluasi penggunaan produk derivatif, evaluasi praktik manajemen risiko, evaluasi 

strategi pendanaan, dan evaluasi strategi keuangan internasional perusahaan. 

 

Nama Mata Kuliah  
Manajemen Perpajakan (3 SKS) 

(Tax Management)  

Kode Mata Kuliah  ECAM703203/ECAM801241 

Prasyarat Tidak ada  

Sesuai dengan namanya, mata kuliah Manajemen Pajak tidak hanya semata-mata 

membahas tentang tax planning tetapi juga membahas tentang masalah bagaimana 

mengadministrasikan, mengendalikan dan merekonsiliasi berbagai jenis pajak serta 

upaya meminta penegasan atas tax planning yang akan dilakukan. Pembahasan mata 

kuliah Manajemen Pajak meliputi PPh Badan, PPh Pasal 21, Withholding Tax dan Pajak 

Pertambahan Nilai dengan fokus utamanya adalah PPh Badan. Mata kuliah Manajemen 

Pajak ini dirancang tidak hanya untuk transaksi domestik saja tetapi juga untuk 

transaksi lintas batas negara (cross-border transactions) baik atas inbound investment 

maupun atas outbound investment yang banyak dilakukan oleh perusahaan 

multinasional (MNE).  

 

Nama Mata kuliah  

Manajemen Proyek dan Hubungan Pemangku Kepentingan  

(3 SKS) 

(Project and Relationship Management) 

Kode Mata Kuliah  ECAM801214 

Prasyarat Tidak ada  

Mata kuliah ini bertujuan ini menghasilkan mahasiswa yang memiliki kompetensi dalam 

memahami semua tahapan dalam suatu proyek mulai dari tahap awal sampai tahan 

pengendalian. Mata kuliah ini membahas proses, perangkat dan tehnik yangwajib 

digunakan dalam perencanaan, melaksanakan, mengawasi dan menyelesaikan proyek 

yang dilakukan menggunakan kombinasi metode: pengajaran di kelas, diskusi kelas, 

studi kasus (case-based learning), tugas proyek dalam kelompok (collaborative learning) 

dan mentoring utk kasus tugas proyek serta guest lecture dari praktisi Manajemen 

Proyek. Mahasiswa didorong untuk mengeksplorasi topik-topik terkait dalam 

memahami ruang lingkup proyek, mengenali Tindakan-tindakan yang harus dilakukan 

dalam pelaksanaan proyek, evaluasi atas catatan-catatan kegiatan dalam pelaksaaan 

proyek. Ada empat penekanan: 1) Efisiensi proyek, 2) Akibat kepada pelanggan, 3) 

Keberhasilan bisnis dan 4) Penyiapan untuk bisnis masa depan 
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Nama Mata Kuliah  Manajemen Risiko dan Tata Kelola Teknologi Informasi 

(3 SKS) 

(Risk Management and Information Technology 

Governance) 

Kode Mata Kuliah  ECAM801264 

Prasyarat Tidak ada  

Mata kuliah Manajemen Risiko dan Tata Kelola Teknologi Informasi memberikan 

mahasiswa kompetensi untuk menyusun dan mengelola manajemen risiko dan teknologi 

informasi dalam suatu entitas. 

 

Nama Mata Kuliah  
Manajemen Stratejik dan Kepemimpinan (3 SKS) 

(Strategic Management and Leadership) 

Kode Mata Kuliah  ECAM702302/ECAM801208 

Prasyarat Tidak ada  

Mata kuliah manajemen stratejik dan kepemimpinan memberikan mahasiswa kompetensi 

dalam menyusun strategi bisnis perusahaan dan proses mengeksekusi strategi bisnis. 

Mahasiswa akan mendapat pemahaman mengenai optimalisasi alokasi sumber daya 

perusahaan dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan praktik bisnis yang terbaik 

melalui benchmarking, serta menciptakan sistem informasi yang terpadu sehingga dapat 

meningkatkan analisis atas implementasi strategi. Mahasiswa juga akan mempelajari 

pentingnya sistem balas jasa dalam memotivasi pegawai dan kepemimpinan untuk 

mengimplementasikan strategi. Dipelajari juga bagaimana keterkaitan etika bisnis dalam 

menciptakan keberhasilan strategi dan tata kelola perusahaan yang baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama Mata Kuliah  
Manajemen Risiko (3 Sks) 

(Risk Management) 

Kode Mata Kuliah  ECAM801207 

Prasyarat Tidak Ada  

Mata pelajaran ini diberikan untuk memberikan para siswa dengan pengetahuan, 

keterampilan, kemampuan dan wawasan praktik terbaik untuk menerapkan manajemen 

risiko dan audit internal di banyak industri. Manajemen risiko dilihat sebagai landasan 

dalam melakukan kegiatan audit, baik audit internal maupun audit eksternal. Sehingga 

penguasaan atas risiko yang ada di perusahaan beserta mitigasinya merupakan 

pengetahuan yang mendasar dalam penyusunan progran kerja audit. Pelaksanaan audit 

internal berbasis risiko juga telah menjadi standar minimal yang dilakukan oleh 

perusahaan di banyak industri di dunia. 



 

91 

 

Nama Mata Kuliah  
Metode Analisis dan Penulisan Kasus (1 SKS) 

(Case Writing and Methodology) 

Kode Mata Kuliah  ECAM801202 

Prasyarat Tidak ada  

Mata kuliah ini bertujuan membekali mahasiswa Magister Akuntansi untuk mampu 

menganalisis kasus-kasus akuntansi dan bisnis dengan memanfaatkan kemampuan 

berpikir kritis, serta memiliki komunikasi tertulis dan lisan yang baik, juga keterampilan 

profesional. 

 

Nama Mata Kuliah  
Pelaporan Korporat (3 SKS) 

(Corporate Reporting) 

Kode Mata Kuliah  ECAM701423/ECAM801205 

Prasyarat Tidak ada  

Mata kuliah pelaporan korporat merupakan mata kuliah yang penting dalam rumpun 

Akuntansi Keuangan. Materi mata kuliah ini memberikan pondasi kompetensi bagi 

mahasiswa untuk menguasai kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan 

keuangan dan standar pelaporan keuangan global. Kompetensi tersebut diperlukan 

sebagai dasar pertimbangan profesional untuk menentukan kebijakan akuntansi yang 

mencerminkan substansi ekonomi entitas, menentukan perlakuan akuntansi yang tepat 

sesuai dengan substansi transaksi untuk menyiapkan laporan keuangan yang relevan dan 

andal, menyiapkan laporan lainnya kepada pihak eksternal yang sesuai dengan standar 

global, mengevaluasi kecukupan laporan korporat, menganalisis dampak perubahan 

standar terhadap entitas bisnis, menjelaskan isu - isu yang terkait entitas khusus (sektor 

publik, nirlaba, dsb). 

 

Nama Mata Kuliah  
Pemodelan dan Visualisasi Data (3 SKS) 

(Data Modelling and Visualization) 

Kode Mata Kuliah  ECAM801261 

Prasyarat Tidak ada  

Mata kuliah ini memberikan kompetensi pemodelan dan visualisasi data menggunakan 

RStudio yang dapat digunakan untuk melakukan analisis deskriptif, diagnostik, prediktif, 

preskriptif untuk menyelesaikan masalah pada suatu organisasi. 

 

Nama Mata Kuliah  
Pengauditan Forensik & Investigatif (3 SKS) 

(Forensic Audit and Investigation) 

Kode Mata Kuliah  ECAM801232 

Prasyarat Tidak ada  

Mata kuliah ini membahas Forensic Accounting, yang merupakan perpaduan antara 

disiplin  akuntansi, audit, dan hukum  untuk menangani sengketa dan fraud, dan 

Investigative Audit, yang mencakup teknik-teknik audit untuk mengungkapkan fraud. 

Konsep Fraud dalam mata kuliah ini digunakan dalam pengertian yang sangat spesifik. 

Dengan mengacu pada Fraud Tree yang dikembangkan oleh Association of Fraud 

Examiners di Amerika Serikat.  Selanjutnya pengertian fraud tertentu akan mengacu 

kepada perundang-undangan Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 
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Nama Mata Kuliah  
Pengauditan Forensik & Investigatif (3 SKS) 

(Forensic Audit and Investigation) 

Kode Mata Kuliah  ECAM801232 

Prasyarat Tidak ada  

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. 

 

Nama Mata Kuliah  
Pengauditan Internal 1 (3 SKS) 

(Internal Audit 1) 

Kode Mata Kuliah  ECAM801252 

Prasyarat Tidak Ada  

Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar tentang profesi, atribut, 

dan kompetensi inti audit internal berdasarkan standar audit internal yang diterapkan 

secara Internasional. Pembahasan di dalam mata kuliah ini mencakup: 

1. Profesi dan standar audit 

2. Unsur di dalam Standar Atribut dalam IPPF 

3. Konsep dan peran Audit Internal dalam Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan 

Pengendalian Internal 

4. Konsep Risiko Kecurangan dan Pengendaliannya 

 

Nama Mata Kuliah  
Pengauditan Internal 2 (3 SKS) 

(Internal Audit 2) 

Kode Mata Kuliah  ECAM801254 

Prasyarat Pengauditan Internal 1  

Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman lanjutan tentang Pengelolaan 

aktivitas audit internal dari perencanaan sampai pengkomunikasian penugasan audit 

internal. Sesuai dengan kebutuhan profesi, terdapat pembelajaran tentang pelaksanaan 

Penugasan konsultasi dan teknologi informasi serta pengamanan informasi. 

Pembahasan di dalam mata kuliah ini mencakup: 

1. Pengelolaan aktivitas audit internal 

2. Siklus penuh penugasan audit internal 

3. Penugasan konsultasi audit internal 

4. Ketajaman Bisnis 

5. Sampling audit dan analisa data 

6. Teknologi informasi dan pengamanan Informasi  

 

Nama Mata Kuliah  
Pengauditan Sektor Publik (3 SKS) 

(Public Sector Auditing) 

Kode Mata Kuliah  ECAM801222 

Prasyarat Tidak Ada  

Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai audit keuangan negara 

yang dilakukan oleh institusi pemeriksaan dan pengawasan pemerintahan, dan gambaran 

peranan auditor dalam memberi keyakinan bahwa organisasi pemerintahan telah menerapkan 

prinsip-prinsip tata kelola keuangan negara/daerah yang baik. Konsep, proses, dan jenis audit 

yang ada dan yang berbeda dengan audit di lingkungan sektor private didiskusikan dengan 
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Nama Mata Kuliah  
Pengauditan Sektor Publik (3 SKS) 

(Public Sector Auditing) 

Kode Mata Kuliah  ECAM801222 

Prasyarat Tidak Ada  

mendasari pada peraturan perundang- undangan yang berlaku di Indonesia. Secara khusus, 

untuk materi-materi yang berhubungan, Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan 

Standar untuk Pengawasan Intern Pemerintahan menjadi referensi dalam mata kuliah ini. 

Praktik-praktik atas audit keuangan negara, audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu 

juga menjadi materi yang mesti dipahami dan dikuasai oleh peserta didik sehingga akan dapat 

menambah pengetahuan dan keahlian 

 

Nama Mata Kuliah  
Pengauditan Sistem Informasi (3 SKS) 

(Information System Audit) 

Kode Mata Kuliah  ECAM801263 

Prasyarat Tidak ada  

Mata kuliah ini memberikan kemampuan bagi para mahasiswa untuk menganalisis isu 

sistem informasi/teknologi informasi dan dampaknya terhadap pengambilan keputusan 

audit sistem informasi dan tata kelola teknologi informasi perusahaan. 

 

Nama Mata Kuliah  
Pengauditan Tata Kelola dan Regulasi (3 SKS) 

(Governance and Regulatory Audit) 

Kode Mata Kuliah  ECAM801253 

Prasyarat 
Manajemen Risiko dan 

Pengauditan Internal 

 

Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa diharapkan memiliki pemahaman mendasar 

terkait Tata Kelola baik pada entitas Perusahaan maupun Sektor Publik. Selain itu, mahasiswa 

diharapkan untuk dapat memahami perlunya dan bagaimana melakukan pengauditan atas 

suatu regulasi untuk memastikan bahwa suatu regulasi dibuat sesuai dengan tata kelola yang 

baik. 

 

Nama Mata Kuliah  
Pengelolaan Firma Jasa Profesional (3 SKS) 

(Managing Professional Service Firms) 

Kode Mata Kuliah  ECAM801233 

Prasyarat Tidak ada  

Mata kuliah ini memberikan kompetensi untuk dapat menjelaskan dan menganalisis struktur, 

pendekatan professional, praktik praktik dan isu - isu yang ada dalam pengelolaan firma jasa 

professional. 

 

Nama Mata Kuliah  
Pengelolaan Sumber Daya dan Kinerja Sektor Publik (3 SKS) 

(Managing Public Sector Resources and Performance) 

Kode Mata Kuliah  ECAM801221 

Prasyarat Akuntansi Sektor Publik  

Mata kuliah ini mempelajari salah satu aspek penting dalam pengelolaan sector publik, yaitu 

kinerja. Sebagai sebuah organisasi yang harus mempertahankan ciri publik, maka pengelolaan 

sumber daya sektor publik harus dilakukan secara tepat dan menjamin adanya kinerja berupa 
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Nama Mata Kuliah  
Pengelolaan Sumber Daya dan Kinerja Sektor Publik (3 SKS) 

(Managing Public Sector Resources and Performance) 

Kode Mata Kuliah  ECAM801221 

Prasyarat Akuntansi Sektor Publik  

barang/jasa publik yang dibutuhkan masyarakat. Pengelolaan sumber daya dapat ditempatkan 

sebagai sebuah siklus yang dimulai dengan identifikasi mandate dan misi, dilanjutkan dengan 

perumusan strategi, pelaksanaan strategi dan disertai dengan pengukuran kinerja dan 

pelaporannya. 

 

Nama Mata Kuliah  

Pengendalian dan Kinerja Manajemen Organisasi Nirlaba  

(3 SKS) 

(Performance Management and Control in Non Profit 

Organization) 

Kode Mata Kuliah  ECAM801224 

Prasyarat Tidak ada  

Mata kuliah Pengendalian dan Kinerja Manajemen Organisasi Nirlaba memberikan 

kompetensi kepada mahasiswa untuk dapat mengaplikasikan pengendalian pada 

organisasi nirlaba, serta mampu meningkatkan kinerja serta mengelola organisasi 

nirblaba. 

 

 

 

 

 

 

 

Nama Mata Kuliah  
Perpajakan International Lanjutan (3 SKS) 

(Advanced International Taxation) 

Kode Mata Kuliah  ECAM801273 

Prasyarat Tidak Ada  

Mata kuliah Perpajakan Internasional membahas/menganalisis dan mendiskusikan materi-

materi yang berkenaan dengan Perpajakan Internasional baik yang bersifat aktual maupun 

teori. 

Nama Mata Kuliah  
Sistem Informasi dan Pengendalian Internal (3 Sks) 

(Information System and Internal Control) 

Kode Mata Kuliah  ECAM707312/ECAM801244 

Prasyarat Tidak Ada  

Mata kuliah ini membahas proses bisnis, pengendalian internal dan manajemen risiko. 

Pembahasan akan dilakukan dalam kerangka pencapaian tata kelola perusahaan yang baik. 

Alat—alat pemodelan sistem seperti narasi, data flow diagram, flow chart, maupun 

business process modeling, akan menjadi bagian tidak terpisahkan dalam pembahasan 

proses bisnis dan pengendalian internasional. 
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Nama Mata Kuliah  
Sistem Manajemen Biaya (3 Sks) 

(Cost Management System) 

Kode Mata Kuliah  ECAM801215 

Prasyarat Akuntansi Manajemen Lanjutan  

Biaya merupakan elemen penting yang harus dikelola untuk mencapai tujuan perusahaan. 

Manajemen biaya yang baik menyebabkan perusahaan menjalankan operasinya lebih 

efisien dan efektif, sehingga diharapkan memiliki daya saing yang lebih baik. Untuk itu, 

sebaiknya perusahaan memiliki sistem tersendiri yang terpisah dari sistem akuntansi 

keuangan yang dimilikinya. 

Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang 

desain dan penggunaan sistem pengendalian manajemen biaya di suatu perusahaan. Sistem 

manajemen biaya dibahas dalam pandangan sistem terintegrasi dari suatu organisasi. Siswa 

didorong untuk berpikir di luar kotak dalam hal bagaimana merancang sistem manajemen 

biaya yang lebih fleksibel dan adaptif untuk membantu organisasi menjadi lebih fleksibel 

dan responsif dalam memenuhi kebutuhan pelanggan dan lingkungan bisnis yang 

mengganggu 

Nama Mata Kuliah  
Sistem Pengendalian Stratejik (3 Sks) 

(Strategic Control System) 

Kode Mata Kuliah  ECAM801212 

Prasyarat Tidak Ada  

Mata kuliah ini memberikan pemahaman mengenai upaya-upaya yang dapat dilakukan 

perusahaan dalam melaksanakan strategi yang telah disusunnya. Implemetasi stratejik 

merupakan bidang lintas ilmu yang menggabungkan konsep-konsep yang terdapat dalam 

bidang sistem pengendalian manajemen, sumber daya manusia, serta perilaku dan struktur 

organisasi. Dalam mata kuliah ini penekanan akan diberikan pada bidang sistem 

pengendalian manajemen dengan mempergunakan konsep Four Levers of Control yang 

dikemukakan oleh Robert Simon, dengan penekanan pada konsep Balanced Scorecard. 

Namun demikian, faktor-faktor lain yang disebutkan di atas, juga akan dibahas, walaupun 

tidak terlalu mendalam. Dengan demikian diharapkan peserta dapat memahami konsep 

pelaksanaan stratejik secara menyeluruh (tidak terpilah-pilah). 
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Nama Mata Kuliah  
Strategi Keuangan Perusahaan (3 Sks) 

(Corporate Financial Strategy) 

Kode Mata Kuliah  ECAM801211 

Prasyarat Manajemen Keuangan Lanjutan  

Dalam menghadapi dan mengantisipasi kondisi eksternal yang VUCA serta 

perkembangan tehnologi (artificial inteligence, robotic processing automation, machine 

learning dll) pengambil keputusan keuangan perusahaan  memerlukan pemahaman 

konsep dan perangkat analisis yang broad spectrum, mendalam dan terintegrasi.  

Mata kuliah ini membahas konsep dan perangkat analisis keuangan perusahaan  

konvensional  dan non-konvensional (untuk mengatasi masalah dan/atau tantangan yang 

tidak bisa diselesaikan dengan konsep dan tehnik konvensional seperti sesi 5) dengan 

tujuan memaksimalkan value of the firm. Secara garis besar pembahasan mencakup dari 

sisi kiri Neraca atau investing decison  (Sesi:1,2,3,5,7,8,10,19,21,23,24,25,28), sisi kanan 

Neraca atau financing decision (Sesi:1,2,9,11,12,13,14,15,16,18,22,26) dan enterprise-wide 

perspective of capital management (Sesi:1,6,17,20,27). Problem bisnis yang dipilih berupa 

masalah keuangan perusahaan berimplikasi terhadap interaksi dengan pesaing serta 

masalah internal perusahaan yang dapat menciptakan value creation atau melemahkan 

daya saing yang pada gilirannya bisa terjadi value destruction. Inti dari semua konsep dan 

perangkat analisis adalah valuation. Implementasi konsep dan perangkat analisis yang 

mengakibatkan timbulnya perubahan struktur industri dan perilaku perusahaan 

hendaknya memperhitungkan aspek antitrust, peraturan pasar modal dengan 

perkembangan terakhir terkait Environment, Sustainability and Governance (ESG)/Green 

Financing dan Equity Crow Funding (ECF), UU tentang Kepailitan, Omnibus Law (UU 

Cipta Kerja) dan regulasi pemerintah lainnya yang berlaku 
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V. Program Magister Ekonomi Kependudukan dan 
Ketenagakerjaan (MEKK) 

 

 

S2 MEKK  : Akreditasi dengan predikat A, sesuai Nomor SK BAN-PT No. 

2519/SK/BAN-PT/Akred/M/VII/2019 sampai dengan tanggal 23 

Juli 2024. 

 

5.1 Visi Program Studi 

Menjadi pusat pembelajaran demografi, ekonomi kependudukan dan 

ketenagakerjaan terkemuka di Indonesia yang berperan dalam pembangunan 

nasional dan diakui secara internasional. 

 

5.2 Misi Program Studi 

1. Memberikan kontribusi pada penyelenggaraan pendidikan dan 

menghasilkan penelitian yang berkualitas, kontekstual, dan sejalan 

dengan perkembangan ilmu ekonomi di dunia; 

2. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing, memiliki tanggung jawab  

sosial, dan mampu menghadapi tantangan global. 

 

5.3 Tujuan Program Studi 

1. MEKK menjadi program studi terkemuka yang menjadi wadah untuk 

mempelajari dinamika penduduk serta perilaku demografi dan ekonomi 

individu dan rumah tangga, baik di tingkat daerah, nasional, maupun 

global; 

2. Mata kuliah Prodi MEKK dirancang untuk memberikan pemahaman 

ilmu demografi, kependudukan, dan ketenagakerjaan termasuk aspek 

human capital, dari pendidikan hingga kesehatan; 

3. Lulusan Prodi MEKK mampu riset untuk evidence-based policy yang 

membantu perumusan kebijakan dalam mengatasi permasalahan 

penduduk dan sumber daya manusia. 
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5.4 Pilihan Karier Bagi Lulusan  

Perubahan demografis sangat mempengaruhi banyak aspek pembangunan. 

Perubahan struktur dari penduduk muda ke usia kerja dan tua akan 

mempengaruhi perubahan permintaan terhadap pelayanan hak dasar 

pendidikan, kesehatan, perumahan, jaminan sosial dan lainnya. 

Konsekuensinya, akan terjadi perubahan kebijakan fiskal untuk pembiayaan 

perubahan permintaan tersebut. Perubahan demografis juga berarti perubahan 

perilaku antar generasi. Transisi dari satu tahapan kehidupan dipengaruhi dan 

mempengaruhi  oleh globalisasi dan perubahan teknologi yang pada akhirnya 

mengubah perilaku ekonomi. Sehingga pemahaman tentang perubahan 

demografis secara utuh diperlukan untuk mendukung proses pembangunan 

manusia  

 

Lulusan MEKK-FEB UI tidak saja berkareir dalam bidang demografi, 

kependudukan dan ketenagakerjaan, tetapi dalam bidang yang lebih luas 

karena cakupan kurikulum yang juga menekankan pada analisis interdisiplin. 

Hingga saat ini, lulusan MEKK-FEB UI telah berkarir di berbagai universitas 

sebagai akademisi, peneliti, analis di Badan Pusat Statistik (BPS), pengambil 

kebijakan di berbagai insitusi pemerintahan seperti Badan Koordinasi 

Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN), Kementerian Tenaga Kerja, 

Bappenas, Kementerian Agama, BPJS, analis di lembaga internasional seperti 

ILO dan UNFPA, serta institusi lain yang menekankan pada pentingnya faktor 

penduduk dalam pembangunan. 

 

5.5 Peminatan yang Ditawarkan 

Program studi MEKK tidak membuat peminatan. Mahasiswa memiliki 

keleluasaan untuk menentukan sendiri mata kuliah pilihan yang diambil sesuai 

minat dan tema tugas akhir. 

 

5.6 Struktur Kurikulum  

Struktur kurikulum MEKK FEB UI terdiri dari mata kuliah wajib program studi, 

mata kuliah pilihan dan tugas akhir. Adapun rincian struktur kurikulum MEKK 

sbb: 

No. Jenis Mata Kuliah SKS 

1 Mata Kuliah Program Studi 28 

2 Mata Kuliah Pilihan 6 

3 Tugas Akhir 4 

 Jumlah SKS 38 
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Kurikulum Program Studi MEKK-FEB UI terdiri atas beberapa kelompok 

berdasarkan kategori Mata Kuliah: (1) Mata Kuliah Wajib Program Studi, (2) 

Mata Kuliah Pilihan, (3) Tugas Akhir. 

 

Kurikulum dirancang dapat ditempuh dalam 4 (empat) semester serta dapat 

ditempuh dalam waktu sekurang-kurangnya 2 (dua) semester dan selama 

lamanya 6 (enam) semester, tidak termasuk Semester Antara. 

Untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi, mahasiswa MEKK-FEB UI harus 

menempuh minimal 38 SKS. 

 

Mata Kuliah Wajib Program Studi 

No. Kode Nama Mata Kuliah SKS 

1 ECPL801002 Teknik & Analisis Demografi 1 3 

2 ECPL801005 Teori Ekonomi Makro untuk 

Kependudukan & Ketenagakerjaan 

2 

3 ECPL801006 Teori Ekonomi Mikro untuk 

Kependudukan & Ketenagakerjaan 

2 

4 ECPL802005 Metodologi Penelitian 2 

5 ECPL801003 Statistika dan Aplikasi Komputer 2 

6 ECPL802001 Ekonometrika untuk Kependudukan & 

Ketenagakerjaan 

3 

7 ECPL802003 Fertilitas, Mortalitas, dan Keluarga 

Berencana 

3 

8 ECPL803001 Ekonomi Kependudukan 3 

9 ECPL802004 Ekonomi SDM & Analisis Ketenagakerjaan 3 

10 ECPL803002 Proposal dan Seminar 2 

11 ECPL805000 Forum Pembangunan Indonesia 1 

12 ECPL804003 Publikasi 2 

Jumlah SKS Mata Kuliah Wajib Program Studi 28 

13 ECPL804001 Tugas Akhir 4 

Jumlah SKS Mata Kuliah Wajib Prodi + Tugas Akhir                                      32 

 

Mata Kuliah Pilihan Program Studi 

No. Kode Nama Mata Kuliah SKS 

1 ECPL802205 Bisnis Demografi 3 

2 ECPL802203 Ekonomi Generasi 3 

3 ECPL802204 Ekonomi Kesehatan 3 

4 ECPL802202 Mobilitas Penduduk 3 

5 ECPL802201 Studi Ketenagakerjaan 3 

6 ECPL803111 Teknik Demografi 2 3 

(Maksimal mengambil 2 MK Pilihan) 

Jumlah SKS Mata Kuliah Pilihan 

6 
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5.7 Distribusi Kurikulum 
Kode 

Mata Kuliah 
Nama Mata Kuliah SKS 

Kode 

Mata Kuliah 
Nama Mata Kuliah SKS 

Semester Pertama Semester Kedua 

ECPL801002 
Teknik dan Analisis 

Demografi 1 
3 ECPL802003 Fertilitas, Mortalitas, KB 3 

ECPL801005 

Teori Ekonomi Makro 

untuk Kependudukan 

dan Ketenagakerjaan 

2 ECPL803001 
Ekonomi 

Kependudukan 
3 

ECPL801005 

Teori Ekonomi Mikro 

untuk Kependudukan 

dan Ketenagakerjaan 

2 ECPL802004 

Ekonomi Sumber Daya 

Manusia dan Analisis 

Ketenagakerjaan 

3 

ECPL802005 Metodologi Penelitian 2 ECPL803003 Proposal dan Seminar 2 

ECPL801003 
Statistika dan Aplikasi 

Komputer 
2  Mata Kuliah Pilihan  3 

ECPL802001 

Ekonometrika untuk 

Kependudukan dan 

Ketenagakerjaan 

3    

      

 Jumlah SKS 14  Jumlah SKS 14 

Semester Ketiga Semester Keempat 

ECPL805000 
Forum Pembangunan 

Indonesia 
1 ECPL804001 Tugas Akhir 4 

ECPL804003 Publikasi 2    

 Mata Kuliah Pilihan  3    

      

 Jumlah SKS 6  Jumlah SKS 4 

 

5.8 Informasi Program Studi 

Program Studi Magister Ekonomi Kependudukan dan Ketenagakerjaan 

Lembaga Demografi, Gedung Nathanael Iskandar Lantai 3 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia 

Jl. Prof. Dr. Soemitro Djojohadikusumo  

Depok, Jawa Barat, Indonesia, 16426 

Telepon  : +6221 7875107; 7872911 (hunting) 

Faksimili : +6221 7872909 

E-mail  : pasduduk08@yahoo.com, pasduduk@gmail.com, 

mekk.feb@ui.ac.id 

Facebook  : Magister Ekonomi Kependudukan dan Ketenagakerjaan – 

MEKK FEB UI 

Instagram  : mekkfebui 

YouTube  : MEKK FEB UI 

mailto:pasduduk@gmail.com
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5.9 Deskirpsi Mata Kuliah 

 

Nama Mata Kuliah  Teknik dan Analisis Demografi 1 (3 KS) 

(Demographic Technique & Analysis I) 

Kode Mata Kuliah ECPL801002 

Prasyarat  

Mata kuliah ini memberikan pengetahuan mengenai teknik demografi dasar yang 

mencakup konsep dan definisi, pengukuran, teknik penghitungan, dan interpretasi 

indikator kependudukan dan ketenagakerjaan. Cakupan mata kuliah ini adalah teori 

kependudukan, sumber data kependudukan dan ketenagakerjaan, struktur dan 

persebaran penduduk, fertilitas, mortalitas, tabel kematian, persebaran penduduk 

spasial, dinamika kependudukan, ketenagakerjaan dan proyeksi penduduk.  

Metode penghitungan indikator demografi (fertilitas, mortalitas, dan migrasi) 

menggunakan data sensus penduduk, survei berbasis penduduk, serta aplikasi data 

administrasi kependudukan. 

Metode pembelajaran meliputi ceramah dan tanya jawab, problem-based learning dan 

praktikum. Bahasa Indonesia digunakan dalam pembelajaran. 

 

Nama Mata Kuliah Teori Ekonomi Makro untuk Kependudukan dan 

Ketenagakerjaan  (2 SKS) 

Macroeconomic Theory for Labor & Population 

Kode Mata Kuliah ECPL801005 

Prasyarat Tidak Ada 

Mata kuliah ini disusun untuk memberikan pemahaman lanjutan mengenai teori 

ekonomi makro. Tujuan kompetensi akhir dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu 

menerapkan teori ekonomi makro untuk menganalisis fenomena ekonomi. Selanjutnya 

mahasiswa diharapkan mampu mengaplikasikan teori ekonomi makro untuk 

menganalisis isu kependudukan dan ketenagakerjaan. Topik utama yang dibahas adalah 

teori pertumbuhan ekonomi  jangka pendek, menengah, dan panjang. Kuliah diberikan 

dengan memberikan contoh kasus dan isu terkini dalam makroekonomi secara umum 

dan khusus yang sangat terkait dengan kependudukan dan ketenagakerjaan.  

 

Nama Mata Kuliah Teori Ekonomi Mikro untuk Kependudukan dan 

Ketenagakerjaan (2 SKS) 

Microeconomic Theory for Labor & Population 

Kode Mata Kuliah ECPL801005 

Prasyarat Tidak Ada 

Mata kuliah ini memberikan pengantar teori ekonomi mikro untuk mahasiswa yang 

mempunyai beragam latar belakang. Tujuan: memberi mahasiswa bekal untuk 

menganalisis isu kependudukan dengan peralatan teori ekonomi mikro beberapa topik 

yang dibahas di antaranya adalah teori konsumsi, produksi, dan jenis-jenis pasar. 

Mahasiswa akan memahami perilaku ekonomi individu, perusahaan dan pasar 

(permintaan dan penawaran) secara umum dan secara khusus yang relevan dengan 

fenomena demografi dan ketenagakerjaan.   
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Nama Mata Kuliah  Metodologi Penelitian (2 SKS) 

Research Method 

Kode Mata Kuliah ECPL802005 

Prasyarat Tidak Ada 

 Mata kuliah ini disusun untuk memberikan pengetahuan dasar tentang metodologi 

penelitian dalam  bidang sosial khususnya dalam bidang ekonomi kependudukan dan 

ketenagakerjaan. Mahasiswa akan mempelajari proses penelitian dari menemukan 

masalah, formulasi pertanyaan penelitian, metode pengumpulan data kuantitatif dan 

kualitatif, menyusun proposal penelitian, menyajikan hasil serta menyusun laporan 

penelitian yang mudah dimengerti oleh masyarakat awam dan pengambil kebijakan.  

 

Nama Mata Kuliah Statistika dan Aplikasi Komputer  (2 SKS) 

Statistics and Computer Application  

Kode Mata Kuliah ECPL801003 

Prasyarat Tidak Ada 

Mata kuliah ini memberikan pengetahuan lanjutan tentang statistika untuk pengambilan 

keputusan dalam bidang sosial, khususnya dalam bidang kependudukan dan 

ketenagakerjaan. Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa/i diharapkan mampu 

melakukan analisis statistika deskriptif dan inferensial tingkat lanjutan untuk analisis 

kependudukan dan ketenagakerjaan serta menyajikan hasilnya dengan benar dan baik 

untuk penelitian dan pengambilan kebijakan. Cakupan mata kuliah ini adalah distribusi 

sampling dan estimasi, pengujian hipotesis, analisis variansi, analisis regresi dan korelasi, 

analisis faktor, analisis regresi logistik biner dan analisis regresi logistik multinomial. 

Metode pembelajaran meliputi ceramah dan tanya jawab, problem-based learning dan 

praktikum dengan menggunakan piranti lunak SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences).  

 

Nama Mata Kuliah Ekonometrika untuk Kependudukan dan 

Ketenagakerjaan (3 SKS) 

Econometrics for Labor and Population 

Kode Mata Kuliah ECPL802001 

Prasyarat Tidak Ada 

Ekonometrika yang diajarkan pada program MEKK dirancang secara khusus agar 

mahasiswa MEKK memahami dan mampu melakukan analisis berdasarkan aplikasi 

metode ekonometrika Ilmu Ekonomi secara umum dan khusus untuk analisis dinamika 

kependudukan dan ketenagakerjaan. Penekanan diberikan kepada pemodelan dan 

aplikasi analisis data individu, rumah tangga, atau agregat (tingkat provinsi, cross 

countries) dalam bentuk kerat lintang (cross-section) dan panel yang dibutuhkan dalam 

memberikan bukti untuk input kebijakan bidang kependudukan dan ketenagakerjaan. 

Pengajaran disajikan secara filosofis-populer, menggunakan software statistik yang 

mudah digunakan, dengan tetap memperkenalkan dasar model matematis. Pendekatan 

aplikatif ini dipilih sehingga mahasiswa dari berbagai latar belakang pendidikan non-

eksakta dengan mudah memahami aplikasi metodologi ekonometri.   
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Nama Mata Kuliah Fertilitas, Mortalitas, Keluarga Berencana (3 SKS) 

(Fertility, Mortality, and Family Planning)  

Kode Mata Kuliah ECPL802003 

Prasyarat Tidak Ada 

Mata kuliah ini merupakan kelanjutan mata kuliah Teknik dan Analisis Demografi 1, yang 

memberikan pengetahuan mengenai analisis fertilitas, mortalitas dan keluarga berencana. 

Cakupan mata kuliah ini adalah tingkat, tren, pola, perbedaan, kerangka pikir teoretis 

(theoretical framework) dan tinjauan empiris tingkat fertilitas, mortalitas dan keluarga 

berencana. Metode pembelajaran meliputi ceramah dan tanya jawab, problem-based learning, 

proyek kelompok (group project) dan presentasi hasil proyek kelompok. Contoh proyek 

mahasiswa dapat dilihat dalam tautan berikut: 

https://www.youtube.com/watch?v=ppgXbBFuC4E  

 

Nama Mata Kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia dan Analisis 

Ketenagakerjaan (3 SKS) 

(Economics of Human Capital and Labor Analysis)  

Kode Mata Kuliah ECPL802004 

Prasyarat Tidak Ada 

Mata kuliah ini menganalisis isu-isu ketenagakerjaan dengan menggunakan kerangka 

ilmu ekonomi, baik secara teoritis, maupun empiris. Ruang lingkup bahan kajian ini 

meliputi: tinjauan tentang masalah ketenagakerjaan, penawaran tenaga kerja, permintaan 

tenaga kerja, pasar tenaga kerja, upah, investasi SDM, mobilitas tenaga kerja, diskriminasi 

pada pasar tenaga kerja,  serikat pekerja, pengangguran, dan pembentukan keterampilan 

pekerja. Mahasiswa akan diajak untuk memahami isu ketenagakerjaan nasional, regional 

dan global dan menganalisis menggunakan alat analisis ekonomi (permintaan, 

penawaran, penentuan upah). 

 

Nama Mata Kuliah Proposal dan Seminar (2 SKS) 

Seminar 

Kode Mata Kuliah ECPL803003 

Prasyarat Tidak Ada 

Mata kuliah seminar ini bertujuan memberi bekal empiris/praktis pada mahasiswa/i 

untuk mempersiapkan melakukan penelitian sosial, khususnya penelitian ekonomi 

kependudukan dan ketenagakerjaan. Untuk itu, mata kuliah ini akan menekankan pada 

penyusunan artikel ilmiah yang didasarkan pada penelitian yang robust. Hal ini dimulai 

dengan mengidentifikasi APA yang ingin diteliti. Permasalahan yang akan diteliti perlu 

diterangkan MENGAPA perlu dilakukan, terutama dari segi keilmiahan. Hal ini 

dilakukan melalui telaah kepustakaan hasil penelitian orang lain sebagai cara belajar 

untuk mengetahui perkembangan ilmu dan tidak mengulang kesalahan orang lain 

karena telah berkenalan dengan berbagai metodologi penelitian yang telah diterapkan 

peneliti terdahulu. Pertanyaan ke-3 yang harus dijawab dalam rancangan penelitian 

adalah BAGAIMANA penelitian tersebut akan dilaksanakan, termasuk data yang akan 

digunakan serta cara pengolahan.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=ppgXbBFuC4E
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Nama Mata Kuliah Forum Pembangunan Indonesia (1 SKS) 

Indonesia Development Forum 

Kode Mata Kuliah ECPL805000 

Prasyarat Tidak Ada 

Mata kuliah FPI ini bertujuan memberi bekal empiris/praktis pada mahasiswa/i untuk 

mempelajari bagaimana menganalisa permasalahan ketenagakerjaan dan 

kependudukan dengan menggunakan evidence base analysis dan kebijakan apa yang 

dilakukan untuk menyelesaikan permaslaahan yang terjadi.  

Mahasiswa akan berdiskusi dengan pemangku kebijakan atau ahli untuk membahas 

topik yang terpilih sesuai permasalahan yang sedang terjadi di Indonesia. Bahasa 

pengantar yang digunakan adalah Bahasa Indonesia, walaupun sesekali dapat 

digunakan Bahasa Inggris apabila ahli yang diundang tidak dapat berbahasa Indonesia. 

Mahasiswa diharapkan dapat mengintegrasikan teori-teori yang didapat dari seluruh 

mata kuliah di MEKK untuk dapat menemukenali root cause permasalahan dan 

membuat kebijakan yang sesuai. 

 

Nama Mata Kuliah Publikasi (2 SKS) 

Publication 

Kode Mata Kuliah ECPL804003 

Prasyarat Tidak Ada 

Untuk menjamin integritas akademik dan menghindari plagiarisme, mahasiswa Program 

Magister pada akhir masa studi wajib mengunggah karya ilmiah akhir pada repositori 

perpustakaan Universitas sesuai dengan aturan yartg berlaku. Mahasiswa dinyatakan 

telah melakukan publikasi apabila tulisan telah diterima secara final untuk diterbitkan 

pada prosiding konferensi internaional atau jurnal. Mahasiswa dinyatakan sah telah 

mencapai tahap ini  apabila dapat memberikan bukti tertulis bahwa tulisan sudah 

diterima secara final lengkap dengan perkiraan terbit pada prosiding/jurnal 

 

Nama Mata Kuliah Studi Ketenagakerjaan (3 SKS) 

Labor Studies 

Kode Mata Kuliah ECPL802201 

Prasyarat Tidak Ada 

Mata kuliah ini menganalisis isu-isu ketenagakerjaan dengan menggunakan kerangka 

ilmu ekonomi, baik secara teoritis, maupun empiris. Ruang lingkup bahan kajian ini 

meliputi: tinjauan tentang upah minimum, tingkat pengembalian pendidikan, 

produktivitas tenaga kerja, dinamika dan informasi pasar kerja, migrasi tenaga kerja, 

pekerjaan layak, pengangguran dan bukan angkatan kerja, aspek kesejahteraan sosial 

dalam industrialisasi,  partisipasi pekerja perempuan, pengangguran dan bukan 

angkatan kerja, pembentukan keterampilan pekerja, dan pekerja rentan.  
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Nama Mata Kuliah Mobilitas Penduduk (3 SKS) 

Population Mobility 

Kode Mata Kuliah ECPL802202 

Prasyarat Tidak Ada 

 Mata kuliah Mobilitas Penduduk ini berisikan tentang konsep (termasuk konsep 

urbanisasi), teknik perhitungan ukuran mobilitas, dan teori-teori yang mendasari 

fenomena mobilitas penduduk dalam perspektif demografi, ilmu ekonomi, dan ilmu 

sosial lainnya (Geografi dan Sosiologi).  Mata kuliah ini juga membahas isu-isu terkini 

tentang mobilitas dan urbanisasi yang berkaitan dengan aspek kehidupan lain dalam 

masyarakat seperti remitansi dan pembangunan wilayah daerah asal migran, perubahan 

iklim, migrasi internasional, perkembangan perkotaan, dan lain-lain . 

 

Nama Mata Kuliah Ekonomi Generasi (3 SKS) 

(Generational Economics) 

Kode Mata Kuliah ECPL802203 

Prasyarat Tidak ada 

Mata kuliah   generational economy dimengerti sebagai ‘ekonomi yang terdiri dari dua 

atau tiga generasi, dan kesejahteraan  dan keberlanjutan dari berbagai generasi saling 

berhubungan.  Mata kuliah ini bertujuan memberi mahasiswa kemampuan analisa 

transfer antar generasi dengan menggunakan metode Neraca Transfer Nasional (National 

Transfer Accout – NTA). Neraca Transfer Nasional adalah  pilihan mengenai pola 

konsumsi dan pendapatan yang mengikuti siklus hidup penduduk. Berbasis data 

kependudukan, setelah mengikuti mata kuliah Ekonomi Generasi ini, mahasiswa 

diharapkan dapat memahami keputusan-keputusan ekonomi yang dibuat oleh 

individu/masyarakat sepanjang waktu hidup dan implikasinya terhadap ekonomi secara 

mikro dan makro. 
 

 

Nama Mata Kuliah Ekonomi Kesehatan (3 SKS) 

Health Economics 

Kode Mata Kuliah ECPL802204 

Prasyarat Tidak ada 

Kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan kemampuan analisa fenomena 

kesehatan dengan pendekatan teori ekonomi dan dalam konteks kependudukan. 

Pembahasan topik-topik kesehatan dilakukan dengan dasar teori ekonomi tingkat mikro 

(individu dan industri). Mata kuliah ini dirancang dalam dua modul. Dalam Modul 1, 

pembahasan dititikberatkan pada permintaan kesehatan dan pelayanan kesehatan 

(demand for health and health care). Modul 2 mencakup dua aspek utama: yaitu 

penawaran kesehatan dan pelayanan kesehatan (production of health and health care), 

termasuk topik peran pemerintah dan sistem jaminan kesehatan nasional; serta evaluasi 

ekonomi terhadap program kesehatan. Metode pembelajaran mata kuliah ini 

menggunakan ceramah dan tanya jawab, serta presentasi kelompok/individu 

berdasarkan studi kasus.  
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Nama Mata Kuliah Bisnis Demografi (3 SKS) 

(Demography for Business) 

Kode Mata Kuliah ECPL802205 

Prasyarat Tidak Ada 

Mata kuliah Aplikasi Demografi Untuk Bisnis ini bertujuan agar mahasiswa mampu 

menganalisa dinamika penduduk, perubahan struktur umur penduduk dalam 

mengarungi tahapan-tahapan daur hidup, untuk keputusan bisnis dengan menggunakan 

pendekatan teori behavior economics dan consumer behavior yang diaplikasikan pada 

perubahan demografis, dan informasi lain yang berhubungan. Mata kuliah ini pada 

dasarnya memberikan gambaran profil demografi penduduk, dan perubahannya 

menurut umur dan latar belakang sosial ekonominya,  masa kini dan masa yang akan 

datang yang diiringi dengan perubahan siklus hidup dan gaya hidup yang berdampak 

pada perubahan permintaan terhadap barang dan jasa. Isu globalisasi dan digitalisasi 

sangat berpengaruh terhadap perubahan perilaku dan gaya hidup penduduk menurut 

umur, jenis kelamin dan pola distribusi spasial. Bahasa yang dipakai: Bahasa Indonesia, 

dengan bahan bacaan umumnya berbahasa Inggris. 

 

Nama Mata Kuliah Tugas Akhir  (4 SKS) 

(Thesis) 

Kode Mata Kuliah ECPL804001 

Prasyarat Proposal dan Seminar (ECPL803003) 

IPK minimal 3.00 

Penulisan karya ilmiah atau tugas akhir mahasiswa bertujuan untuk menyempurnakan 

proses belajar yang telah dilalui oleh mahasiswa selama masa studi, dengan cara 

membangun penelitian, melakukan análisis mendalam, serta menuliskannya di dalam 

suatu bentuk karya akhir.   
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