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I. Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi (PPIE) 

 

S2 : Akreditasi dengan peringkat A, sesuai Nomor SK BAN-PT 

No.3468/SK/BAN-PT/Akred/M/IX/2017 sampai dengan tanggal 26 

September 2012. 

S3 : Akreditasi dengan predikat unggul, sesuai Nomor SK Ketua BAN-

PT  No.8191/SK/BAN-PT/AK-ISK/D/XII/2020 sampai dengan tanggal 

25 Agustus 2025. 

 

1.1 Visi Program Studi 

Jenjang S2: 

Menjadi pusat pembelajaran Ilmu Ekonomi jenjang magister termuka di 

Indonesia yang berperan dalam pembangunan nasional dan diakui secara 

internasional. 

 

Jenjang S3: 

Menjadi pusat pembelajaran Ilmu Ekonomi jenjang doktoral termuka di 

Indonesia yang berperan dalam pembangunan nasional dan diakui secara 

internasional. 

 

1.2 Misi Program Studi 

Jenjang S2 

1. Memberikan kontribusi pada penyelenggaran pendidikan dan 

menghasilkan penelitian yang berkualitas, kontekstual, dan sejalan dengan 

perkembangan Ilmu Ekonomi di dunia; 

2. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing, memiliki tanggung jawab social, 

dan mampu menghadapi tantangan global. 

 

Jenjang S3 

1. Memberikan kontribusi pada pengembangan keilmuan dalam bentuk 

kegiatan penelitian dengan pendekatan multidisplin yang kontekstual dan 

sejalan dengan perkembangan Ilmu Ekonomi di dunia; 

2. Menghasilkan lulusan yang dapat memimpin pengembangan penelitian, 

memiliki tanggung jawab social, dan mampu menghadapi tantangan global. 
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1.3 Tujuan Program Studi 

1. Menyelenggarakan program bergelar dengan kurikulum yang fokus pada 

pembelajaran Ilmu Ekonomi dan pengembangan ketrampilan untuk 

melakukan analisis ekonomi bagi mahasiswa dengan latar belakang 

pendidikan ekonomi maupun non-ekonomi; 

2. Menyiapkan lulusan yang mampu mengembangkan kinerja profesionalnya 

baik di bidang akademik, pemerintahan atau industri, melalui pembelajaran 

terhadap masalah ekonomi dengan pola pikir independen dan kritis; 

3. Membentuk sumber daya manusia terdidik dalam bidang ilmu ekonomi 

yang mampu memecahkan permasalahan di bidang keahliannya. 

Pengakuan terhadap PPIE FEB UI di tingkat nasional sebagai program 

unggul diperoleh dari Badan Akreditasi Nasional, dengan pencapaian nilai 

akreditasi tertinggi “A” baik untuk program Magister Ilmu Ekonomi dan 

program Doktor Ilmu Ekonomi. 

 

1.4 Pilihan Karier Bagi Lulusan  

Lulusan PPIE diharapkan dapat bekerja sebagai tenaga ahli atau profesional 

yang andal dalam melakukan kajian analisis ekonomi bidang makro dan mikro 

yang dibutuhkan oleh dunia akademik, publik/pemerintahan, maupun sektor 

swasta. 

 

1.5 Peminatan yang Ditawarkan 

Program studi PPIE, menawarkan peminatan untuk Jenjang S2 dan S3 sebagai 

berikut: 

1. Ekonomi Moneter dan Keuangan; 

2. Ekonomi Internasional dan Perdagangan; 

3. Ekonomi Regional dan Perkotaan; 

4. Ekonomi Publik dan Keuangan; 

5. Ekonomi Industri; 

6. Ekonomi Ketenagakerjaan; 

7. Ekonomi Pembangunan; 

8. Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan. 
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I.6 Informasi Program Studi 

Program Studi Pascasarjana Ilmu Ekonomi 

Gedung Pascasarjana Lantai 2  

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia 

Jl. Prof. Dr. Soemitro Djojohadikusumo  

Depok, Jawa Barat, Indonesia, 16426 

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

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

Instagram  : @ppie_feb_ui (PPIE FEB UI) 

Facebook : Ppie FEB UI 

Whatsapp  : +628111990729 

Telepon  : +6221  78849152; +62 21 78849153; +62 21 7875056  

Fax   : +6221 78849154 

 

 

I.7 Struktur Kurikulum Jenjang S2 

Kelompok Mata Kuliah SKS 

A. Mata Kuliah Wajib Program Studi 31 

B. Mata Kuliah Pilihan 9 

Total 40 

 

Kelompok Mata Pilihan SKS 

A. Mata Kuliah Pilihan 1 3 

B. Mata Kuliah Pilihan 2 3 

C. Mata Kuliah Pilihan 3 3 

Total 9 
 

Mata Kuliah Wajib Program Studi 

No Kode  Nama Mata Kuliah SKS 

1 ECES800101 Teori Ekonomi Mikro 1 3 

2 ECES80020l Teori Ekonomi Makro 1 3 

3 ECES801101 Matematika Ekonomi 2 3 

4 ECES801301 Ekonometrika 1 3 

5 ECES801501 Metodologi Penelitian 2 

6 ECES800l02 Teori Ekonomi Mikro 2 3 

7 ECES800202 Teori Ekonomi Makro 2 3 

8 ECES801502 Proposal Penelitian 1 

9 ECES801303 Ekonometrika Cross-section dan Panel Data 2 (*) 3 

10 ECES801304 Ekonometrika Time Series 2 (*) 3 

11 ECES801503 Penulisan Karya Ilmiah 1 
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No Kode  Nama Mata Kuliah SKS 

12 ECES80900l Tesis 4 

13 ECES809002 Publikasi (**) 2 

Total 31 
Catatan: 

*) Pilih salah satu dari dua mata kuliah di atas 

(**) Publikasi adalah artikel ilmiah yang telah diterbitkan di Jurnal Ilmiah 

Nasional Terakreditasi atau diterima di Jurnal Internasional. 

Mata Kuliah Pilihan 

No Kode  Nama Mata Kuliah SKS 

1 ECES905201 Teori dan Aplikasi Ekonomi Publik 3 

2 ECES905202 Teori dan Aplikasi Keuangan Publik 3 

3 ECES905204 Isu-isu Terkini dalam Ekonomi & Keuangan Publik 3 

4 ECES907202 Ekonomi Regional 3 

5 ECES904201 Organisasi Industri 3 

6 ECES904202 Isu-isu Terkini dalam Ekonomi Industri 3 

7 ECES903202 Ekonomi Moneter dan Keuangan 3 

8 ECES906201 Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan 3 

9 ECES905203 Keuangan Internasional dan Perdagangan 3 

10 ECES905205 Analisis Ekonomi Perdagangan dan Industri 3 

11 
ECES802203 Teori & Analisis Kuantitatif dalam Ekonomi 

Pembangunan 3 

12 ECES907402 Isu-isu Terkini dalam Ekonomi dan Pembangunan 3 

13 ECES906401 Ekonomi Ketenagakerjaan 3 

14 ECES906402 Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial 3 

15 ECES908801 Ekonomi Risiko dan Asuransi 3 

Catatan: Memilih 3 mata kuliah dari 15 

Deskripsi mata kuliah pilihan bisa dilihat pada deskripsi mata kuliah Jenjang S3. 
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I.8 Distribusi Kurikulum Jenjang S2 

Kode 

Mata 

Kuliah 

Nama Mata Kuliah SKS 

Kode 

Mata 

Kuliah 

Nama Mata Kuliah SKS 

Semester Pertama Semester Kedua 

ECES800101 Teori Ekonomi Mikro 1 3 ECES800102 Teori Ekonomi Mikro 2 3 

ECES800201 Teori Ekonomi Makro 1 3 ECES800202 Teori Ekonomi Makro 2 3 

ECES801101 Matematika Ekonomi 2 3 ECES801502 Proposal Penelitian 1 

ECES801301 Ekonometrika 1 3 
(*) Pilih salah satu dari dua mata 

kuliah  
 

ECES801501 Metodologi Penelitian  ECES801303 

Ekonometrika Cross-

section dan Panel Data 

2 (*) 3 

   ECES801304 
Ekonometrika Time 

Series 2 (*) 

    MK Pilihan Bebas 1 3 

      

 Jumlah SKS 14  Jumlah SKS 13 

Semester Ketiga Semester Keempat 

 MK Pilihan Bebas 2 3 ECES809001 Tesis 4 

 MK Pilihan Bebas 3 3 ECES809002 Publikasi 2 

ECES801503 Penulisan Karya Ilmiah 1    

      

 Jumlah SKS 7  Jumlah SKS 6 
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1.9 Deskripsi Mata Kuliah Jenjang S2 
 

Nama Mata Kuliah Teori Ekonomi Mikro 1  

Jumlah Kredit 3 SKS 

Kode Mata Kuliah ECES800101 

Prasyarat Tidak ada  

Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa diharapkan mampu membangun 

kerangka berpikir teoretis terhadap perilaku konsumen dan produsen pada pasar 

yang kompetitif dan model keseimbangan umum untuk menjelaskan berbagai 

masalah ekonomi mikro yang bisa ditemui di dunia nyata. 

Topik pada mata kuliah ini mencakup teori konsumsi, teori produksi, pasar 

kompetitif, model keseimbangan umum dan kesejahteraan. Mata kuliah ini 

menggunakan teori permainan (game theory) dan pendekatan matematika  sebagai alat 

analisis. 

Deskripsi Mata Kuliah: 

Mata kuliah Teori Ekonomi Mikro 1 bertujuan untuk memberikan pemahaman 

kepada mahasiswa tentang bagaimana produsen dan konsumen membuat keputusan 

dalam pasar persaingan sempurna, dan implikasi dari keputusan tersebut terhadap 

efisiensi alokasi sumber daya ekonomi. Untuk mendidik mahasiswa agar bisa berpikir 

logis dan terstruktur, pembelajaran pada Mata Kuliah ini akan menggunakan banyak 

pendekatan matematis dan grafis dalam menjelaskan perilaku konsumen dan 

produsen. Metode pembelajaran yang akan diterapkan bervariasi, namun 

memberikan penekanan kepada active learning, yang terdiri dari active lecturing, 

discussion, dan teaching with the case. Diharapkan setelah mengikuti mata kuliah ini 

mahasiswa mempunyai keterampilan yang baik untuk menjelaskan bagaimana suatu 

variabel tertentu akan mempengaruhi keputusan konsumen, produsen, dan efisiensi 

alokasi sumber daya ekonomi. Bahasa pengantar untuk mata kuliah ini adalah Bahasa 

Indonesia. 

 

Nama Mata Kuliah Teori Ekonomi Makro 1 

Jumlah Kredit 3 SKS 

Kode Mata Kuliah ECES800201 

Prasyarat Tidak ada  

Setelah mengikuti kuliah ini mahasiswa diharapkan mampu menganalisis berbagai 

issue pembangunan seperti economic depression dan unemployment dan kebijakan 

pembangunan dengan kerangka model makroekonomi yang memasukkan faktor 

uncertainty dan perilaku individual.  

Topik pada mata kuliah ini meliputi model ekonomi makro agregat IS-LM, peranan 

ekspektasi dalam model ekonomi makro, micro foundation dari teori ekonomi makro 

modern, model ekonomi makro dan pasar tenaga kerja, masalah ekonomi makro pada 

perekonomian terbuka, teori konsumsi dan investasi. Materi disampaikan dengan 

pendekatan matematika ekonomi.  

Deskripsi Mata Kuliah:  

Mata kuliah ini ditujukan untuk membekali mahasiswa dengan abstraksi Teori 

Ekonomi Makro untuk perilaku perekonomian jangka pendek. Pembahasan dimulai 

dari pendekatan Keynesian dan Klasikal dengan penekanan pada perbedaan 
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Nama Mata Kuliah Teori Ekonomi Makro 1 

Jumlah Kredit 3 SKS 

Kode Mata Kuliah ECES800201 

Prasyarat Tidak ada  

mendasar antara pendekatan klasik dan Keynes. Hal ini dilanjutkan dengan 

pembentukan ekspektasi, fondasi ekonomi mikro dalam model ekonomi makro untuk 

menangkap bagaimana keputusan pelaku individual ekonomi dalam pembentukan 

model makro. Aplikasi dari penggunakan fondasi mikro dalam model makro dibahas 

dalam model real business cycle (RBC) dan model dynamic stochastic general 

equilibrium (DSGE). Mata kuliah ini juga akan membahas kebijakan moneter dan 

fiskal sebagai instrument pemerintah dalam menjaga stabilitas perekonomian. 

Pendekatan kuantitatif/matematis mendominasi penyajian teori-teori makro disertai 

artikel-artikel empiris untuk membantu mahasiswa memahami pembuktian empiris 

dalam menguji model-model makro yang dibahas. 

 

Nama Mata Kuliah Matematika Ekonomi 2 

Jumlah Kredit 3 SKS 

Kode Mata Kuliah ECES801101 

Prasyarat Tidak ada  

Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa diharapkan mampu membangun 

analisis ekonomi dengan pendekatan matematika aljabar linear, kalkulus dan analisis 

dinamik pada tingkatan yang diperlukan untuk mengikuti perkuliahan di program 

magister ilmu ekonomi. 

Topik pada mata kuliah ini mencakup model matematika linear, analisis comparative 

statics, optimisasi statis tanpa kendala dan dengan kendala, economic dynamics dan 

kalkulus integral, differential equations, difference equations, dan berbagai contoh aplikasi 

pendekatan matematika untuk beberapa masalah ekonomi.  

Deskripsi Mata Kuliah: 

Matematika Ekonomi 2 merupakan mata kuliah pendukung untuk mahasiswa 

Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi pada semester pertama. Mata kuliah ini 

bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan konsep-konsep dan teknik-teknik 

matematika lanjutan dalam analisis ekonomi, bisnis, dan keuangan dengan beberapa 

metode pembelajaran seperti Question Based Learning, Class Discussion, dan Case 

Studies. Mata kuliah ini membahas berbagai konsep dasar matematika yang sering 

digunakan dalam melakukan analisis ekonomi, seperti Kalkulus Diferensial, 

Optimisasi Statis, Kalkulus Integral, Persamaan Diferensial, dan Persamaan Diferens. 

Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa harus mampu mengevaluasi 

berbagai konsep matematika lanjutan yang tepat untuk menganalisis dan 

memecahkan berbagai persoalan ekonomi, baik statis maupun dinamis, secara 

individual dan dengan bekerja sama antar mahasiswa yang didasarkan atas 

kesepakatan kelompok. Mata kuliah ini diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia. 
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Nama Mata Kuliah Ekonometrika 1 

Jumlah Kredit 3 SKS 

Kode Mata Kuliah ECES801301 

Prasyarat Tidak ada  

Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa diharapkan mampu merancang 

prosedur analisis empiris yang mencakup spesifikasi model berdasarkan teori 

ekonomi, metode estimasi dan pengujian hipotesis yang sesuai untuk berbagai kasus 

model regresi linear dan model probabilitas, untuk menganalisis perilaku ekonomi 

dengan data makro dan mikro. 

Topik yang dibahas meliputi metode-metode estimasi dan analisis inferensia untuk 

model classical multiple linear regression, model dengan peubah bebas yang bersifat 

endogen, model generalized linear regression, dan model dengan peubah tidak bebas 

yang bersifat kualitatif atau terbatas.  

Deskripsi Mata Kuliah: 

Mata kuliah ini mempelajari teknik ekonometrika untuk melakukan analisis regresi 

dengan data cross section, yang bertujuan menguji perilaku ekonomi secara empiris 

melalui suatu kumpulan data (dataset). Mata kuliah ini mengajarkan teori dan 

penerapan metode ekonometrika agar partisipan dapat mengembangkan pemahaman 

dan kemampuan untuk melakukan estimasi dan pengujian hipotesis, pada kasus 

model regresi linier konvensional, model pilihan diskrit, dan model variabel terikat 

terbatas (C6, A4, P3). Metode pembelajaran mencakup penyampaian teori (contextual 

instruction), latihan (inquiry based learning), dan pembelajaran mandiri (small group 

discussion) untuk memberikan pengalaman penerapan teori serta penggunaan 

komputer untuk penelitian empiris. Mata kuliah ini membutuhkan pengetahuan dasar 

statistika dan/atau ekonometrika. 

 

Nama Mata Kuliah Metodologi Penelitian 

Jumlah Kredit 2 SKS 

Kode Mata Kuliah ECES801501 

Prasyarat Tidak ada  

Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi 

elemen-elemen utama dari suatu publikasi penelitian ilmiah yang meliputi masalah 

penelitian (research problem), kerangka konseptual, tujuan, kontribusi ilmiah, dan 

metode dan prosedur analisis empiris, sehingga dirinya akan mampu 

mengelompokkan publikasi ilmiah yang penting dan relevan untuk mempelajari suatu 

topik penelitian ekonomi melalui telaah pustaka.  

Pembahasan pada mata kuliah ini mencakup cara menyatakan permasalahan 

penelitian umum, cara merumuskan masalah penelitian, cara menyatakan tujuan, cara 

membangun kerangka konseptual, dan berbagai issue dalam pemilihan metode dan 

prosedur analisis empiris, dengan mempelajari contoh-contoh artikel ilmiah di bidang 

ilmu ekonomi yang telah dipublikasikan pada jurnal ilmiah internasional bereputasi. 

Deskripsi Mata Kuliah: 

Mata kuliah ini menjelaskan konsep dan struktur metodologi penelitian untuk ilmu 

ekonomi terapan (applied economics) kepada mahasiswa pascasarjana ilmu ekonomi 

yang harus membuat tesis dan publikasi sebagai syarat kelulusannya. Setelah 
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Nama Mata Kuliah Metodologi Penelitian 

Jumlah Kredit 2 SKS 

Kode Mata Kuliah ECES801501 

Prasyarat Tidak ada  

mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang 

penting agar mereka siap membuat rencana penelitian untuk sebuah tesis dan 

publikasinya, yaitu pengetahuan dasar tentang metodologi penelitian dan 

kemampuan melihat struktur argumentasi pada sebuah artikel ilmiah yang telah 

dipublikasikan. 

Materi pembelajaran terdiri dari dua bagian. Bagian pertama menjelaskan dasar-dasar 

metodologi penelitian, berupa definisi metodologi penelitian, klasifikasi penelitian, 

proses dasar penelitian, dan filosofi penelitian. Bagian kedua menjelaskan komponen 

rencana penelitian yang harus disiapkan untuk membuat proposal penelitian tesis, 

yaitu perumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, kajian pustaka, kerangka 

konseptual, dan metode/prosedur empiris penelitian.  
 

 

Nama Mata Kuliah Teori Ekonomi Mikro 2 

Jumlah Kredit 3 SKS 

Kode Mata Kuliah ECES800102 

Prasyarat Teori Ekonomi Mikro 1 ECES800101 

Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan 

kerangka berpikir teoritis untuk menghubungkan masalah ekonomi mikro dan 

ekonomi makro dengan menggunakan teori keseimbangan umum, sebagai persiapan 

untuk mempelajari issue terapan dalam ilmu ekonomi seperti Ekonomi Publik, 

Ekonomi Internasional dan Organisasi Industri. 

Topik pada mata kuliah ini mencakup teori keseimbangan umum, masalah 

pertukaran,  teori produksi, dan penggunaan game theory untuk menjelaskan perilaku 

agen ekonomi di pasar yang tidak sempurna. Mata kuliah ini menggunakan 

pendekatan matematika sebagai alat analisis. 

Deskripsi Mata Kuliah: 

Mata ajaran Teori Ekonomi Mikro 2, sebagai kelanjutan mata kuliah Teori Ekonomi 

Mikro 1, bertujuan membekali mahasiswa dengan perangkat analisa mikroekonomi 

yang membahas interaksi agen-agen ekonomis. Terdapat tiga topik utama pada mata 

kuliah ini, teori keseimbangan umum, keputusan dalam ketidakpastian, dan teori 

keputusan strategis/game theory. Mata kuliah ini diberikan pada semester kedua 

dengan metode pembelajaran Question Based Learning dan Active Lecturing. Setelah 

menyelesaikan mata kuliah ini mahasiswa Setelah menyelesaikan mata kuliah ini 

mahasiswa harus mampu mengevaluasi kerangka teori mikroekonomi yang 

membahas interaksi agen - agen ekonomi yang tepat dan terkini dalam menganalisa 

permasalahan ekonomi baik secara individual maupun dengan bekerja sama antar 

mahasiswa yang didasarkan atas kesepakatan kelompok. Mata kuliah ini 

diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia. 
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Nama Mata Kuliah Teori Ekonomi Makro 2 

Jumlah Kredit 3 SKS 

Kode Mata Kuliah ECES800202 

Prasyarat Teori Ekonomi Makro 1 ECES800201 

Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa diharapkan mampu menganalisis secara 

teoritis masalah penting dalam makroekonomi yaitu mengapa ada negara kaya dan 

negara miskin?; apa yang menyebabkan suatu perekonomian tumbuh?; apa penyebab 

ekonomi mengalami resesi dan boom?; Apa yang menyebabkan unemployment?; apa 

yang menentukan investasi? 

Topik dalam mata kuliah ini mencakup teori-teori fundamental dalam makroekonomi 

yaitu teori pertumbuhan ekonomi, teori siklus bisnis, teori investasi dan teori 

pengangguran.  

Deskripsi Mata Kuliah: 

Mata kuliah ini merupakan kelanjutan dari mata kuliah Teori Makroekonomi 1 yang 

diberikan di Program Master bidang Ilmu Ekonomi. Dalam mata kuliah ini mahasiswa 

mempelajari model-model pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan studi 

empirisnya dalam menjelaskan mengapa ada perbedaan tingkat kesejahteraan antar 

negara. Mahasiswa dibekali teknik-teknik formal yang digunakan dalam menyajikan 

suatu model pertumbuhan ekonomi jangka panjang, perkembangan teori 

pertumbuhan ekonomi jangka panjang, kritik-kritik terhadap teori-teori tersebut dan 

pembuktian empirisnya. Hal ini akan membekali mahasiswa program Magister Ilmu 

Ekonomi dengan fondasi keilmuan dalam bentuk pengungkapan kerangka konseptual 

yang disajikan secara matematis sebagai salah satu teknik formal penyajian dan 

panduan dalam melakukan studi empiris dalam membuktikan hipotesis dari suatu 

model pertumbuhan ekonomi. Topik bahasan materi yang akan dipelajari dalam mata 

kuliah ini adalah model-model awal tentang pertumbuhan ekonomi jangka panjang 

dan perkembangannya serta penelitian empirisnya. Pengetahuan tentang perilaku 

mikro dan optimisasi dinamis sangat diperlukan untuk mengikuti mata kuliah ini. 
 

Nama Mata Kuliah Proposal Penelitian 

Jumlah Kredit 1 SKS 

Kode Mata Kuliah ECES801502 

Prasyarat Metodologi Penelitian 

Teori Ekonomi Mikro 1 

Teori Ekonomi Makro 1 

Matematika Ekonomi 2 

Ekonometrika 1 

ECES801501 

ECES800101 

ECES800201 

ECES801101 

ECES801301 

Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa diharapkan mampu membuat rencana 

dan desain penelitian ilmiah untuk menjawab masalah ekonomi yang penting pada 

bidang ilmu ekonomi yang ditekuninya secara independen, analitik, dan kritikal.  

Topik pada mata kuliah ini meliputi teknik perumusan masalah penelitian dan tujuan 

penelitian, perumusan research gap, penggunaan kerangka berpikir teoritis untuk 

membentuk hipotesis atau dugaan terhadap perilaku ekonomi, dan desain metode 

empiris untuk menguji hipotesis. 
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Nama Mata Kuliah Proposal Penelitian 

Jumlah Kredit 1 SKS 

Kode Mata Kuliah ECES801502 

Prasyarat Metodologi Penelitian 

Teori Ekonomi Mikro 1 

Teori Ekonomi Makro 1 

Matematika Ekonomi 2 

Ekonometrika 1 

ECES801501 

ECES800101 

ECES800201 

ECES801101 

ECES801301 

Deskripsi Mata Kuliah: 

Pada mata kuliah ini mahasiswa mengembangkan ide dan membuat proposal 

penelitian untuk tujuan penulisan tesis dan publikasi dalam rangka memenuhi 

persyaratan gelar Magister Sains Ekonomi. Mahasiswa diasumsikan familiar dengan 

konsep dan alur metodologi penelitian PPIE yang diberikan pada mata kuliah 

Metodologi Penelitian (ECES801501). Ide untuk proposal penelitian mencakup 

identifikasi dan perumusan masalah penelitian, identifikasi teori ekonomi dan teori 

lainnya yang relevan untuk konseptualisasi dan menganalisis masalah ekonomi yang 

dipilih, dan rancangan pendekatan untuk melakukan analisis empiris. 

Di awal perkuliahan, instruktur akan menjelaskan struktur dasar proposal penelitian 

kepada mahasiswa sebagai acuan dasar penulisan proposal untuk mengembangkan 

topik penelitian masing-masing. Selanjutnya mahasiswa menulis proposal penelitian 

secara mandiri. Instruktur akan memberi umpan balik kepada mahasiswa berdasarkan 

struktur dasar proposal yang telah dijelaskan. 

Setelah mengambil mata kuliah ini, mahasiswa akan dapat menyusun rencana 

rancangan penelitian berisi argumen-argumen yang bertujuan meningkatkan 

pengetahuan terhadap suatu masalah ekonomi secara independen, analitik, dan 

kritikal. 
 

Nama Mata Kuliah Ekonometrika Cross-Section & Panel Data  

Jumlah Kredit 3 SKS 

Kode Mata Kuliah ECES801303 

Prasyarat Ekonometrika 1 ECES801301 

Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu merancang 

prosedur analisis empiris yang mencakup spesifikasi model berdasarkan teori 

ekonomi, metode estimasi dan pengujian hipotesis yang sesuai untuk menganalisis 

perilaku ekonomi dengan data panel.  

Mata kuliah ini mencakup topik utama analisis data panel (panel data analysis). Analisa 

dengan data panel mencakup model dengan continuous dependent variable, discrete 

dependent variable, dan model durasi. 

Deskripsi Mata Kuliah: 

Mata kuliah ini memperkenalkan penggunaan metode dalam ekonometrika untuk 

memperkirakan hubungan empiris antara variabel ekonomi dan melakukan pengujian 

hipotesis menggunakan data cross-section dan panel. Metode ekonometrika yang 

diajarkan antara lain adalah Maximum Likelihood Estimation (MLE), model regresi 

data panel statis, model linier panel dinamis, dan analisis data panel diskret dan count 

data. 
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Nama Mata Kuliah Ekonometrika Cross-Section & Panel Data  

Jumlah Kredit 3 SKS 

Kode Mata Kuliah ECES801303 

Prasyarat Ekonometrika 1 ECES801301 

Metode pembelajaran yang akan digunakan adalah Active Lecturing, Class Discussion 

(online), dan tutorial. Mata kuliah ini disajikan dengan menggunakan bahasa 

Indonesia. 
 

Nama Mata Kuliah Ekonometrika Time Series  

Jumlah Kredit 3 SKS 

Kode Mata Kuliah ECES801304 

Prasyarat Matematika Ekonomi 2 

Ekonometrika 1 

ECES801101 

ECES801301 

Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu merancang 

prosedur analisis empiris yang mencakup spesifikasi model berdasarkan teori 

ekonomi, metode estimasi dan pengujian hipotesis yang sesuai untuk menganalisis 

perilaku ekonomi dengan data runtun waktu (time series).  

Mata kuliah ini mencakup topik utama analisis data runtun waktu (time series analysis). 

Pembahasan dalam time series model mencakup pengujian stationarity dan derajat 

integrasi, proses autoregressive (AR), moving average (MA), atau kombinasi keduanya 

(ARMA), diagnosa kelaikan model melalui inovasi yang white noise, pengujian lag, 

vector autoregressions (VAR), time series models of heteroskedasticity (ARCH dan GARCH), 

analisa cointegration untuk data non-stasioner dan error-correction model (ECM). 

Deskripsi Mata Kuliah:  

Secara garis besar, mata ajaran ini memfokuskan materi pada penerapan model 

ekonometri dan memahami model-model ekonometri yang sering digunakan dalam 

bidang ilmu ekonomi lanjut. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan alat analisis 

statistik dan ekonometrik kepada mahasiswa/i tingkat magister sehingga mereka 

dapat memahami dan menggunakan teknik-teknik analisis proses autoregression 

(AR), moving average (MA), integrated, distributed lag, stationerity, cointegration, 

error correction model (ECM), vector autoregression (VAR), vector error correction 

model (VECM), Panel Cointegration, Volatility regression, markov switching, 

threshold regression. Kepada mahasiswa/i juga diberikan contoh penerapan 

ekonometrika dengan menggunakan perangkat lunak yang mudah dioperasionalkan 

dan mudah ditafsirkan untuk berbagai hubungan dan besaran dalam ekonometri. 

Secara khusus matakuliah ini disusun untuk mendorong mahasiswa/I melakukan 

pengenalan, analisis dan penelitian mandiri menggunakan ekonometrika untuk 

penelitian Disertasi. 

Pada perkuliahan ini kepada mahasiswa diharapkan sudah memiliki keterampilan 

penerapan operasi matriks dan penguasaan beberapa aplikasi ekonometrika seperti 

STATA, Eviews dan Matlab. 

Setelah mengikuti kuliah ini diharapkan mahasiswa mempunyai latar belakang 

pemahaman terhadap ilmu ekonometrika yang memadai. Dengan bekal ini mahasiswa 

bisa leluasa membaca literatur yang menggunakan ilmu ekonometrika yang kompleks. 

Kemandirian seperti ini sangat diperlukan mahasiswa terutama pada tahap penelitian 
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Nama Mata Kuliah Ekonometrika Time Series  

Jumlah Kredit 3 SKS 

Kode Mata Kuliah ECES801304 

Prasyarat Matematika Ekonomi 2 

Ekonometrika 1 

ECES801101 

ECES801301 

untuk disertasinya. Pada tahap ini mahasiswa sering dituntut untuk mengadopsi 

metodologi mutakhir dalam penelitiannya yang melibatkan ilmu ekonometrika yang 

kompleks. 
 

Nama Mata Kuliah Penulisan Karya Ilmiah 

Jumlah Kredit 1 SKS 

Kode Mata Kuliah ECES801503 

Prasyarat Tidak ada  

Setelah mengambil mata kuliah ini, mahasiswa mampu menulis karya ilmiah sesuai 

dengan kaidah penulisan ilmiah yang baik dan benar. 

Deskripsi Mata Kuliah: 

Mata kuliah Penulisan Karya Ilmiah adalah mata kuliah yang diselenggarakan agar 

mahasiswa mampu menulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang baik dan 

benar. Mata kuliah ini akan memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai 

publikasi ilmiah, jenis-jenis artikel ilmiah, dan struktur umum artikel ilmiah. Dengan 

menggunakan pemahaman dasar mengenai publikasi dan artikel ilmiah, dalam mata 

kuliah ini mahasiswa juga akan mempraktekkan Penulisan Karya Ilmiah, mulai dari 

bagian pendahuluan, tinjauan literatur, metodologi, hingga hasil analisis dan 

kesimpulan. Mata kuliah ini juga akan membahas mengenai plagiarisme dan strategi 

publikasi ilmiah. Metode pembelajaran yang akan digunakan adalah Problem Based 

Learning, Case Based Learning, dan Small Group Discussion. Mata kuliah ini disajikan 

dengan menggunakan bahasa Indonesia. 
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1.10    Struktur Kurikulum Jenjang S3 

A. Jalur Riset 

 

Mata Kuliah Wajib Program Studi Jalur Riset 

No Kode  Nama Mata Kuliah SKS 

1 ECES908001 Kajian Literatur Teori & Metode Penelitian 3 

2 ECES908002 Kajian Literatur Bidang Penelitian 3 

3 ECES909501 Ujian Proposal Riset 5 

4 ECES909503 Ujian Hasil Riset 8 

5 ECES909502 Publikasi Prosiding Internasional Terindeks 4 

6 ECES909504 
Publikasi Artikel Ilmiah Nasional 

Terakreditasi 
5 

7 ECES90505 
Publikasi Artikel Ilmiah Internasional 

Bereputasi 
6 

8 ECES909506 Ujian Promosi Doktor 8 

Total 42 
 

B. Jalur Kuliah dan Riset 

 

Mata Kuliah Wajib Program Studi Jalur Kuliah dan Riset 

No Kode  Nama Mata Kuliah SKS 

1 ECES900105 Teori Ekonomi Mikro Lanjutan 3 

2 ECES900205 Teori Ekonomi Makro Lanjutan 3 

3 ECES901502 Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian 2 

4 ECES901303 Ekonometrika 3 2 

5 ECES909001 Ujian Proposal Riset 6 

6 ECES909002 Ujian Hasil Riset  6 

7 ECES909004 
Publikasi Artikel Ilmiah Internasional 

Bereputasi 
6 

8 ECES909006 Ujian Promosi Doktor 8 

Total 36 

Kelompok Mata Kuliah SKS 

A. Mata Kuliah Wajib Program Studi 42 

B. Mata Kuliah Pilihan 0 

Total 42 

Kelompok Mata Kuliah SKS 

A. Mata Kuliah Wajib Program Studi 36 

B. Mata Kuliah Pilihan 6 

Total 42 
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Mata Kuliah Pilihan Program Studi Jalur Kuliah dan Riset 

Kelompok Mata Pilihan SKS 

A. Mata Kuliah Pilihan Bebas A 3 

B. Mata Kuliah Pilihan Bebas B 3 

Total 6 
 

Mata Kuliah Pilihan Bebas A 

No Kode  Nama Mata Kuliah SKS 

1 ECES901423 Game Theory Lanjutan 3 

2 
ECES901421 Model Ekonomi dan Metode Empiris untuk 

Ekonomi Mikro 3 

3 
ECES901424 Keseimbangan Umum dan Pemodelan Ekonomi 

Dinamis 3 

4 
ECES901422 Model Ekonomi dan Metode Empiris untuk 

Ekonomi Makro 3 

5 ECES901321 Mikroekonometrika 3 

6 ECES901324 Analisis Time Series Lanjutan 3 

Catatan: Memilih 1 dari 6 
 

Mata Kuliah Pilihan Bebas B 

No Kode  Nama Mata Kuliah SKS 

1 ECES905201 Teori dan Aplikasi Ekonomi Publik 3 

2 ECES905202 Teori dan Aplikasi Keuangan Publik 3 

3 
ECES905204 Isu-isu Terkini dalam Ekonomi dan Keuangan 

Publik 3 

4 ECES907202 Ekonomi Regional 3 

5 ECES904201 Organisasi Industri 3 

6 ECES904202 Isu-isu Terkini dalam Ekonomi Industri 3 

7 ECES903202 Ekonomi Moneter dan Keuangan 3 

8 ECES906201 Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan 3 

9 ECES905203 Keuangan Internasional dan Perdagangan 3 

10 ECES905205 Analisis Ekonomi Perdagangan dan Industri 3 

11 
ECES802203 Teori dan Analisis Kuantitatif dalam Ekonomi 

Pembangunan 3 

12 
ECES907402 Isu-isu Terkini dalam Ekonomi dan 

Pembangunan 3 

13 ECES906401 Ekonomi Ketenagakerjaan 3 

14 ECES906402 Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial 3 

15 ECES908801 Ekonomi Risiko dan Asuransi 3 

Catatan: Memilih 1 dari 15 
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1.11    Distribusi Kurikulum Jenjang S3 

 

A. Jalur Riset 

Kode 

Mata 

Kuliah 

Nama Mata Kuliah SKS 

Kode 

Mata 

Kuliah 

Nama Mata Kuliah SKS 

Semester Pertama Semester Kedua 

ECES908001 
Kajian Literatur Teori & 

Metode Penelitian 
3 ECES909501 Ujian Proposal Riset 5 

ECES908002 
Kajian Literatur Bidang 

Penelitian 
3    

      

 Jumlah SKS 6  Jumlah SKS 5 

Semester Ketiga Semester Keempat 

ECES909502 
Publikasi Prosiding 

Internasional Terindeks 
4 ECES909503  Ujian Hasil Riset 8 

      

 Jumlah SKS 4  Jumlah SKS 8 

Semester Kelima Semester Keenam 

ECES909504 

Publikasi Artikel 

Ilmiah Nasional 

Terakreditasi 

5 ECES909004 

  Publikasi Artikel 

Ilmiah Internasional 

Bereputasi 

6 

   ECES909506 Ujian Promosi Doktor 8 

      

 Jumlah SKS 5  Jumlah SKS 14 
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B. Jalur Kuliah dan Riset 

Kode 

Mata 

Kuliah 

Nama Mata Kuliah SKS 

Kode 

Mata 

Kuliah 

Nama Mata Kuliah SKS 

Semester Pertama Semester Kedua 

ECES900105 
Teori Ekonomi Mikro 

Lanjutan 
3  MK Pilihan Bebas A 3 

ECES900205 
Teori Ekonomi Makro 

Lanjutan 
3  MK Pilihan Bebas B 3 

ECES901502 
Filsafat Ilmu dan 

Metodologi Penelitian 
2    

ECES901303 Ekonometrika 3 2    

      

 Jumlah SKS 10  Jumlah SKS 6 

Semester Ketiga Semester Keempat 

ECES909001  Ujian Proposal Riset 6 ECES909002  Ujian Hasil Riset 6 

      

 Jumlah SKS 6  Jumlah SKS 6 

Semester Kelima Semester Keenam 

ECES909004 

Publikasi Artikel 

Ilmiah Internasional 

Bereputasi 

6 ECES909506  Ujian Promosi Doktor 8 

      

 Jumlah SKS 6  Jumlah SKS 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

19 

 

1.12    Deskripsi Mata Kuliah Jenjang S3 

Nama Mata Kuliah Teori dan Aplikasi Ekonomi Publik  

Jumlah Kredit 3 SKS  

Kode Mata Kuliah ECES905201 

Prasyarat Teori Ekonomi Mikro 1 

Teori Ekonomi Mikro 2 

ECES800101 

ECES800102 

Setelah menyelesaikan mata kuliah ini mahasiswa mampu menjelaskan dan 

menganalisis dampak kebijakan pemerintah dari sisi pengeluaran terhadap perilaku 

agen ekonomi dan implikasinya terhadap efisiensi alokasi sumber daya dan keadilan 

ekonomi 

Deskripsi Mata Kuliah: 

Mata kuliah Teori dan Aplikasi Ekonomi Publik bertujuan untuk memberikan 

pemahaman kepada mahasiswa tentang kebijakan pemerintah dari sisi pengeluaran. 

Mahasiswa akan diberikan penjelasan rasionalitas intervensi pemerintah dalam suatu 

kondisi dan implikasinya terhadap efisiensi elokasi sumber daya dan keadilan 

ekonomi (economic efficiency and equity). Untuk mendidik mahasiswa agar bisa 

berpikir logis dan terstruktur, pembelajaran pada mata kuliah ini akan menggunakan 

banyak pendekatan matematis dan grafis. Metode pembelajaran yang akan diterapkan 

bervariasi, namun memberikan penekanan kepada active learning, yang terdiri dari 

active lecturing, discussion, dan teaching with the case. Diharapkan setelah mengikuti 

mata kuliah ini mahasiswa mempunyai keterampilan yang baik untuk memberikan 

menjelaskan dan menganalisis dampak dari kebijakan pemerintah terhadap perilaku 

agen ekonomi, efisiensi alokasi sumber daya, dan keadilan ekonomi. Bahasa pengantar 

untuk mata kuliah ini adalah Bahasa Indonesia. 
 

Nama Mata Kuliah Teori dan Aplikasi Keuangan Publik  

Jumlah Kredit 3 SKS  

Kode Mata Kuliah ECES905202 

Prasyarat Teori Ekonomi Mikro 1 ECES800101 

Mata kuliah ini adalah bagian dari urutan (master level) ekonomi publik, bidang yang 

membahas masalah perpajakan dan pengeluaran. Kursus ini berfokus pada masalah 

penerimaan pemerintah, khususnya mengenai pajak, tentang apa yang dilakukan 

pemerintah, alasan intervensi, dan implikasinya. 

Mata kuliah akan dimulai dengan implikasi efisiensi dan pemerataan dari kebijakan 

pendapatan pemerintah. Perpajakan yang optimal akan mencakup perpajakan tidak 

langsung (commodity taxation) dan pajak langsung (income tax). Beberapa aspek akan 

dibahas, termasuk pengaruh pasar dan struktur pajak terhadap efisiensi dan 

pemerataan ekonomi, serta perilaku kepatuhan dan kebijakan administrasi 

perpajakan. Terkait dengan commodity/consumption tax, akan membahas lebih dalam 

tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Cukai. 

Perpajakan antar-yurisdiksi akan dibahas yang juga akan terkait dengan pembahasan 

fiscal federalism dan pembagian tanggung jawab di antara berbagai tingkat 

pemerintahan. Implikasinya terhadap penyediaan barang publik dan pembiayaannya 

juga akan dibahas. Karena meningkatnya tren globalisasi, konteks fiscal competition 
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Nama Mata Kuliah Teori dan Aplikasi Keuangan Publik  

Jumlah Kredit 3 SKS  

Kode Mata Kuliah ECES905202 

Prasyarat Teori Ekonomi Mikro 1 ECES800101 

dan tax coordination juga akan dicakup dalam overview mengenai perpajakan 

internasional. 

Perubahan kebijakan yang signifikan mungkin diperlukan untuk mencapai efisiensi 

dan pemerataan ekonomi yang lebih baik. Implikasi antarwaktu dari kebijakan publik 

juga akan dibahas karena efek kebijakan fiskal saat ini dapat melampaui generasi saat 

ini. Dengan demikian, pembahasan reformasi pajak di berbagai negara akan berguna 

untuk mengidentifikasi praktik terbaik domestik dan juga dari negara lain. 
 

Nama Mata Kuliah Isu-isu Terkini dalam Ekonomi & Keuangan Publik  

Jumlah Kredit 3 SKS  

Kode Mata Kuliah ECES905204 

Prasyarat Teori Ekonomi Mikro 1 

Teori Ekonomi Makro 1 

ECES800101 

ECES800201 

Setelah mengambil mata kuliah ini, mahasiswa mampu memahami bagaimana 

penerapan konsep dasar dan teori mikroekonomi, makroekonomi, dan keuangan 

publik dalam melakukan analisis kebijakan publik, memahami masalah-masalah 

kontemporer dan kebijakan terkait pengembangan kebijakan fiskal pemerintah, serta 

menerapkan pemahaman tersebut dalam merespons isu-isu terkini terkait berbagai 

intervensi pemerintah sebagai kebijakan publik. 

Deskripsi Mata Kuliah: 

Mata kuliah Isu-isu Terkini dalam Ekonomi dan Keuangan Publik adalah mata kuliah 

yang diselenggarakan agar mahasiswa memahami aplikasi teori dari ekonomi publik 

dan keuangan publik dengan fokus pembahasan pada analisis kebijakan fiskal 

pemerintah terutama masalah perpajakan dan belanja pemerintah. Mata kuliah ini 

akan memberikan pandangan kepada mahasiswa mengenai isu-isu terkini di 

keuangan publik, khususnya pada hubungan antara konteks makroekonomi dan 

kebijakan fiskal, dan alasan intervensi pemerintah terutama dalam bentuk kebijakan 

pajak dan pengeluaran. Mata kuliah ini mengkaji isu dan tren penelitian di bidang 

keuangan publik, termasuk perkembangan kebijakan terkini dalam program 

perpajakan dan pengeluaran di Indonesia. 

Dalam mata kuliah pembahasan mencakup diskusi tentang konteks ekonomi makro, 

berbagai isu kebijakan program pajak dan pengeluaran, dan manajemen fiskal dan 

utang. Pembahasan kebijakan perpajakan juga terkait dengan kebijakan sektoral, dan 

khusus untuk Indonesia, terdapat insentif pajak dan skema fiskal yang bertujuan 

untuk mendukung sektor-sektor selektif, seperti dalam kasus sektor terkait sumber 

daya alam dan manufaktur. Perkembangan tren global tentang kebijakan perpajakan 

dan reformasi administrasi dibahas bersama dengan penerapan jenis pajak baru misal 

Pajak terkait lingkungan seperti dalam kasus pajak karbon serta pajak digital. 

Di sisi belanja, mata kuliah ini akan mendiskusikan diskusi tentang berbagai skema 

program pengeluaran pemerintah seperti infrastruktur dan program perlindungan 

sosial, dan dampaknya terhadap perilaku agen. Selain itu, aspek kesinambungan fiskal 
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Nama Mata Kuliah Isu-isu Terkini dalam Ekonomi & Keuangan Publik  

Jumlah Kredit 3 SKS  

Kode Mata Kuliah ECES905204 

Prasyarat Teori Ekonomi Mikro 1 

Teori Ekonomi Makro 1 

ECES800101 

ECES800201 

juga dibahas dalam rangka mendiskusikan masalah penganggaran terutama terkait 

utang pemerintah yang terkait dengan adopsi dan atau penegakan beberapa aturan 

fiskal, namun dengan tetap memperhatikan kualitas pelayanan pemerintah dan 

sampai batas tertentu mungkin mencerminkan preferensi masyarakat. Terakhir, 

pembahasan mengenai Multilevel government akan difokuskan terhadap 

pembahasan tentang desentralisasi fiskal akan menyentuh kebijakan transfer antar 

pemerintah termasuk persaingan fiskal antar-yurisdiksi, misalnya kaitan pajak 

pemerintah pusat dengan pajak daerah. 

Metode pembelajaran yang akan digunakan adalah Problem Based Learning, Case 

Based Learning, dan Small Group Discussion. Mata kuliah ini disajikan dengan 

menggunakan bahasa Indonesia. 
 

Nama Mata Kuliah Ekonomi Regional 

Jumlah Kredit 3 SKS (ganti SKS) 

Kode Mata Kuliah ECES907202 

Prasyarat Teori Ekonomi Mikro 1 

Teori Ekonomi Makro 1 

Matematika Ekonomi 2 

ECES800101 

ECES800201 

ECES801101 

Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa diharapkan mampu menelaah isu 

kontemporer, permasalahan, dan kebijakan yang terkait dengan pembangunan 

regional dan spasial dengan pendekatan teori dan teknik analisis yang telah 

berkembang dalam ilmu ekonomi regional. Topik pada mata kuliah ini mencakup 

keterkaitan inter-regional dengan pendekatan input-output, analisis konsentrasi 

kegiatan ekonomi (aglomerasi), dispersi geografis dan kesenjangan regional, modeling 

spatial econometrics, pengaruh inovasi terhadap pertumbuhan dan efek limpahan 

(regional spill-over) terhadap pertumbuhan regional, pergeseran teori pertumbuhan 

regional dari pendekatan makro ke arah pendekatan territorial dan implikasinya 

terhadap kebijakan regional. 

Deskripsi Mata Kuliah: 

Mata kuliah Ekonomi Regional adalah mata kuliah yang diselenggarakan agar 

mahasiswa memahami teori dan teknik-teknik dasar terkait dengan ekonomi regional. 

Mata kuliah ini akan memberikan pandangan kepada mahasiswa mengenai 

bagaimana ekonomi regional menjelaskan keterkaitan di dalam wilayah dan 

antarwilayah melalui input-output, konsentrasi aktivitas ekonomi (aglomerasi), dan 

dispersi geografis (disparitas) dari aktivitas ekonomi regional menggunakan model 

ekonometrika spasial untuk mendeteksi keterkaitan wilayah. Dengan menggunakan 

pemahaman dasar teori pertumbuhan ekonomi wilayah, mata kuliah ini akan 

mendiskusikan pergeseran pendekatan teoritis dari sudut pandang makro ke mikro 

dan implikasinya untuk kebijakan wilayah. Metode pembelajaran yang akan 

digunakan adalah Problem Based Learning, Case Based Learning, dan Small Group 

Discussion. Mata kuliah ini disajikan dengan menggunakan bahasa Indonesia. 
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Nama Mata Kuliah Organisasi Industri  

Jumlah Kredit 3 SKS  

Kode Mata Kuliah ECES904201  

Prasyarat Tidak ada  

Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa diharapkan mampu menganalisis 

struktur industri, tingkah laku, dan strategi persaingan dari pelaku usaha di tingkat 

industri yang dapat diamati dalam praktek di dunia nyata dengan penggunaan 

konsep-konsep dan teori dasar organisasi industri. 

Topik bahasan dibagi dalam dua kelompok besar: (i) pembahasan struktur pasar 

dalam konteks organisasi industri, (ii) pembahasan praktek bisnis dan beberapa 

strategi seperti anti-persaingan, diferensiasi produk, integrasi dan merger. Mata kuliah 

ini menggunakan pendekatan grafik dan persamaan matematika. 

Deskripsi Mata Kuliah: 

Mata kuliah Organisasi Industri memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai 

penerapan teori ekonomi mikro dalam mempelajari perilaku strategis perusahaan 

dalam upaya menguasai pasar. Strategi perusahaan ditentukan struktur pasar ia 

berada sehingga salah satu fokus matakuliah ini memahami struktur pasar yang ada 

dan keterkaitan struktur pasar dengan perilaku perusahaan dan kinerja pasar. Ruang 

lingkup perilaku strategis perusahaan di pasar yang akan dibahas meliputi: kolusi dan 

kartel, penentuan harga strategis (diskriminasi harga dan metode pricing lainnya 

termasuk predatory pricing), merger dan akuisisi, serta integrasi vertikal. Karena 

persaingan tidak sempurna terkait dengan kerugian kesejahteraan, topik penting 

dalam organisasi industri menyangkut peran kebijakan publik, dalam hal regulasi 

ekonomi, penegakan kontrak, kebijakan persaingan, dan undang-undang antitrust. 
 

Nama Mata Kuliah Isu-isu Terkini dalam Ekonomi Industri  

Jumlah Kredit 3 SKS  

Kode Mata Kuliah ECES904202  

Prasyarat Tidak ada  

Setelah menyelesaikan matakuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu me-assess 

(assessing) dalam memilih serta menerapkan pendekatan/paradigma yang tepat untuk 

topik penelitian di bidang industri 

Deskripsi Mata Kuliah: 

Mata Kuliah ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa 

argumen menggunakan pendekatan ekonomi di balik kebijakan antitrust. Proses 

pembelajaran didasarkan pada perkembangan (isu) terbaru dalam ekonomi industri 

(Industrial organization) yang menjadi dasar teori penegakan antitrust law. 

Pentingnya ekonomi jelas terlihat ketika kasus antitrust diselesaikan secara litigasi. 

Dalam memutuskan kasus individu, pengadilan secara rutin melakukan penyelidikan 

ekonomi yang terperinci ke dalam sifat persaingan dan pengaruh praktik yang 

menantang pada persaingan itu sendiri. Pembahasan tentang penegakan hukum juga 

diperkuat dengan isu “Morality and Antitrust” dan “Digital Economy”. Competition 

policy di era digital, dan The New Age of Antitrust menjadi bagian dari perkembangan 

teori organisasi industri yang perlu dibekali kepada mahasiswa. 



 

23 

 

Nama Mata Kuliah Isu-isu Terkini dalam Ekonomi Industri  

Jumlah Kredit 3 SKS  

Kode Mata Kuliah ECES904202  

Prasyarat Tidak ada  

Pengayaan empirik pada mahasiswa mengenai pentingnya struktur industri dalam 

pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan membahas beberapa penelitian, di 

antaranya penelitian Zhang (2020), berdasarkan data dari 30 provinsi di Cina dari 

tahun 1999 hingga 2018, memberikan pembuktian tentang hubungan antara 

perubahan struktur industri dan fluktuasi ekonomi yang digagas ‘the development 

economists’ (Baumol, 1967) dan bahwa perubahan struktur industri, merupakan akar 

penyebab fluktuasi siklus ekonomi (Kuznets,1971). Demikian juga efek pertumbuhan 

ekonomi dipercaya akan mengarah ke perubahan struktur industri, yang pada 

gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi itu sendiri (Cherry, 1989). Hasil 

penelitian Zhang merupakan studi kasus yang menarik bagi Indonesia, dimana 

hasilnya menunjukkan bahwa perubahan struktur industri dan fluktuasi ekonomi 

Cina dipengaruhi karakteristik perubahan struktur industri regional dan dari 

perspektif regional, ada perbedaan yang jelas dalam karakteristik perubahan struktur 

industri antar provinsi. Isu ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan 

mahasiswa tentang implikasi teori ekonomi mikro terkait industri dalam 

perekonomian Indonesia. 
 

Nama Mata Kuliah Ekonomi Ekonomi Moneter dan Keuangan  

Jumlah Kredit 3 SKS  

Kode Mata Kuliah ECES903202 

Prasyarat Teori Ekonomi Makro 1 ECES800201 

Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa diharapkan mampu menganalisis 

peranan Bank Sentral dan kebijakan moneter untuk membantu mengatasi fluktuasi 

perekonomian akibat siklus ekonomi berdasarkan teori ekonomi moneter modern. 

Topik yang dibahas mencakup uang dan suku bunga, evolusi struktur industri 

perbankan, dan proses peredaran dan pertambahan uang, peranan Bank Sentral dalam 

mengendalikan uang beredar, dan tujuan yang Bank Sentral. Pembahasan juga 

mencakup topik penting dalam teori kebijakan moneter seperti analisis permintaan 

dan penawaran agregat, hubungan antara uang beredar dan inflasi, mekanisme 

transmisi kebijakan moneter, inflation targeting dan kebijakan moneter dalam konteks 

sistem keuangan internasional. 

Deskripsi Mata Kuliah: 

Tujuan dari mata kuliah ini adalah untuk membantu mahasiswa meningkatkan 

pengetahuan mereka di bidang moneter. Mata kuliah Ekonomi Moneter memberikan 

mahasiswa dengan blok bangunan teoretis yang diperlukan untuk pemahaman 

tentang teori moneter dan survei isu-isu dalam implementasi kebijakan moneter saat 

ini yang dihadapi oleh bank sentral. Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan 

latar belakang yang diperlukan untuk menganalisis masalah yang melibatkan 

penentuan suku bunga dan nilai tukar dalam perekonomian serta pemahaman tentang 

apa yang dapat dilakukan bank sentral untuk meningkatkan kinerja ekonomi melalui 

penggunaan instrumen kebijakan moneter. Setelah mengikuti perkuliahan mahasiswa 
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Nama Mata Kuliah Ekonomi Ekonomi Moneter dan Keuangan  

Jumlah Kredit 3 SKS  

Kode Mata Kuliah ECES903202 

Prasyarat Teori Ekonomi Makro 1 ECES800201 

diharapkan mampu mengidentifikasi mekanisme transmisi kebijakan moneter beserta 

instrumennya. Kerangka penargetan inflasi dan independensi bank sentral saat ini 

akan dibahas. Mahasiswa mampu memahami isu-isu ekonomi moneter terkini seperti 

stabilitas sistem keuangan, krisis keuangan global, kebijakan moneter pelonggaran 

kuantitatif, dan kebijakan makroprudensial. 
 

Nama Mata Kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan 

Jumlah Kredit 3 SKS 

Kode Mata Kuliah ECES906201  

Prasyarat Teori Ekonomi Mikro 1 

Teori Ekonomi Makro 1 

Matematika Ekonomi 2 

ECES800101 

ECES800201 

ECES801101 

Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa diharapkan mampu menelaah masalah 

ekonomi yang terkait dengan eksploitasi sumber daya alam, masalah lingkungan dan 

preservasinya serta implikasinya terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan 

penduduk. 

Topik pada mata kuliah ini mencakup klasifikasi sumber daya alam, peranan 

lingkungan pada pertumbuhan ekonomi, fungsi permintaan dan penawaran dalam 

analisis lingkungan, masalah institusi pada pengaturan eksploitasi sumber daya alam 

dan lingkungan, economics of polution, pendekatan pasar dan pendekatan non-pasar 

dalam strategi pengendalian polusi, dan beberapa metode market valuation dari 

environmental services.  

Deskripsi Mata Kuliah: 

Saat ini masyarakat menghadapi tantangan dalam mengelola sumber daya alam dan 

lingkungan dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Masalah ekonomi dalam 

pengelolaan sumber daya alam adalah bagaimana mengalokasikan sumber daya alam 

untuk memenuhi kebutuhan manusia, antar-waktu dan antar-generasi. Sementara 

masalah ekonomi pengelolaan lingkungan adalah bagaimana mengatasi eksternalitas 

yang muncul disebabkan oleh aktivitas produksi dan/atau konsumsi. Dalam hal ini 

peralatan analisis dan teknik ekonomi dapat membantu dalam mengambil keputusan 

pengelolaan yang lebih baik. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa 

dengan peralatan analisis dan teknik dasar dalam mengelola sumber daya alam dan 

lingkungan dengan menggunakan pendekatan grafis dan/atau kuantitatif. Metode 

pembelajaran yang akan digunakan adalah active lecturing, discussion, dan 

collaborative learning. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS dan disampaikan dengan 

menggunakan bahasa Indonesia. 
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Nama Mata Kuliah Keuangan Internasional dan Perdagangan  

Jumlah Kredit 3 SKS 

Kode Mata Kuliah ECES905203 

Prasyarat Teori Ekonomi Mikro 2 

Teori Ekonomi Makro 2 

Matematika Ekonomi 2 

ECES800102 

ECES800202 

ECES801101 

Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa diharapkan mampu menganalisis 

hubungan perdagangan internasional dan permasalahannya, pengaruh kebijakan 

perdagangan internasional dan dampak liberalisasi perdagangan internasional di 

negara berkembang dengan kerangka berpikir teoretis perdagangan internasional 

yang telah berkembang.  

Topik pada mata kuliah ini mencakup konsep dan peralatan analisis perdagangan 

internasional, keuntungan dari perdagangan internasional dan pengukurannya, 

penyebab timbulnya perdagangan (comparative advantage), determinan pola 

perdagangan dan dampak distribusinya, hambatan tarif dan non-tarif, dan integrasi 

ekonomi regional.  

Deskripsi Mata Kuliah: 

Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman teori dan empiris dari 

keuangan internasional dan perdagangan. Dalam mata kuliah ini akan dipelajari 

peranan dari perdagangan dan lembaga keuangan beserta instrument-nya dalam 

perekonomian global. 

Bagian pertama dalam perkuliahaan ini akan memperlengkapi mahasiswa dengan 

pengetahuan yang dibutuhkan terkait teori dan kebijakan perdagangan internasional, 

globalisasi, sistem moneter internasional, neraca perdagangan, pasar nilai tukar, 

institusi internasional dan kerjasama regional antara beberapa negara. Tujuan lain 

adalah untuk mendekatkan mahasiswa dengan perkembangan dari teori perdagangan 

dan perjanjian ekonomi regional saat ini. 

Bagian kedua adalah untuk mengilustrasikan teori dan fenomena open macroeconomy 

dari dunia saat ini. Perkuliahan akan dimulai dengan melakukan review terhadap 

konsep dasar dari keuangan internasional dan teknik yang digunakan setting global. 

Selanjutnya, akan dilakukan diskusi terkait isu kebijakan keuangan internasional, 

termasuk analisis teori dan kebijakan nilai tukar, respon kebijakan moneter dan fiskal 

pada ekonomi terbuka, sistem nilai tukar dan kebijakan arus modal antar negara dan 

juga aspek internasional dari kinerja perekonomian suatu negara. Diskusi difokuskan 

pada pedalaman teori dan studi empiris di sejumlah negara. Perkuliahan akan 

mendekatkan mahasiswa dengan perkembangan ekonomi global dan bagaimana masa 

depan ekonomi negara-negara di dunia saling terkait. 

Penggunaan grafik dan pendekatan matematik merupakan bagian penting dalam 

mengilustrasikan dan menganalisis interaksi antara variabel moneter aggregate dan 

variabel makroekonomi lainnya. 

Mahasiswa didorong untuk berdiskusi dan memberikan komentar dalam perkuliahan. 
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Nama Mata Kuliah Analisis Ekonomi Perdagangan dan Industri  

Jumlah Kredit 3 SKS 

Kode Mata Kuliah ECES905205 

Prasyarat Teori Ekonomi Mikro 2 

Teori Ekonomi Makro 2 

Matematika Ekonomi 2 

ECES800102 

ECES800202 

ECES801101 

Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mengilustrasikan, 

menganalisis dan menghubungkan berbagai teori dan konsep dari analisis ekonomi 

perdagangan dan industri serta mampu menganalisis perkembagan isu-isu terkini 

terkait ekonomi perdagangan dan industri. 

Deskripsi Mata Kuliah: 

Mata kuliah Analisis Ekonomi Perdagangan dan Industri adalah mata kuliah yang 

diselenggarakan agar mahasiswa mampu memahami berbagai teori dan konsep dari 

analisis ekonomi perdagangan dan industri serta menghubungkannya dengan 

perkembangan isu-isu terkini terkait analisis ekonomi perdagangan dan industri. 

Bagian pertama dari mata kuliah ini akan memberikan review kepada mahasiswa 

terkait teori ekonomi internasional dan mendalami sejumlah teori ekonomi industri 

terutama yang terkait dengan hubungan antara skala ekonomi, persaingan dan pola 

perdagangan. Pemahaman terkait kebijakan ekonomi politik dan industri di negara 

berkembang menjadi diskusi penting pada bagian ini khususnya terkait pada produk 

pertanian dan manufaktur. Selain itu, pembahasan terkait latar belakang dari 

perusahaan multinasional akan dijelaskan untuk menjelaskan bagaimana keputusan 

investasi dan perdagangan saling berkaitan. 

Bagian kedua akan mendiskusikan isu-isu terkini pada ekonomi perdagangan dan 

industri. Isu yang didiskusikan mencakup Global Value Chain (GVC) dan production 

network serta internasionalisasi UKM, peran ekspor dan investasi dalam mendorong 

pertumbuhan ekonomi, dampak ekonomi digital pada produksi dan perdagangan, 

strategi diversifikasi ekspor dan analisis daya saing komoditas ekspor dan indikator 

industri. Mahasiswa didorong untuk berdiskusi dan memberikan komentar dalam 

perkuliahan. 
 

Nama Mata Kuliah 
Teori & Analisis Kuantitatif dalam Ekonomi 

Pembangunan 

Jumlah Kredit 3 SKS 

Kode Mata Kuliah ECES802203 

Prasyarat Ekonometrika 1 

Ekonomi Pembangunan 

ECES801301 

ECES802201 

Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa diharapkan mampu melakukan 

penghitungan indikator-indikator pembangunan, serta menganalisis permasalahan 

pembangunan dari berbagai hasil perhitungan kuantitatif tersebut dan implikasi 

kebijakan dalam pembangunan 

Topik yang akan dibahas meliputi: Analisis Sistem Permintaan Konsumen, Analisis 

Kemiskinan dan Ketimpangan, Analisis Penawaran Produsen, Analisis Keseimbangan 

Umum, Analisis Kesejahteraan (Welfare), Analisis Tingkat Bunga, dan Analisis 

Pertumbuhan Ekonomi. 
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Nama Mata Kuliah 
Teori & Analisis Kuantitatif dalam Ekonomi 

Pembangunan 

Jumlah Kredit 3 SKS 

Kode Mata Kuliah ECES802203 

Prasyarat Ekonometrika 1 

Ekonomi Pembangunan 

ECES801301 

ECES802201 

Setelah mengambil mata kuliah ini, mahasiswa mampu menggunakan memahami 

berbagai teori fundamental dalam ekonomi pembangunan dan memahami berbagai 

paradigma pembangunan dengan menggunakan berbagai teknik ekonometrika 

modern. 

Deskripsi Mata Kuliah: 

Mata kuliah Teori & Analisis Kuantitatif dalam Ekonomi Pembangunan adalah mata 

kuliah yang diselenggarakan agar mahasiswa mampu memahami teori fundamental 

dalam ekonomi pembangunan dan memahami pergeseran berbagai paradigma 

pembangunan serta membekali mahasiswa dengan teknik ekonometrika modern 

dalam ekonomi pembangunan. Metode pembelajaran yang akan digunakan adalah 

Problem Based Learning, Case Based Learning, dan Small Group Discussion. Mata 

kuliah ini disajikan dengan menggunakan bahasa Indonesia. 
 

Nama Mata Kuliah Isu-isu Terkini dalam Ekonomi & Pembangunan 

Jumlah Kredit 3 SKS 

Kode Mata Kuliah ECES907402 

Prasyarat Teori Ekonomi Mikro 1 

Teori Ekonomi Makro 1 

ECES800101 

ECES800201 

Mata kuliah Isu-isu Terkini dalam Ekonomi & Pembangunan merupakan salah satu 

mata kuliah pilihan untuk mahasiswa magister ilmu ekonomi. Mata kuliah ini 

membahas berbagai perkembangan terkini isu ekonomi pembangunan di tingkat 

magister dan mencakup topik ekonomi pembangunan modern, kaitan pembangunan 

dengan: kemiskinan, kesehatan, pendidikan dan modal manusia, lingkungan dan 

perubahan iklim, ketahanan pangan, institusi, kebijakan perpajakan, dan kebijakan 

industrial. 

Metode pembelajaran yang digunakan berbasis student-centered learning dengan 

menggunakan flipped classroom. Mahasiswa didorong untuk melakukan active 

review reading sebelum sesi sinkronus dengan fasilitator mendiskusikan aspek teori, 

operasionalisasi dan interpretasi hasil dari setiap isu ekonomi pembangunan yang 

dipelajari. 

Seluruh pembelajaran dilaksanakan secara daring. Metode pembelajaran didominasi 

aktivitas sinkronus untuk mengakomodir diskusi interaktif antara fasilitator dan 

mahasiswa. Di dalam sesi asinkronus, selain membaca aktif, mahasiswa melakukan 

aktivitas praktik mandiri menggunakan file bahasa perintah dan data contoh yang 

dibagikan oleh fasilitator. Bahasa yang dipergunakan dalam kegiatan pembelajaran 

adalah Bahasa Indonesia untuk kelas reguler dan bahasa Inggris untuk kelas linkage. 
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Nama Mata Kuliah Ekonomi Ketenagakerjaan  

Jumlah Kredit 3 SKS 

Kode Mata Kuliah ECES906401 

Prasyarat -  

Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa diharapkan mampu menelaah berbagai 

masalah ekonomi di pasar tenaga kerja dan penyerapan tenaga kerja dengan kerangka 

berpikir yang bersifat teoretis. 

Topik pada mata kuliah ini mencakup perilaku penawaran dan permintaan tenaga 

kerja statis dan dinamik, perilaku pembentukan modal manusia, masalah 

pengangguran, perilaku perjodohan dan perputaran kerja (job matching and turnover), 

penentu perbedaan upah dan diskriminasi, model penentuan upah dan perilaku 

serikat kerja. 

Deskripsi Mata Kuliah: 

Mata kuliah Ekonomi Ketenagakerjaan bertujuan agar mahasiswa dapat 

mengintegrasikan kerangka berpikir konseptual/teoretis pada analisis ekonomi 

terhadap masalah di pasar kerja yang terkait dengan keputusan individu untuk 

bekerja dan mengalokasikan waktu untuk bekerja, investasi modal manusia, 

keputusan penggunaan input tenaga kerja oleh perusahaan, dan keterkaitan pasar 

kerja dengan kondisi dinamik lingkungan seperti globalisasi dan perubahan teknologi 

(C5). Pembelajaran menggunakan kombinasi metode pembelajaran contextual 

instruction, active learning question-based learning, small-group discussion. 
 

Nama Mata Kuliah Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial 

Jumlah Kredit 3 SKS 

Kode Mata Kuliah ECES906402 

Prasyarat Tidak ada  

Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa diharapkan mampu 

mempertimbangkan berbagai metode empiris dalam analisis perilaku di pasar tenaga 

kerja berdasarkan kerangka berpikir teoretis yang sudah dipelajari pada MK Ekonomi 

Tenaga Kerja 1.  

Topik pada mata kuliah ini mencakup metode empiris analisis perilaku penawaran 

dan permintaan tenaga kerja dinamik dan statik, metode analisis empiris perilaku 

pembentukan modal manusia, metode empiris perilaku penjodohan dan perputaran 

kerja (job matching and turnover), metode empiris analisis dampak stimulus pajak 

terhadap keputusan tenaga kerja, metode empiris analisis perbedaan upah dan 

diskriminasi, metode empiris analisis penentuan upah dan perilaku serikat pekerja.   

Deskripsi Mata Kuliah: 

Mata Kuliah ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa 

bagaimana hubungan interaksi antara pemberi kerja dan pekerja di bawah kerangka 

teori Collective Bargaining karena terkait dengan keberadaan serikat pekerja. Ruang 

lingkup pembahasan mencakup sistem hubungan yang berlaku di banyak negara, 

konflik-konflik yang muncul dalam hubungan industrial antara pekerja dan pemberi 

kerja dan regulasi terkait hubungan tersebut. Secara spesifik juga akan dibahas tentang 

keberadaan serikat pekerja di Indonesia dan peranannya dalam membangun 

hubungan industrial dengan pemberi kerja yang lebih adil dan optimal. 
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Nama Mata Kuliah Ekonomi Risiko dan Asuransi 

Jumlah Kredit 3 SKS 

Kode Mata Kuliah ECES908801 

Prasyarat Tidak ada  

Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu melakukan 

asesmen dari model-model keputusan individu dan keseimbangan umum dalam 

kondisi ketidakpastian dan implikasinya dalam konteks pasar asuransi dan 

permasalahannya. 

Deskripsi Mata Kuliah: 

Mata kuliah ini merupakan mata kuliah untuk Program Magister (S2) Ilmu Ekonomi 

dan merupakan pendalaman dari teori ekonomi resiko dan ketidakpastian dan 

aplikasinya yang konsep awalnya diperkenalkan di mata kuliah Teori Ekonomi Mikro 

2. Dalam mata kuliah ini mahasiswa mempelajari konsep-konsep dalam menganalisis 

perilaku agen dalam kondisi ketidakpastian dan bagaimana keputusan-keputusan 

ekonomi diputuskan tanpa adanya pengetahuan/informasi yang lengkap dari kondisi 

sekarang maupun masa datang. Tujuan dari mata kuliah ini adalah memberikan 

model standar dengan pendekatan kuantitatif dalam membangun kerangka model 

ketidakpastian dan model kepuasan harapan (expected utility model). Pembelajaran 

dan diskusi ditujukan untuk mengeksplorasi aspek-aspek penting dari model-model 

tersebut dan bentuk-bentuk aplikasi penggunaan dari model-model tersebut dalam 

menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait masalah ketidakpastian dan informasi 

dalam pengambilan keputusan individu khususnya dalam konteks pasar asuransi 

yang telah berkembang dan semakin kompleks. Metode pembelajaran yang akan 

digunakan adalah Problem Based Learning, Case Based Learning, dan Small Group 

Discussion. Mata kuliah ini disajikan dengan menggunakan bahasa Indonesia. 
 

Nama Mata Kuliah Teori Ekonomi Mikro Lanjutan  

Jumlah Kredit 3 SKS 

Kode Mata Kuliah ECES900105 

Prasyarat Teori Ekonomi Mikro 2 

Matematika Ekonomi 2 

ECES800102 

ECES801101 

Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa diharapkan mampu membentuk 

abstraksi dari masalah kegagalan pasar dan implikasinya pada kesejahteraan dengan 

kerangka berpikir teoritis yang dikembangkan dari teori permainan (game theory) dan 

analisis keseimbangan umum dinamik yang telah berkembang pada bidang ekonomi 

kesejahteraan. 

Topik pada mata kuliah mencakup aplikasi teori permainan dalam masalah informasi 

dan keputusan antar waktu, eksistensi, stabilitas, efisiensi, dan pemerataan dari 

keseimbangan umum, dan pilihan sosial serta permasalahan yang ditimbulkan oleh 

barang publik, eksternalitas, dan ketidakpastian. 

Deskripsi Mata Kuliah: 

Mata kuliah ini merupakan mata kuliah untuk Program Doktor Ilmu Ekonomi dan 

merupakan kelanjutan dari mata kuliah Teori Ekonomi Mikro 2 yang diberikan di 

Program S2 Ilmu Ekonomi. Dalam mata kuliah ini mahasiswa mempelajari analisis 

dalam teori ekonomi mikro lanjutan dan aplikasinya terkait masalah ketidakpastian 
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Nama Mata Kuliah Teori Ekonomi Mikro Lanjutan  

Jumlah Kredit 3 SKS 

Kode Mata Kuliah ECES900105 

Prasyarat Teori Ekonomi Mikro 2 

Matematika Ekonomi 2 

ECES800102 

ECES801101 

dalam konteks keseimbangan umum dan mekanisme agregasi dari pengambilan 

keputusan individu menjadi suatu keputusan sosial. Mahasiswa dibekali teknik-teknik 

formal yang digunakan dalam pemodelan ekonomi dan kritik-kritik yang telah 

dibangun serta pemodelan alternatif yang ditawarkan. Hal ini akan membekali 

mahasiswa Program Doktor Ilmu Ekonomi dengan fondasi keilmuan dalam bentuk 

pengungkapan ide-ide dan pemikiran kritis dalam menelaah perdebatan akademis. 

Topik bahasan materi yang akan dipelajari dalam mata kuliah ini adalah model-model 

ekonomi mikro yang berkembang terkait dengan teori keseimbangan umum (General 

Equilibrium Theory), pilihan sosial (Social Choice Theory), teori ekonomi informasi 

(Economics of Information) desain mekanisme (Mechanism Design) dan topik-topik 

penelitian ekonomi mikro saat ini seperti sharing economy. Pengetahuan tentang teori 

permainan dengan informasi yang tidak lengkap dan statistik Bayesian sangat 

diperlukan untuk mengikuti mata kuliah ini. Metode pembelajaran yang akan 

digunakan adalah Problem Based Learning, Case Based Learning, dan Small Group 

Discussion. Mata kuliah ini disajikan dengan menggunakan bahasa Indonesia. 
 

Nama Mata Kuliah Teori Ekonomi Makro Lanjutan  

Jumlah Kredit 3 SKS 

Kode Mata Kuliah ECES900205 

Prasyarat Teori Ekonomi Makro 1 

Teori Ekonomi Makro 2 

Matematika Ekonomi 2 

ECES800201 

ECES800202 

ECES801101 

Mata kuliah ini memperkenalkan interaksi antara pembuat kebijakan dengan 

masyarakat di antaranya model reputasi, siklus ekonomi akibat politik, dan 

kredibilitas.  

Topik yang dibahas dalam mata kuliah ini mencakup model oportunis tradisional, 

model oportunis rasional, model partisan, inkonsistensi dinamis, model empiris siklus 

bisnis dan politik, model ekonomi siklus ekonomi politik Indonesia, dan independensi 

bank sentral. 

Deskripsi Mata Kuliah: 

Mata kuliah ini merupakan kelanjutan dari mata kuliah Teori Ekonomi Makro 2 di 

Program Doktor Ilmu Ekonomi. Dalam mata kuliah ini mahasiswa mempelajari teori  

makroekonomi lanjutan dan aplikasinya terkait permasalahan di sektor tenaga kerja, 

fiskal, moneter dan keuangan dalam konteks statis dan dinamis. Mahasiswa S3 

dibekali teknik-teknik analitikal yang digunakan dalam pemodelan ekonomi dan 

kritik-kritik yang telah dibangun serta pemodelan alternatif yang ditawarkan. 

Tingkatan modelling dan pengembangan model makroekonomi diharapkan lebih 

tinggi dari tingkatan magister. 

Hal ini akan membekali mahasiswa program Doktor Ilmu Ekonomi dengan fondasi 

keilmuan dalam bentuk pengungkapan ide-ide dan pemikiran kritis dalam menelaah 
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Nama Mata Kuliah Teori Ekonomi Makro Lanjutan  

Jumlah Kredit 3 SKS 

Kode Mata Kuliah ECES900205 

Prasyarat Teori Ekonomi Makro 1 

Teori Ekonomi Makro 2 

Matematika Ekonomi 2 

ECES800201 

ECES800202 

ECES801101 

perdebatan akademis dan kebijakan. Topik materi yang akan dipelajari dalam mata 

kuliah ini adalah teori makroekonomi yang berkembang terkait dengan keterkaitan 

sektor tenaga kerja dengan pengangguran, serta peran pemerintah dalam pengelolaan 

fiskal seperti konsistensi kebijakan, utang fiskal, dan sustainability utang. Kemudian, 

di paruh kedua semester Mahasiswa mempelajari tentang sektor moneter, kondisi zero 

lower bound dan liquidity trap, stabilitas moneter dan keuangan, independensi bank 

sentral dan kredibilitas, dan diakhiri dengan teori yang menjelaskan sejumlah krisis 

ekonomi dan keuangan di dunia. Pengetahuan tentang dasar teori ekonomi makro, 

matematika ekonomi, dan teori keseimbangan umum sangat diperlukan untuk 

mengikuti mata kuliah ini. 
 

Nama Mata Kuliah Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian 

Jumlah Kredit 2 SKS 

Kode Mata Kuliah ECES901502 

Prasyarat Teori Ekonomi Makro 1 

Teori Ekonomi Makro 2 

Teori Ekonomi Mikro 1 

Teori Ekonomi Mikro 2 

ECES800201 

ECES800202 

ECES800101 

ECES800102 

Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa mampu untuk merencanakan dan 

merumuskan suatu usulan improvisasi rancangan penelitian ilmiah dengan 

menggunakan metodologi ilmu ekonomi yang “baru” yang telah mengakomodasi 

kritik-kritik dari ahli-ahli filsafat ilmu dan metodologi penelitian terhadap para 

ekonom mainstream (Neoclassical economists) dalam mengembangkan teori-teori 

ilmu ekonomi. 

Deskripsi Mata Kuliah: 

Mata kuliah ini akan mendiskusikan topik-topik filsafat ilmu dan metodologi 

penelitian tahap lanjutan bagi calon Doktor di bidang Ilmu Ekonomi. Metodologi ilmu 

ekonomi adalah filsafat ilmu pengetahuan untuk ilmu ekonomi yang bertujuan untuk 

menginvestigasi sifat dari asumsi-asumsi, tipe-tipe penalaran (reasoning), dan bentuk-

bentuk penjelasan yang digunakan dalam ilmu ekonomi. Topik bahasan dimulai dari 

perkembangan filsafat ilmu dan metodologi penelitian; kontribusi klasik dan modern 

atas metodologi ilmu ekonomi, pengaruh dari Popper, Kuhn, dan Lakatos dalam 

perkembangan metodologi ilmu ekonomi; kaitan antara teori, model, dan kebenaran; 

mekanisme kausal dan proses dalam teori ekonomi; model-model eksplanasi dalam 

teori ekonomi, bentukan sosial terhadap ilmu ekonomi, dan peran ilmu ekonomi 

dalam proses rekonstruksi filsafat ilmu pengetahuan. 

Topik-topik di atas diberikan dalam konteks situasi historis permasalahannya, dimulai 

dari kontribusi klasik Mill atas metodologi ilmu ekonomi, lalu kontribusi modern 

Friedman tentang “Positive Economics,” sampai kepada kontribusi institutional 
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Nama Mata Kuliah Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian 

Jumlah Kredit 2 SKS 

Kode Mata Kuliah ECES901502 

Prasyarat Teori Ekonomi Makro 1 

Teori Ekonomi Makro 2 

Teori Ekonomi Mikro 1 

Teori Ekonomi Mikro 2 

ECES800201 

ECES800202 

ECES800101 

ECES800102 

economist dewasa ini. Dengan demikian, mata kuliah ini tidak hanya akan membahas 

pendekatan instrumentalis dari Friedman, tetapi juga kritik-kritik dari para realist dan 

sosial konstruktivist dalam melihat metodologi ilmu ekonomi. Kritik-kritik mereka 

juga mewakili pendekatan “naturalizers” dan “socializers” dalam filsafat ilmu 

pengetahuan. 

Topik-topik bahasan akan didekati melalui dua perspektif, yaitu dari perspektif “the 

actualities of economics” (seperti teori-teori ekonomi yang ada dan refleksi metateori 

yang dipakai oleh ekonom) dan juga dari perspektif “methodological research and 

controversy” (metodologi penelitian yang dipakai oleh ekonom dewasa ini dan 

kontroversinya). Kritik-kritik tersebut akan dibahas terkait dengan penggunaan model 

untuk menjelaskan teori, isu realisticness dari asumsi yang dipakai dalam teori 

ekonomi, permasalahan falsifikasi terkait prinsip Duhemian holism, pemakaian 

sumber untuk bukti yang relevan, peran dari mekanisme sebab akibat dan proses 

dalam eksplanasi ekonomi, isu explanatory unification dan imperialisme dalam ilmu 

ekonomi, peran dari retorika dalam ekonomi, serta tantangan perkembangan 

metodologi ilmu ekonomi. 
 

Nama Mata Kuliah Ekonometrika 3 

Jumlah Kredit 3 SKS  

Kode Mata Kuliah ECES901303 

Prasyarat Ekonometrika 1 

Ekonometrika 2 

ECES801301 

ECES801302 

Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa diharapkan mampu merancang metode 

analisis empiris terhadap perilaku ekonomi untuk menguji hipotesis perilaku yang 

diturunkan dari model perilaku ekonomi teoretis yang membutuhkan sistem 

persamaan non linear. 

Topik pada mata kuliah ini mencakup metode estimasi pada persamaan sistem 

nonlinier (NL3SLS, NLSUR, estimasi dengan variabel instrumen), simulasi dengan 

menggunakan persamaan simultan nonlinier, estimasi model nonlinier dengan data 

panel, pengembangan metode estimasi dengan data time series non-stasioner, dan 

pendekatan bayesian dalam ekonometri.  

Deskripsi Mata Kuliah: 

Mata kuliah ini memperkenalkan penggunaan beberapa teknik lanjutan ekonometrika 

di tingkat pascasarjana. Mata ajar fokus terhadap penguasaan teknik ekonometrika 

lanjutan berupa penggabungan teknik quasi-eksperimen yang dikenal sebagai steroid 

model. Metode pembelajaran yang akan digunakan adalah Class Discussion (online), 

Lecture, Question Based Learning, Case Studies. Mata kuliah ini disajikan dengan 

menggunakan bahasa Indonesia. 
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Nama Mata Kuliah Game Theory Lanjutan  

Jumlah Kredit 3 SKS 

Kode Mata Kuliah ECES901423 

Prasyarat Tidak ada  

Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa diharapkan mampu memahami 

penerapan teori permainan (game theory) pada analisis ekonomi.  

Topik pada mata kuliah ini mencakup permainan dengan informasi lengkap, 

(permainan statis dan permainan dinamis) dan permainan dengan informasi tidak 

lengkap pada permainan statis dan dinamis serta penerapannya untuk menganalisis 

masalah ekonomi. 

Deskripsi Mata Kuliah: 

Mata kuliah ini memberikan uraian tentang teori permainan yang berkembang dalam 

20-30 tahun terakhir, khususnya mencakup permainan yang melibatkan kondisi 

informasi tidak simetris (asymmetric information), teori kontrak (contract theory), dan 

teori lelang (auction theory). Selain dengan menggunakan payoff matrix, mata kuliah 

ini juga akan menggunakan abstraksi matematika dalam menjelaskan fenomena 

ekonomi mikroekonomi yang terkait dengan teori permainan. 
 

Nama Mata Kuliah Model Ekonomi & Metode Empiris untuk Ekonomi Mikro 

Jumlah Kredit 3 SKS 

Kode Mata Kuliah ECES901421 

Prasyarat Tidak ada  

Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat membangun 

suatu model empiris dengan mengadaptasi model yang konsisten dengan konteks 

penelitian dan hipotesis yang diturunkan dari suatu kerangka pemodelan teoritis. 

Deskripsi Mata Kuliah: 

Mata kuliah Model Ekonomi dan Metode Empiris Ekonomi Mikro merupakan mata 

kuliah untuk mahasiswa S3. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan 

pembelajaran kepada mahasiswa S3 bagaimana proses merancang penelitian di 

bidang ekonomi melalui kajian literatur teori dan empiris untuk: 

1. memilih model/kerangka teori dalam mendapatkan hipotesis/prediksi tentang 

hubungan antar variabel. 

2. Mengidentifikasi dan berinovasi dalam strategi empiris yang tepat dan sesuai 

dengan permasalahan penelitian, hipotesis yang diturunkan dari model/kerangka 

teoretis dan data yang digunakan. 

Mata kuliah ini bersifat mandiri, di mana mahasiswa menyiapkan materi presentasi 

sesuai dengan topik yang diminati dan sesuai dengan profil lulusan S3 di mana 

kompetensi keilmuanya mencakup adanya unsur trans/multidisiplin keilmuan; baik 

dalam ilmu ekonomi sendiri maupun di luar ilmu ekonomi. Pengajar merupakan 

instruktur yang akan memberikan reviu atau komentar terhadap presentasi 

mahasiswa. Metode pembelajaran yang akan digunakan adalah Problem Based 

Learning, Case Based Learning, dan Small Group Discussion. Mata kuliah ini disajikan 

dengan menggunakan bahasa Indonesia. 
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Nama Mata Kuliah Keseimbangan Umum & Pemodelan Eko. Dinamis  

Jumlah Kredit 3 SKS 

Kode Mata Kuliah ECES901424 

Prasyarat Tidak ada  

Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa diharapkan mampu memanfaatkan 

model keseimbangan umum untuk melakukan analisis kebijakan ekonomi.  

Topik pada mata kuliah ini dibagi menjadi 3 bagian: (i) analisis multi sektoral Input-

Output, (iii) analisis model keseimbangan dengan Social Accounting Matrix, dan (iii) 

Computable General Equilibrium. Di samping memberikan dasar-dasar teori dalam 

model keseimbangan umum, mata kuliah ini juga menggunakan aplikasi komputer 

untuk menggunakan berbagai jenis model ekonomi. 

Deskripsi Mata Kuliah: 

Mata kuliah Keseimbangan Umum dan Pemodelan Ekonomi Dinamis merupakan 

mata kuliah untuk mahasiswa S3. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan 

pembelajaran kepada mahasiswa S3 tentang model-model keseimbangan umum statis 

dan dinamis. Mata kuliah ini bersifat semi-mandiri, dimana dosen memberikan teori-

teori dasar dan mahasiswa menyiapkan materi presentasi sesuai dengan topik yang 

diminati dan sesuai dengan profil lulusan S3 di mana kompetensi keilmuanya 

mencakup adanya unsur trans/multidisiplin keilmuan; baik dalam ilmu ekonomi 

sendiri maupun di luar ilmu ekonomi. Pengajar merupakan instruktur yang akan 

memberikan reviu atau komentar terhadap presentasi mahasiswa. Metode 

pembelajaran yang akan digunakan adalah Problem Based Learning, Case Based 

Learning, dan Small Group Discussion. Mata kuliah ini disajikan dengan 

menggunakan bahasa Indonesia. 
 

Nama Mata Kuliah Model Ekonomi & Metode Empiris untuk Ekonomi Makro 

Jumlah Kredit 3 SKS 

Kode Mata Kuliah ECES901422 

Prasyarat Teori Ekonomi Makro 1 

Teori Ekonomi Makro 2 

Ekonometrika Cross-Section & Panel Data 

Ekonometrika Time Series 

ECES800201 

ECES800202 

ECES801303 

ECES801304 

Setelah mengikuti kuliah ini diharapkan mahasiswa mempunyai latar belakang 

pemahaman terhadap ilmu ekonometrika yang memadai. Dengan bekal ini mahasiswa 

bisa leluasa membaca literatur yang menggunakan ilmu ekonometrika yang kompleks. 

Kemandirian seperti ini sangat diperlukan mahasiswa terutama pada tahap penelitian 

untuk disertasinya. Pada tahap ini mahasiswa sering dituntut untuk mengadopsi 

metodologi mutakhir dalam penelitiannya yang melibatkan ilmu ekonometrika yang 

kompleks. 

Deskripsi Mata Kuliah: 

Secara garis besar, mata ajaran ini memfokuskan materi pada penerapan model 

ekonomi dan memahami model-model ekonometri yang sering digunakan dalam 

bidang ilmu ekonomi lanjut. Pembahasan dimulai dari pengenalan konsep model 

Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan model ekonomi makro dan 

metode ekonometrik kepada mahasiswa tingkat Doktoral sehingga mereka dapat 
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Nama Mata Kuliah Model Ekonomi & Metode Empiris untuk Ekonomi Makro 

Jumlah Kredit 3 SKS 

Kode Mata Kuliah ECES901422 

Prasyarat Teori Ekonomi Makro 1 

Teori Ekonomi Makro 2 

Ekonometrika Cross-Section & Panel Data 

Ekonometrika Time Series 

ECES800201 

ECES800202 

ECES801303 

ECES801304 

memahami dan menggunakan teknik-teknik analisis persamaan ekonometrika 

tunggal statis, mutivariat statis, Simultan non linear, tunggal dinamis, multivariat 

dinamis linier, multivariat dinamis nonlinear, persamaan Equilibrium (DSGE/CGE) 

dan persamaan disequilibrium (disequilibrium). Memahami dan memilih estimator 

seperti OLS/ FGLS/ ML/ GMM/ Bayesian/ Boostrapping. 

Kepada mahasiswa/i juga diberikan contoh penerapan ekonometrika dengan 

menggunakan perangkat lunak yang mudah dioperasionalkan dan mudah ditafsirkan 

untuk berbagai hubungan dan besaran dalam ekonometri. Secara khusus mata kuliah 

ini disusun untuk mendorong mahasiswa melakukan pengenalan, analisis dan 

penelitian mandiri menggunakan ekonometrika untuk penelitian Disertasi. 
 

Nama Mata Kuliah Mikroekonometrika 

Jumlah Kredit 3 SKS 

Kode Mata Kuliah ECES901321 

Prasyarat Ekonometrika 1 ECES801301 

Mata kuliah Mikroekonometrika merupakah salah satu matakuliah analisa kuantitatif 

tingkat mahir untuk mahasiswa ilmu ekonomi. Melalui matakuliah ini, berbagai 

varian teknik terkini dalam analisis kausalitas dengan pendekatan ekonometrika akan 

dipelajari. Variasi teknik difference-indifferences dan instrumental variable yang 

tercakup dalam mata kuliah ini meliputi struktur efek bertahap (different in timing), 

keragaman perlakuan (heterogenous treatment), intervensi kontinu atau continuous 

treatment dalam teknik difference-indifferences, teknik ivmediate dan Bartik 

instrumental variable. 

Metode pembelajaran yang digunakan berbasis student-centered learning dengan 

menggunakan flipped classroom. Mahasiswa didorong untuk melakukan active 

review reading sebelum sesi sinkronus dengan fasilitator mendiskusikan aspek teori, 

operasionalisasi dan interpretasi hasil dari setiap teknik ekonometrika yang dipelajari. 

Seluruh pembelajaran dilaksanakan secara daring. Metode pembelajaran didominasi 

aktivitas sinkronus untuk mengakomodir diskusi interaktif antara fasilitator dan 

mahasiswa. Di dalam sesi asinkronus, selain membaca aktif, mahasiswa melakukan 

aktivitas praktik mandiri menggunakan file bahasa perintah dan data contoh yang 

dibagikan oleh fasilitator. Bahasa yang dipergunakan dalam kegiatan pembelajaran 

adalah Bahasa Indonesia. 
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Nama Mata Kuliah Analisis Time Series Lanjutan 

Jumlah Kredit 3 SKS 

Kode Mata Kuliah ECES901324 

Prasyarat 

Matematika Ekonomi 2 

Ekonometrika Cross-Section & Panel Data 

Ekonometrika Time Series 

ECES801101 

ECES801303 

ECES801304 

Secara garis besar, mata ajaran ini memfokuskan materi pada penerapan model 

ekonometri dan memahami model-model ekonometri yang sering digunakan dalam 

bidang ilmu ekonomi lanjut. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan 

pengetahuan model ekonomi makro dan metode ekonometrik kepada mahasiswa/i 

tingkat Doktoral sehingga mereka dapat memahami dan menggunakan teknik-teknik 

analisis persamaan ekonometrika tunggal statis, mutivariat statis, Simultan non linear, 

tunggal dinamis, multivariat dinamis linier, multivariat dinamis nonlinear, persamaan 

Equilibrium (DSGE/CGE) dan persamaan disequilibrium (disequilibrium). Memahami 

dan memilih estimator seperti OLS/ FGLS/ ML/ GMM/ Bayesian/ Boostrapping. 

Lebih lanjut matakuliah ini mengembangkan dan memperdalam model ekonometrika 

yang diberikan pada kuliah Ekonometrika Time Series yang meliputi analisis Proses 

autoregression (AR), moving average (MA), integrated, distributed lag, stationerity, 

cointegration, error correction model (ECM), vector autoregression (VAR) pada data 

panel dan Bayesian VAR. Selanjutnya pendalaman analisis dilakukan pada persamaan 

dengan adanya nilai ambang (threshold) seperti Threshold Regression, Threshold 

Autoregression (TVAR), Threshold Panel (TPANEL), dan adanya perubahan rezim 

seperti MS regression dan MSVAR. 

Pada bagian akhir diberikan pembahasan mengenai analisis pembentukan model, 

optimasi, linierisasi dan berbagai konsep utama pembentukan model keseimbangan 

dinamis model blok ekonomi (DSGE). 

Pada perkuliahan ini kepada mahasiswa diharapkan sudah memiliki keterampilan 

penerapan operasi matriks dan penguasaan beberapa aplikasi ekonometrika seperti 

RATS, STATA, Eviews dan Matlab. 

Dengan bekal ini mahasiswa bisa leluasa membaca literatur yang menggunakan ilmu 

ekonometrika yang kompleks. Kemandirian seperti ini sangat diperlukan mahasiswa 

terutama pada tahap penelitian untuk disertasinya. Pada tahap ini mahasiswa sering 

dituntut untuk mengadopsi metodologi mutakhir dalam penelitiannya yang 

melibatkan ilmu ekonometrika yang kompleks. 
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II. Program Pascasarjana Ilmu Manajemen (PPIM) 

 

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

1304/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2017 tanggal 2 Mei 2022. 

                     Menunggu hasil keputusan Dewan Eksekutif dari LAMEMBA 

 

S3 : Akreditasi dengan predikat A, sesuai Nomor SK BAN-PT No. 

1774/SK/BAN-PT/Akred/D/V/2019 tanggal 27 Mei 2024. 

 

2.1 Visi Program Studi 

Jenjang S2: 
Menjadi Program Studi Magister berbasis pengajaran dan penelitian dalam 

Ilmu Manajemen dan Bisnis yang termuka di Indonesia dan diakui secara 

Internasional. 

 

Jenjang S3: 

Menjadi Program Studi Doktoral yang berkontribusi pada Ilmu Manajemen dan 

Bisnis melalui pengajaran dan penelitian yang termuka di Indonesia dan diakui 

secara Internasional. 

 

2.2 Misi Program Studi 

Jenjang S2: 
1. Melaksanakan pengajaran berlandasakan perkembangan Ilmu Manajemen 

dan Bisnis terkini terutama pada era ekonomi digital; 

2. Melaksanakan penelitian bertaraf nasional atau regional yang relevan pada 

era ekonomi digital; 

3. Menghasilkan lulusan yang berkomitmen untuk menjaga integritas dan 

kejujuran akademik, serta memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. 

Jenjang S3: 
1. Mengembangkan pengajaran Ilmu Manajemen dan Bisnis yang dapat 

diterapkan baik untuk tujuan pengembangan keilmuan maupun tujuan 

praktis, terutama pada era ekonomi digital; 

2. Melaksanakan penelitian dan menghasilkan karya ilmiah yang bertaraf 

internasional dan berkontribusi pada perkembangan Ilmu Manajemen dan 

Bisnis, terutama pada era ekonomi digital; 

3. Menghasilkan lulusan yang berkomitmen untuk menjaga integritas dan 

kejujuran akademik, serta memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. 
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2.3 Tujuan Program Studi 

1. Menyelenggarakan kegiatan pengajaran agar menghasilkan lulusan yang 

mampu mengevaluasi permasalahan manajemen dengan memilih teori dan 

metode yang sesuai, baik untuk tujuan praktis maupun tujuan 

pengembangan keilmuan. 

2. Menyiapkan sarana dan prasana untuk mendukung kegiatan penelitian 

dosen dan mahasiswa yang berkualitas. 

3. Bekerja sama dengan berbagai asosiasi keilmuan, institusi, dan para pakar 

ilmu manajemen, guna meningkatkan kualitas karya ilmiah dosen dan 

mahasiswa. 

4. Menyiapkan peserta didik agar menjadi lulusan yang berkomitmen untuk 

menjaga integritas dan kejujuran akademik, serta memberikan kontribusi 

positif bagi masyarakat. 

 

2.4 Pilihan Karier Bagi Lulusan  

 Jenjang S2 

Peluang karier yang tersedia bagi lulusan Program Studi Ilmu Manajemen 

jenjang Magister pada kekhususan: 

1) Keuangan dan Perbankan, diantaranya meliputi akademisi, analis kebijakan 

keuangan dan perbankan baik di industri maupun di institusi 

pemerintahan, konsultan dalam bidang keuangan dan perbankan terutama 

yang berkaitan dengan perkembangan bisnis dan ekonomi digital, peneliti 

pada lembaga-lembaga penelitian domestik dan internasional serta 

perencana kebijakan dalam bidang keuangan dan perbankan. 

2) Digital Marketing and Analytics, diantaranya peneliti terkait aspek pasar dan 

produk, praktisi dalam pengembangan produk, maupun media 

komunikasi,  perencanaan strategi pemasaran, dan konsultan pemasaran. 

Penggunaan information technology dalam kegiatan pemasaran untuk 

perusahaan, konsultan dan lembaga International. 

3) Manajemen Human Capital, praktisi bidang SDM, konsultan bidang SDM, 

peneliti dan perencana kebijakan SDM. 

4) Manajemen Strategi, melingkupi praktisi dan perencana kebijakan strategis, 

konsultan stratejik, serta analis strategi perusahaan dan organisasi dalam 

era digital. 
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 Jenjang S3 

Peluang karier yang tersedia bagi lulusan Program Studi Ilmu Manajemen 

jenjang Doktor pada kekhususan: 

1) Keuangan dan Perbankan, akademisi, perencana dan peneliti bidang 

keuangan dan perbankan,  konsultan keuangan dan perbankan, analis 

keuangan dan perbankan, serta pembuat kebijakan keuangan dan 

perbankan. 

2) Pemasaran, akademisi dan peneliti bidang pemasaran, konsultan bidang 

pemasaran, analis pemasaran, dan penyusun kebijakan bidang pemasaran.  

3) Strategi, akademisi dan peneliti bidang strategi, konsultan dan analis 

strategi perusahaan, pembuat kebijakan strategis perusahaan dan 

organisasi.  

4) Jalur Riset, peneliti dari lembaga pendidikan maupun di lembaga penelitian 

baik domestic maupun internasional.  

 

2.5 Peminatan yang Ditawarkan 

Pada awalnya program studi tidak memiliki kekhususan, namun 

dengan berkembang pesatnya sektor keuangan Indonesia, maka program 

kemudian membangun fokus pada ilmu Keuangan. Selanjutnya, untuk 

memenuhi kebutuhan pasar dalam pengembangan keilmuan, mulai tahun 

ajaran 1997/1998, program studi membuka satu kekhususan lagi, yaitu 

kekhususan Pemasaran. Dalam evolusinya, sejak tahun 2020 Program Studi 

Pascasarjana Ilmu Manajemen S3 jalur kuliah dan riset serta jalur riset 

menawarkan 3 kekhususan yaitu: 

1) Keuangan dan Perbankan; 

2) Pemasaran; 

3) Manajemen Stratejik. 

 

Sementara untuk jenjang S2 terdapat empat peminatan yaitu: 

1) Keuangan dan Perbankan; 

2) Digital Marketing and Analytics; 

3) Human Capital Management; 

4) Manajemen Stratejik. 
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2.6 Informasi Program Studi 
 

Program Studi Pascasarjana Ilmu Manajemen 

Gedung Pascasarjana Lantai 2  

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia 

Jl. Prof. Dr. Soemitro Djojohadikusumo  

Depok, Jawa Barat, Indonesia, 16426 

Email   : gsm.feb@ui.ac.id 

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

Instagram  : @ppimfebui  

Facebook  : Pascasarjana Ilmu Manajemen FEB UI (fanpage) 

Whatsapp  : +62 813-8466-0299 

Telepon  : +62 21  7270164; 7872588/89 

Fax   : +62 21 78849155 
 

 

2.7 Struktur Kurikulum Jenjang S2 
 

Kelompok Mata Kuliah SKS 

A. Mata Kuliah Wajib Program Studi 13 

B. Mata Kuliah Peminatan & Pilihan 24 

  

Total 37 
 

Mata Kuliah Wajib Program Studi  

Kode Mata Kuliah SKS 

ECMS801501 1. Metode Penelitian dalam Manajemen 3 

ECMS801503 2. Penulisan Tesis 1 

ECMS801021 3. Manajemen Stratejik 3 

ECMS809002 4. Publikasi Hasil Riset 2 

ECMS809001 5. Tesis 4 

 Total 13 
 

Mata Kuliah Peminatan dan Pilihan 

 Peminatan Manajemen Keuangan dan Perbankan 

Kode Mata Kuliah SKS 

ECMS802004 1. Keuangan Perusahaaan 3 

ECMS802006 2. Analitik dan Pembentukan Portfolio 3 

ECMS801121 3. Metode Kuantitatif Keuangan dan 

Perbankan 

3 

ECMS802007 4. Bank & Institusi Keuangan Non-tradisional01 3 
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Kode Mata Kuliah SKS 

ECMS802011 5. Analisis Laporan Keuangan 3 

ECMS801122 6. Ekonometrika Keuangan Terapan 3 

ECMS802012 7. Sekuritas Pendapatan tetap, Derivatif 

&ABS 

3 

Mata Kuliah Pilihan (Elective)  

(Pilih 1 mata kuliah atau 3 SKS) 

 

ECMS802017 1. Pemodelan Risiko 3 

 2. Satu Mata Ajar di Program MM 3 

 Total 24 
  

 Peminatan Digital Marketing and Analytics 

Kode Mata Kuliah SKS 

ECMS803001 1. Perilaku Konsumen di Era Digital 3 

ECMS803006 2. Pemasaran Sosial di Era Digital 3 

ECMS803004 3. Strategi Branding di Era Digital 3 

ECMS801131 4. Analitika Pemasaran 3 

ECMS803009 5. Komunikasi Pemasaran Terpadu di Era 

Digital 

3 

ECMS803007 6. Pemasaran Omni Channel 3 

ECMS803002 7. Riset Pemasaran di Era Digital 3 

Mata Kuliah Pilihan (Elective)  

(Pilih 1 mata kuliah atau 3 SKS) 

 

ECMS803011 1. Pemasaran Jasa dan Hospitality 3 

 2. Satu Mata Ajar di Program MM 3 

 Total 24 
 

 Peminatan Human Capital Management 

Kode Mata Kuliah SKS 

ECMS804007 1.  Kepemimpinan Strategi 3 

ECMS804003 2.  Manajemen SDM untuk Keunggulan 

Daya Saing 

3 

ECMS804012 3. Perilaku Organisasi dan Proses 

Perubahan 

3 

ECMS804002 4. Pengembangan Talent 3 

ECMS804006 5. Manajemen Kinerja 3 

ECMS804005 6. Strategi Staffing and Outsourcing 3 

ECMS804004 7. Strategi Kompensasi dan Benefit 3 

ECMS801141 8. Metode Kuantitatif Untuk SDM 3 

 Total 24 
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 Peminatan Manajemen Strategi 

Kode Mata Kuliah SKS 

ECMS804012 1. Perilaku Organisasi dan Proses 

Perubahan 

3 

ECMS805002 2. Lingkungan Bisnis Dinamis 3 

ECMS805003 3. Seminar Etika Bisnis dan Kapital Sosial 3 

ECMS801151 4. Metode Kuantitatif Untuk Manajemen 

Stratejik 

3 

ECMS805004 5. Restrukturisasi Perusahaan 3 

ECMS805001 6. Proses Strategi 3 

Mata Kuliah Pilihan (Elective)  

(Pilih 2 mata kuliah atau 6 SKS) 

 

ECMS805006 1. Kewirausahaan dan Strategi 3 

ECMS803005 2. Manajemen SDM untuk Keunggulan 

Daya Saing 
3 

ECMS805005 
3. Kepemimpinan Strategis dan 

Kompetensi 
3 

 4. Satu Mata Ajar di Program MM FEB UI 3 

 Total 24 
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2.8 Distribusi Kurikulum Jenjang S2 

 

 Peminatan Manajemen Keuangan dan Perbankan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semester  
Kode           

Mata Kuliah  
Nama Mata Kuliah  SKS 

1 

ECMS802004 Keuangan Perusahaan 3 

ECMS802006 Analitik dan Pembentukan Portfolio 3 

ECMS801501 Metode Penelitian dalam Manajemen 3 

ECMS801121 Metode Kuantitatif Keuangan dan Perbankan 3 

ECMS801503 Penulisan Tesis 1 

  TOTAL 13 

2 

ECMS802011 Analisis Laporan Keuangan 3 

ECMS802007 
Bank dan Perantara Keuangan Non-

Tradisional 
3 

ECMS801122 Ekonometrika Keuangan Terapan 3 

ECMS802012 
Pendapatan Tetap, Derivatif, dan Efek Beragun 

Aset 
3 

  TOTAL 12 

3 

ECMS801021 Manajemen Stratejik 3 

  Mata Kuliah Pilihan (Ambil 1 MK atau 3 SKS)   

ECMS802017 Pemodelan Risiko 3 

  Mata Ajar di Program MM FEB UI   

  TOTAL 6 

4 

ECMS809002 Publikasi Hasil Riset 2 

ECMS809001 Tesis 4 

  TOTAL 6 
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 Peminatan Digital Marketing and Analytics 

Semester  
Kode           

Mata Kuliah  
Nama Mata Kuliah  SKS 

1 

ECMS803001 Perilaku Konsumen di Era Digital                                              3 

ECMS803002 Riset Pemasaran di Era Digital 3 

ECMS803004 Strategi Branding di Era Digital 3 

ECMS801501 Metode Penelitian dalam Manajemen 3 

ECMS801503 Penulisan Tesis 1 

  TOTAL 13 

2 

ECMS801131 Analitik Pemasaran 3 

ECMS803006 Pemasaran Sosial di Era Digital 3 

ECMS803007 Pemasaran Omni Channel 3 

ECMS803009 
Komunikasi Pemasaran Terpadu di Era 

Digital 
3 

  TOTAL 12 

3 

ECMS801021 Manajemen Stratejik 3 

  
Mata Kuliah Pilihan (Ambil 1 MK atau 3 

SKS) 
3 

ECMS803011 Pemasaran Jasa dan Hospitality   

  Mata Ajar di Program MM FEB UI   

  TOTAL 6 

4 

ECMS809002 Publikasi Hasil Riset 2 

ECMS809001 Tesis 4 

  TOTAL 6 
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 Peminatan Human Capital Management 

Semester  
Kode           

Mata Kuliah  
Nama Mata Kuliah  SKS 

1 

ECMS804007 Kepemimpinan Strategis  3 

ECMS804003 
Manajemen SDM untuk Keunggulan Daya 

Saing 
3 

ECMS804012 Perilaku Organisasi dan Proses Perubahan 3 

ECMS801501 Metode Penelitian dalam Manajemen 3 

ECMS801503 Penulisan Tesis 1 

  TOTAL 13 

2 

ECMS801141 Metode Kuantitatif Untuk SDM 3 

ECMS804002 Pengembangan Talent 3 

ECMS804006 Manajemen Kinerja 3 

ECMS804005 Strategi staffing and outsourcing 3 

  TOTAL 12 

3 

ECMS801021 Manajemen Stratejik 3 

ECMS804004 Strategi Kompensasi dan Benefit 3 

  TOTAL 6 

4 

ECMS809002 Publikasi Hasil Riset 2 

ECMS809001 Tesis 4 

  TOTAL 6 
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 Peminatan Manajemen Stratejik 

Semester  
Kode           

Mata Kuliah  
Nama Mata Kuliah  SKS 

1 

ECMS801501 Metode Penelitian dalam Manajemen 3 

ECMS805001 Proses Strategi 3 

ECMS804012 Perilaku Organisasi dan Proses Perubahan 3 

ECMS805002 Lingkungan Bisnis Dinamis 3 

ECMS801503 Penulisan Tesis 1 

  TOTAL 13 

2 

ECMS805003 Seminar Etika Bisnis dan Kapital Sosial 3 

ECMS801151 
Metode Kuantitatif Untuk Manajemen 

Stratejik 
3 

ECMS805004 Restrukturisasi Perusahaan 3 

ECMS801021 Manajemen Stratejik 3 

  TOTAL 12 

3 

  
Mata Kuliah Pilihan (Ambil 2 MK atau 6 

SKS) 
6 

ECMS805005 Kepemimpinan Strategis dan Kompetensi   

ECMS805006 Kewirausahaan dan Strategi   

ECMS804003 
Manajemen SDM untuk Keunggulan Daya 

Saing 
  

  Mata Ajar di Program MM FEB UI   

  TOTAL 6 

4 

ECMS809002 Publikasi Hasil Riset 2 

ECMS809001 Tesis 4 

  TOTAL 6 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

47 

 

2.9 Deskripsi Mata Kuliah Jenjang S2 

 

Nama Mata Kuliah Metode Penelitian dalam Manajemen 

Jumlah Kredit 3 SKS 

Kode Mata Kuliah ECMS801501 

Prasyarat NA  

Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan pengetahuan tentang desain dan 

pelaksanaan penelitian empiris dalam manajemen, baik melalui metodologi kualitatif 

maupun kuantitatif. Ini akan dilakukan dengan memeriksa teks-teks otoritatif dalam 

metodologi penelitian serta karya mani yang diterbitkan baru-baru ini di bidang 

manajemen yang dipilih. Setelah menyelesaikan topik ini, Mahasiswa harus memiliki 

dasar yang kuat dalam metodologi penelitian kualitatif dan kuantitatif, pemecahan 

masalah, penalaran statistik, aplikasi teoritis untuk berlatih, interpretasi dan sintesis 

data, dan kemampuan untuk menggunakan perangkat lunak komputer. 

Bagian pertama dari mata kuliah terdiri dari analisis publikasi penelitian, pemeriksaan 

elemen kunci penelitian dalam manajemen, isu-isu mengenai berbagai keputusan 

penelitian dan desain penelitian kualitatif dari studi kasus, wawancara, hingga 

etnografi organisasi, aspek-aspek kunci dari pengumpulan data dan pentingnya 

perilaku etis. 

Bagian kedua dari mata kuliah ini akan mengajarkan Mahasiswa bagaimana 

melakukan penelitian kuantitatif, dimulai dengan mengidentifikasi kesenjangan 

penelitian (melalui tinjauan literatur deduktif), merumuskan masalah dan pertanyaan 

penelitian, mengembangkan hipotesis, merancang penelitian, dan memilih metode 

statistik untuk analisis data. 

 

Nama Mata Kuliah Penulisan Tesis 

Jumlah Kredit 1 SKS 

Kode Mata Kuliah ECMS801503 

Prasyarat NA  

Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa memperoleh kemampuan untuk:  

(1) mengorganisasikan pemikiran yang beralasan;  

(2) melakukan penulisan akademik untuk berkontribusi pada pengembangan 

pengetahuan di bidang manajemen bisnis;  

(3) penguasaan teknik dalam penulisan skripsi, sesuai dengan persyaratan di dunia 

akademik.  

Diskusi mahasiswa harus:  

(1) memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang penulisan tesis; 

(2) mengidentifikasi masalah atau kesenjangan penelitian;  

(3) menguasai teknik penulisan akademik;  

(4) meninjau literatur untuk membangun hipotesis, termasuk keterampilan membaca 

yang efektif dan analisis artikel; dan  

(5) merestrukturisasi tesis menjadi artikel untuk dipublikasikan dalam jurnal 

akademik. 
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Nama Mata Kuliah Keuangan Perusahaan 

Jumlah Kredit 3 SKS 

Kode Mata Kuliah ECMS802004 

Prasyarat NA  

Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan 

analisis dan pemecahan masalah di bidang keuangan dari sudut pandang manajemen 

dan investor. Secara umum, ada tiga kelompok keputusan keuangan dan kebijakan 

perusahaan: investasi, pembiayaan, keputusan modal kerja, dan kebijakan dividen. 

Keputusan investasi melibatkan alokasi sumber daya yang langka di seluruh 

penggunaan yang bersaing. Keputusan pendanaan melibatkan penggalangan dana 

untuk membiayai proyek-proyek investasi. Keputusan modal kerja mengelola arus 

kas operasi jangka pendek yang melibatkan strategi untuk mencocokkan investasi 

jangka pendek dan kebutuhan pembiayaan jangka pendek. Sementara itu, kebijakan 

dividen melibatkan menginvestasikan kembali uang tunai ke dalam bisnis atau 

mengembalikan uang tunai kepada pemegang saham. 

Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan konsep komprehensif 

yang relevan dengan keputusan investasi, keputusan pembiayaan, keputusan modal 

kerja, dan keputusan dividen di era ekonomi digital. Mahasiswa akan belajar tentang 

teknik penganggaran modal (Payback period, NPV, IRR), Corporate Finance berkaitan 

dengan pemeliharaan dan penciptaan nilai ekonomi atau kekayaan. Ini berfokus pada 

pengambilan keputusan dengan perhatian khusus untuk menciptakan kekayaan. 

Dalam mata kuliah ini, beberapa alat keuangan dasar penting. Alat-alat tersebut 

adalah analisis laporan keuangan, matematika keuangan (nilai sekarang, nilai masa 

depan, anuitas, perpetuitas, dll.), model pengembalian risiko, dan model penilaian. 

Selain itu, potensi konflik kepentingan di antara para aktor (seperti manajer vs 

pemegang saham dan pemegang saham vs pemegang obligasi) juga diakui. 

Nama Mata Kuliah Manajemen Stratejik 

Jumlah Kredit 3 SKS 

Kode Mata Kuliah ECMS801021 

Prasyarat NA 

Dalam  mata kuliah ini, konsep dan teori dibahas untuk mendorong pengembangan 

ide-ide penelitian yang berkaitan dengan strategi perusahaan. Memahami 

keunggulan kompetitif, batasan tegas, dan faktor penting lainnya adalah dasar 

pembelajaran. Selanjutnya, bandingkan desain manajemen strategis berdasarkan 

berbagai perspektif: terutama pandangan berbasis organisasi vs ekonomi; dan 

industri-melawan pandangan berbasis sumber daya, dan juga berdasarkan teori 

institusional. Selanjutnya, beberapa strategi (korporasi dan bisnis; kompetitif versus 

kolaboratif) akan dibahas hingga implementasinya. Mata kuliah ini juga akan 

mengelaborasi berbagai isu kontemporer yang berkaitan dengan strategi, termasuk 

disrupsi dari teknologi digital, persaingan global di negara-negara berkembang, dan 

tekanan untuk mencapai keberlanjutan perusahaan. 
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Nama Mata Kuliah Analitik dan Pembentukan Portfolio 

Jumlah Kredit 3 SKS 

Kode Mata Kuliah ECMS802006 

Prasyarat NA  

Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa diharapkan dapat menerapkan konsep 

dasar investasi, menerapkan teori penetapan harga aset untuk penilaian aset 

keuangan, menerapkan teori portofolio, menerapkan konsep investasi derivatif, 

menerapkan teori penetapan harga aset untuk mengevaluasi kinerja pengelola dana, 

dan pada akhirnya mampu menulis proposal penelitian yang bisa diterapkan. Fokus 

mata kuliah ini adalah untuk mengembangkan portofolio dan melacak kinerjanya 

dengan menggunakan pendekatan analitik. Penetapan Harga Aset Empiris Standar 

dari CAPM, Fama-French Factors dan APT diperkenalkan dalam subjek ini untuk 

memberikan dasar-dasar penilaian kinerja portofolio melalui proses analitik. 

Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan konsep-konsep 

komprehensif yang relevan dengan keputusan investasi di era ekonomi digital. 

Mahasiswa akan mempelajari berbagai instrumen investasi di pasar keuangan (pasar 

modal dan pasar uang), termasuk sekuritas derivatif. Teknik dan strategi untuk 

mengevaluasi dan mengelola portofolio investasi, seperti teori portofolio, model 

penetapan harga aset (CAPM, APT, dll.), dan aplikasinya akan dibahas. Mahasiswa 

juga dilatih untuk mengembangkan model teoritis dan empiris sederhana sebagai 

persiapan untuk penelitian mandiri mereka. 

Nama Mata Kuliah Metode Kuantitatif Keuangan dan Perbankan 

Jumlah Kredit 3 SKS 

Kode Mata Kuliah ECMS801121 

Prasyarat NA  

Mata kuliah ini memperkenalkan Mahasiswa pada konsep dasar metode kuantitatif, 

dan berbagai macam teknik kuantitatif di bidang keuangan. Setelah mengikuti mata 

kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu: 

(1) menerapkan metode kuantitatif dalam penelitian keuangan secara sistematis; 

(2) menggunakan metode kuantitatif untuk memecahkan masalah di bidang 

perbankan dan pengelolaan keuangan; 

(3) merumuskan model matematika untuk masalah pengelolaan keuangan tertentu; 

(4) membandingkan dan mengevaluasi keefektifan beberapa alternatif model 

matematika keuangan dengan menggunakan perangkat lunak komputer. 

mata kuliah ini memperkenalkan konsep dasar Matematika Keuangan dan penerapan 

matematika di pasar keuangan. mata kuliah ini mencakup perhitungan suku bunga 

(bunga sederhana, diskonto dan bunga majemuk), konsep nilai waktu uang serta 

anuitas dan perpetuitas, kalkulus biasa untuk keuangan terapan seperti diferensiasi, 

integrasi, dan persamaan diferensial biasa. mata kuliah ini juga akan memberikan 

pengenalan tentang beberapa aplikasi proses stokastik di bidang keuangan, termasuk: 

teori probabilitas, kalkulus stokastik dan beberapa teknik lain yang digunakan dalam 

keuangan modern. 
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Nama Mata Kuliah  Bank & Institusi Keuangan Non-tradisional 

Jumlah Kredit 3 SKS 

Kode Mata Kuliah ECMS802007 

Prasyarat NA  

Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa mampu mengidentifikasi operasi dan 

potensi risiko di bank dan perantara keuangan non-tradisional. Mahasiswa juga 

dihadapkan pada perkembangan saat ini dalam perantara keuangan non-tradisional 

sebagai akibat dari munculnya teknologi. mata kuliah ini mencakup manajemen aset 

dan kewajiban secara umum untuk bank dan perantara keuangan non-tradisional. 

 

Nama Mata Kuliah Analisa Laporan Keuangan 

Jumlah Kredit 3 SKS 

Kode Mata Kuliah ECMS802011 

Prasyarat NA  

Tujuan dari mata kuliah ini adalah agar mahasiswa menganalisis hubungan antara 

transaksi bisnis internal dan faktor eksternal (yaitu, masalah politik, ekonomi dan 

sosial), dan pengaruhnya terhadap laporan keuangan. Mahasiswa juga diharapkan 

memahami alternatif strategi akuntansi untuk meningkatkan kualitas informasi yang 

disajikan dalam laporan keuangan. Di akhir mata kuliah, mahasiswa diharapkan dapat 

mengevaluasi fungsi informasi akuntansi yang disajikan dalam laporan keuangan 

dalam konteks bisnis, terutama untuk pengambilan keputusan dan mencari solusi 

untuk masalah bisnis. Mata kuliah ini memberikan pemahaman tentang laporan 

keuangan dari perspektif pengguna, terutama investor. Lebih lanjut, mata kuliah ini 

juga mengajarkan mahasiswa untuk memahami peran informasi akuntansi dalam 

organisasi dan manajemen modern. Terakhir, mata kuliah ini juga memberikan 

pemahaman tentang dampak ekonomi dari pilihan kebijakan akuntansi yang 

tercermin dalam laporan keuangan. 
 

Nama Mata Kuliah Ekonometrika Keuangan Terapan 

Jumlah Kredit 3 SKS 

Kode Mata Kuliah ECMS801122 

Prasyarat NA 

Ekonometrika Keuangan Terapan adalah mata kuliah tingkat menengah dalam 

metode penelitian keuangan. Tujuan dari mata kuliah ini adalah untuk menempa 

keterampilan untuk merumuskan dan melaksanakan metodologi dalam penelitian 

keuangan dan perbankan. 

Setelah mengambil mata kuliah ini mahasiswa diharapkan mampu menerapkan 

analisis data time-series, cross-section dan panel pada konteks penelitian keuangan 

dan perbankan yang relevan. Pertimbangan khusus diperkenalkan untuk 

mengakomodasi karakteristik khusus dari masalah keuangan dan perbankan di Pasar 

Berkembang. Selain itu, mahasiswa diharapkan kritis dalam membaca literatur yang 

relevan dan sadar akan pentingnya (kontribusi) dari literatur tersebut. Sebelum ujian 

akhir,  Mahasiswa  harus menyerahkan laporan berdasarkan penelitian mereka dalam 

topik keuangan yang dipilih. 
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Nama Mata Kuliah Sekuritas Pendapatan tetap, Derivatif &ABS 

Jumlah Kredit 3 SKS 

Kode Mata Kuliah ECMS802012 

Prasyarat NA  

Tujuan mata kuliah adalah untuk memberikan cakupan produk obligasi seperti 

treasury, korporasi, sekuritas berbasis hipotek, sekuritas beragun aset, dan untuk 

memperkenalkan teknik analitis untuk menilai obligasi dan mengukur eksposur 

 mereka terhadap risiko kredit, dan untuk mengembangkan strategi portofolio untuk 

mencapai tujuan investasi. Mata kuliah ini juga memperkenalkan sekuritas derivatif 

pendapatan tetap seperti credit default swap Setelah mengambil mata kuliah ini, 

mahasiswa diharapkan mampu: 

(1) mengidentifikasi segala jenis risiko yang mempengaruhi nilai obligasi dan 

menerapkan metode kuantitatif dalam menilai instrumen obligasi; 

(2) menggunakan metode kuantitatif untuk memecahkan masalah dalam penilaian 

obligasi dan risiko kredit 

Nama Mata Kuliah Pemodelan Risiko 

Jumlah Kredit 3 SKS 

Kode Mata Kuliah ECMS802017 

Prasyarat NA  

Tujuan dari mata kuliah ini adalah agar mahasiswa:  

(1) mensintesis pengukuran risiko dan pemodelan risiko berdasarkan literatur yang 

relevan, dan  

(2) memanfaatkan alat dan metode yang diperlukan dalam pemodelan risiko. 

Mata kuliah ini terdiri dari perspektif teoritis dan empiris tentang perkembangan 

pemodelan risiko. Mata kuliah ini dirancang menjadi dua bagian. Yang pertama akan 

memberikan kerangka model risiko yang komprehensif termasuk risiko pasar, kredit, 

dan operasional. Bagian terakhir akan memberikan mahasiswa perspektif yang luas 

tentang kerangka peraturan dan studi empiris terbaru di Indonesia. Mahasiswa  

diasumsikan memiliki pemahaman dasar matematika keuangan dan ekonometrika. 

Nama Mata Kuliah Perilaku Konsumen di Era Digital 

Jumlah Kredit 3 SKS 

Kode Mata Kuliah ECMS803001 

Prasyarat NA  

Era digital telah mengubah perilaku konsumen secara permanen. Tujuan dari mata 

kuliah ini adalah membekali mahasiswa dengan kemampuan untuk mengenali 

konsep-konsep penting, teori dan temuan penelitian tentang perilaku konsumen; dan 

menerapkan hasil riset konsumen kontemporer ke dalam program pemasaran. 

Mahasiswa harus memahami dasar-dasar proses perilaku konsumen, serta 

perkembangan kontemporer teori perilaku konsumen yang menggabungkan teknologi 

digital. Mata kuliah ini memberikan Mahasiswa dengan gambaran konsep, teori dan 

dana penelitian di bidang perilaku konsumen, dan implikasinya untuk situasi 

pemasaran kehidupan nyata. Memahami perilaku konsumen akan meningkatkan 

kinerja pemasaran. 
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Nama Mata Kuliah Pemasaran Sosial di Era Digital 

Jumlah Kredit 3 SKS 

Kode Mata Kuliah ECMS803006 

Prasyarat NA 

Tujuan dari mata kuliah ini adalah untuk: 

(1) membedakan secara kritis antara Pemasaran Sosial dan bentuk pemasaran lainnya; 

(2) memahami secara kritis konteks sosial, kelembagaan dan sistem dari perilaku 

konsumsi di era digital; 

(3) menerapkan prinsip-prinsip pemasaran komersial untuk perubahan sosial; 

(4) merumuskan rencana Pemasaran Sosial yang mengadaptasi, mengadopsi dan 

mengimplementasikan pemasaran untuk perubahan sosial untuk menghadirkan 

solusi masalah sosial ke pasar; dan 

(5) memahami batasan pemasaran sebagai mekanisme perubahan sosial. Mata kuliah 

ini secara kritis mengkaji pemasaran sosial, yang berusaha untuk menguntungkan 

populasi yang ditargetkan dan masyarakat umum daripada pemasar atau 

perusahaan. Mata kuliah ini juga mengeksplorasi bagaimana perkembangan 

teknologi digital memfasilitasi kampanye pemasaran sosial untuk isu-isu sosial yang 

penting seperti keberlanjutan, lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan. Mata kuliah 

ini didasarkan pada penggunaan prinsip-prinsip pemasaran untuk mengembangkan 

strategi dan program pemasaran sosial. 

Nama Mata Kuliah Strategi Branding di Era Digital 

Jumlah Kredit 3 SKS 

Kode Mata Kuliah ECMS803004 

Prasyarat NA 

Merek semakin menjadi fokus kegiatan pemasaran. Tujuan dari mata kuliah ini adalah 

untuk memahami isu-isu penting dalam perencanaan dan untuk menerapkan konsep 

dan teknik yang tepat untuk meningkatkan profitabilitas jangka panjang dari strategi 

merek. Era digital membawa perubahan teknologi dan sosial yang cepat yang 

mempengaruhi bagaimana perusahaan melakukan branding. Beberapa orang 

berpendapat bahwa pemasar saat ini tidak lagi membuat produk melainkan 

menciptakan merek. Mata kuliah ini akan mengkaji perkembangan merek di era digital 

dan pengelolaannya dari berbagai perspektif disiplin ilmu yang mencakup ilmu-ilmu 

sosial. Wawasan teoretis dari perspektif ini akan digunakan untuk mengevaluasi 

secara kritis kampanye merek saat ini, peran komunikasi pemasaran dalam 

menyampaikan kampanye ini secara efektif, dan tempat utama kampanye ini dalam 

kehidupan sehari-hari. 
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Nama Mata Kuliah Analitika Pemasaran 

Jumlah Kredit 3 SKS 

Kode Mata Kuliah ECMS801131 

Prasyarat NA 

Tujuan mata kuliah ini adalah untuk membekali Mahasiswa dengan berbagai alat 

analisis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memvisualisasikan data pemasaran. 

Mata kuliah ini mencakup pengenalan teori dan dasar-dasar analitik digital dan 

pemasaran, dengan penekanan tambahan pada data besar. Mahasiswa akan belajar 

mengevaluasi pendekatan analitik yang berbeda dan akan mendapatkan praktik 

langsung dalam mengumpulkan dan menganalisis kumpulan data digital besar yang 

berisi data terstruktur dan tidak terstruktur. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, 

Mahasiswa harus mengembangkan:  

(1) Pengetahuan kerja tentang alat pemasaran dan analisis digital saat ini, tujuan 

strategis umum pemasaran dan analisis digital, dan jenis data yang biasanya tersedia 

untuk analisis;  

(2) Pemahaman konseptual tentang proses analitik data untuk memungkinkan 

merancang rencana analitik, berkolaborasi dengan ilmuwan data, dan menerapkan 

keterampilan dalam konteks baru, dan 

(3)  Pengalaman langsung dalam bekerja dengan kumpulan data besar, menerapkan 

berbagai teknik untuk mengekstrak wawasan dari data kuantitatif dan kualitatif. 

Nama Mata Kuliah Komunikasi Pemasaran Terpadu di EraDigital 

Jumlah Kredit 3 SKS 

Kode Mata Kuliah ECMS803009 

Prasyarat NA  

Mata kuliah ini bertujuan untuk menjelaskan dan membahas secara komprehensif 

berbagai konsep dan implementasi praktis dari komunikasi pemasaran terpadu, 

dengan penekanan pada media digital. Pembahasan akan diperluas dengan akomodasi 

pemasaran di era digital sebagai implikasi dari menjamurnya teknologi komunikasi dan 

informasi berbasis internet. Mata kuliah ini akan fokus pada bagaimana merancang, 

menyusun strategi, menerapkan, dan mengevaluasi kampanye pemasaran digital 

untuk organisasi kecil dan menengah. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, peserta 

diharapkan mampu: 

(1) menganalisis berbagai konsep dan perangkat komunikasi pemasaran terpadu, 

termasuk penerapannya di dunia nyata; 

(2) menjelaskan berbagai konsep dan praktik pemasaran di era digital sebagai implikasi 

dari perubahan lingkungan pemasaran; 

(3) merancang rencana pemasaran yang mengakomodasi praktik komunikasi 

pemasaran terpadu dan memanfaatkan berbagai alat pemasaran digital; 

(4) mengevaluasi dampak media sosial terhadap komunitas sosial; dan 

(5) menggunakan media sosial untuk melibatkan orang lain dalam pesan dan produk. 
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Nama Mata Kuliah Pemasaran Omni Channel 

Jumlah Kredit 3 SKS 

Kode Mata Kuliah ECMS803007 

Prasyarat NA  

Tujuan mata kuliah ini adalah untuk memperkenalkan realitas pemasaran modern 

dengan membangun model yang menunjukkan cara melibatkan pelanggan di berbagai 

saluran pemasaran secara bersamaan dan mulus. Kami tidak lagi hanya mengandalkan 

saluran fisik untuk membeli barang dan jasa. Pemasaran di era digital harus melayani 

pembelian baik dari saluran fisik maupun online. Saat ini, strategi distribusi sangat 

penting untuk kinerja bisnis dan manajemen saluran yang benar adalah kunci 

keberhasilan pemasaran produk atau layanan Anda. Mata kuliah ini merinci 

pengalaman saluran omni dan mengeksplorasi bagaimana ritel saluran omni dan rantai 

pasokan telah mengubah pengalaman produksi dan konsumsi baik untuk perusahaan 

maupun konsumen. Selain itu, mata kuliah ini memperkenalkan Mahasiswa pada 

realitas pemasaran modern dengan membangun model yang menunjukkan kepada 

mereka bagaimana melibatkan pelanggan di berbagai saluran pemasaran secara 

bersamaan dan mulus. 

 

Nama Mata Kuliah Riset Pemasaran di Era Digital 

Jumlah Kredit 3 SKS 

Kode Mata Kuliah ECMS803002 

Prasyarat NA  

Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa dapat mensintesis kegiatan riset pemasaran 

yang komprehensif di era digital. Oleh karena itu, mahasiswa diharapkan memperoleh 

pengetahuan, perspektif analitis, dan keterampilan terkait riset pemasaran di era 

digital. Ruang lingkup mata kuliah ini dirancang untuk mencakup konsep dan metode 

penelitian, teknik pengolahan data, dan etika penelitian. Modul mata kuliah 

dikembangkan agar mahasiswa memiliki wawasan tentang riset pemasaran secara 

keseluruhan, serta mampu merancang dan mengimplementasikan riset pemasaran 

yang berkualitas. 

 

Nama Mata Kuliah Pemasaran Jasa dan Hospitality 

Jumlah Kredit 3 SKS 

Kode Mata Kuliah ECMS803011 

Prasyarat NA  

Tujuan utama mata kuliah ini adalah untuk melengkapi pemasaran dasar dan mata 

kuliah strategi pemasaran khusus untuk industri jasa dan perhotelan. Setelah selesai, 

mahasiswa diharapkan mampu mengevaluasi masalah-masalah yang biasa ditemui di 

industri jasa dan perhotelan—seperti ketidakmampuan melakukan inventarisasi, 

kesulitan dalam menyelaraskan permintaan dan penawaran, kesulitan dalam 

mengontrol kualitas. Mahasiswa juga harus dapat mendiskusikan strategi yang 

digunakan oleh pemasar jasa yang sukses untuk mengatasi kesulitan ini. Penekanan 

dalam mata kuliah ini adalah pada layanan secara umum daripada pada industri 

tertentu. Konsep akan diilustrasikan menggunakan kasus, contoh, dan latihan di 

berbagai industri layanan seperti perbankan, perawatan kesehatan, perencanaan 
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Nama Mata Kuliah Pemasaran Jasa dan Hospitality 

Jumlah Kredit 3 SKS 

Kode Mata Kuliah ECMS803011 

Prasyarat NA  

keuangan, konsultasi, perjalanan, profesi, dan komunikasi serta manufaktur dan 

industri teknologi tinggi (keduanya sangat bergantung pada layanan untuk 

memberikan nilai). Namun, penekanan khusus akan ditambahkan di paruh kedua 

untuk industri perhotelan. 

 

Nama Mata Kuliah Kepemimpinan Strategi 

Jumlah Kredit 3 SKS 

Kode Mata Kuliah ECMS804007 

Prasyarat NA  

Tujuan mata kuliah ini adalah untuk: 

(1) mengidentifikasi elemen spesifik untuk kepemimpinan strategis, termasuk berbagai 

kompetensi untuk situasi tertentu, dan menghubungkan tindakan strategis dengan 

pemikiran strategis; 

(2) melakukan penelitian dengan menggunakan jurnal ilmiah dan sumber bisnis; 

(3) menulis laporan dan membuat rekomendasi; 

(4) menggunakan pengetahuan untuk membuat keputusan bisnis strategis dan 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi melalui pengembangan dan 

implementasi rencana bisnis strategis.  

Mata kuliah ini membahas: 

(1) karakteristik dan tantangan kepemimpinan dalam berbagai konteks organisasi; 

(2) peran eksekutif dalam membentuk, menerapkan dan mengubah strategi; 

(3) pengembangan kompetensi manusia dalam memotivasi pemimpin; 

(4) bagaimana menciptakan hubungan produktif yang mempengaruhi lingkungan kerja 

untuk mencapai kinerja tinggi; dan 

(5) bagaimana menguasai kemampuan belajar terus menerus untuk kepemimpinan. 

Diskusi juga akan mempertimbangkan kondisi bisnis yang berubah dengan cepat dan 

operasi bisnis yang rumit, dan akan didasarkan pada literatur akademis, studi kasus, 

dan pembicara tamu. 

 

Nama Mata Kuliah Manajemen SDM untuk Keunggulan Daya Saing 

Jumlah Kredit 3 SKS 

Kode Mata Kuliah ECMS804003 

Prasyarat NA  

Tujuan dari mata kuliah ini adalah untuk mengevaluasi pentingnya paradigma 'modal 

manusia' baru dan implikasi praktisnya dalam manajemen sumber daya manusia. 

Selain itu, mahasiswa juga harus menganalisis implikasinya terhadap keunggulan 

kompetitif perusahaan. Mata kuliah ini membahas tentang pentingnya perubahan 

paradigma dari paradigma lama menuju paradigma baru yang memposisikan sumber 

daya manusia sebagai modal perusahaan. Konsekuensi dari paradigma baru tersebut 

adalah lahirnya pendekatan manajemen perusahaan, yang menempatkan sumber daya 
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Nama Mata Kuliah Manajemen SDM untuk Keunggulan Daya Saing 

Jumlah Kredit 3 SKS 

Kode Mata Kuliah ECMS804003 

Prasyarat NA  

manusia sebagai investor. Mata kuliah ini juga membahas implikasi paradigma baru 

terhadap praktik manajemen sumber daya manusia perusahaan. 

 

Nama Mata Kuliah Perilaku Organisasi dan Proses Perubahan 

Jumlah Kredit 3 SKS 

Kode Mata Kuliah ECMS804012 

Prasyarat NA  

Tujuan dari mata kuliah ini adalah untuk mengevaluasi aspek perilaku orang-orang 

dalam suatu organisasi, dan bagaimana menggunakannya dengan benar untuk 

mencapai tujuan organisasi. Selain itu, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis 

dinamika perubahan dalam organisasi. Mata kuliah ini akan memberikan diskusi 

komprehensif tentang dinamika perilaku orang dalam organisasi dan implikasinya 

terhadap kinerja organisasi. Implikasi dari perubahan lingkungan terhadap kegiatan 

organisasi juga akan dibahas. 

 

Nama Mata Kuliah Pengembangan Talent 

Jumlah Kredit 3 SKS 

Kode Mata Kuliah ECMS804002 

Prasyarat NA  

Tujuan mata kuliah ini adalah agar Mahasiswa: 

(1) mengidentifikasi konsep, prinsip, teori, dan teknik analisis yang digunakan dalam 

manajemen talenta; 

(2) merumuskan strategi manajemen talenta untuk mendukung tujuan organisasi; 

(3) mengidentifikasi isu-isu kritis yang dihadapi organisasi dalam menciptakan 

kumpulan talenta yang beragam, mengembangkan dan mengintegrasikan sistem 

manajemen talenta ke dalam organisasi. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa 

mengeksplorasi elemen kunci dari manajemen bakat yang efektif dalam suatu 

organisasi. Topik diskusi mencakup praktik terbaik dalam akuisisi bakat, manajemen 

kinerja, pembelajaran dan pengembangan, mengintegrasikan sistem kompensasi yang 

lengkap, dan manajemen suksesi. Mahasiswa diharapkan untuk menyerahkan tugas 

pada waktunya. 

 

Nama Mata Kuliah Manajemen Kinerja 

Jumlah Kredit 3 SKS 

Kode Mata Kuliah ECMS804006 

Prasyarat NA 

Tujuan dari mata kuliah ini adalah untuk membekali Mahasiswa dengan pengetahuan 

yang komprehensif untuk meningkatkan kemampuan mereka untuk menilai dan 

melatih karyawan, dan untuk menanamkan keinginan untuk evaluasi dan perbaikan 

berkelanjutan pada karyawan. Setelah mengambil mata kuliah ini, mahasiswa 
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Nama Mata Kuliah Manajemen Kinerja 

Jumlah Kredit 3 SKS 

Kode Mata Kuliah ECMS804006 

Prasyarat NA 

diharapkan mampu menciptakan sistem manajemen kinerja terbaik, dan memberikan 

kontribusi praktis kepada korporasi atau manajemen melalui manajemen kinerja. 

Mata kuliah ini mengevaluasi langkah-langkah yang diperlukan untuk merumuskan 

aspek-aspek penting dalam manajemen kinerja. Mata kuliah ini juga akan membahas 

tentang kelangkaan kualitas sumber daya manusia, terutama karena merupakan salah 

satu faktor penting untuk mencapai kesuksesan perusahaan. Sistem manajemen 

kinerja adalah alat utama yang dapat digunakan untuk mengubah bakat dan motivasi 

orang menjadi keunggulan bisnis strategis. 
 

 

Nama Mata Kuliah Metode Kuantitatif Untuk SDM 

Jumlah Kredit 3 SKS 

Kode Mata Kuliah ECMS801141 

Prasyarat NA  

Tujuan dari mata kuliah ini adalah untuk membekali Mahasiswa dengan berbagai 

statistik dan teknik multivariat termasuk statistik deskriptif-inferensial, distribusi data 

dan pengujian hipotesis. Mahasiswa harus dapat: 

(1) menguasai berbagai teknik analisis multivariat dan bagaimana menggunakan 

teknik-teknik tersebut untuk memahami suatu hubungan dalam suatu model, atau 

suatu fenomena; 

Nama Mata Kuliah Strategi staffing and outsourcing 

Jumlah Kredit 3 SKS 

Kode Mata Kuliah ECMS804005 

Prasyarat NA  

Tujuan dari mata kuliah ini adalah agar Mahasiswa: 

(1) mendeskripsikan konsep, prinsip, teknik analisis, dan teori penting yang digunakan 

dalam kepegawaian; 

(2) menerapkan konsep, prinsip, teknik analisis, dan teori yang sesuai yang digunakan 

dalam kepegawaian; 

(3) merumuskan masalah kepegawaian dan menghasilkan solusi, dengan 

mempertimbangkan strategi organisasi dan kendala organisasi. Mata kuliah ini 

menawarkan diskusi tentang pendekatan staf strategis yang komprehensif untuk 

identifikasi, daya tarik, seleksi, penyebaran, dan retensi manajemen bakat, yang 

meliputi kegiatan dukungan staf (kepatuhan hukum, perencanaan, analisis pekerjaan, 

dan penghargaan). Mata kuliah ini juga membahas tentang bagaimana penyampaian 

layanan Sumber Daya Manusia (SDM) dari sumber daya in-house dilengkapi dengan 

solusi HR Business Process Outsourcing (BPO), untuk memastikan fungsi SDM mereka 

lebih fokus dalam membantu perusahaan mencapai tujuan bisnisnya secara 

keseluruhan, dan untuk menurunkan total biaya pengiriman layanan SDM. 
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Nama Mata Kuliah Metode Kuantitatif Untuk SDM 

Jumlah Kredit 3 SKS 

Kode Mata Kuliah ECMS801141 

Prasyarat NA  

(2) mampu mengoperasikan software statistik seperti SPSS dan LISREL yang biasa 

dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu penelitian; 

(3) membuat kesimpulan yang menyeluruh dan komprehensif dari output teknik 

analisis multivariat. 

 

 

Nama Mata Kuliah Strategi Kompensasi dan Benefit 

Jumlah Kredit 3 SKS 

Kode Mata Kuliah ECMS804004 

Prasyarat NA  

Tujuan dari mata kuliah ini adalah: 

(1) menjelaskan Model Pembayaran dan bentuk pembayaran yang dapat ditawarkan 

oleh organisasi; 

(2) menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keselarasan internal dan daya saing 

eksternal kompensasi dalam studi kasus atau makalah tentang kompensasi; 

(3) menganalisis studi kasus atau makalah tentang berbagai manfaat yang ditawarkan 

berdasarkan pemahaman mereka tentang dinamika manfaat yang ditawarkan oleh 

organisasi; dan 

(4) menganalisis paket kompensasi untuk kelompok khusus: profesional dan ekspatriat. 

Kompensasi dan tunjangan selalu menjadi masalah bagi organisasi. Diskusi mata kuliah 

akan mencakup pengembangan paket kompensasi dan tunjangan yang tepat bagi 

karyawan, organisasi yang dapat mempengaruhi perilaku karyawan sekaligus 

mempertahankan yang terbaik. 

Kompensasi dapat menciptakan keunggulan kompetitif bagi organisasi; namun di sisi 

lain juga dapat membuat organisasi bangkrut karena paket yang ditawarkan tidak 

sesuai dengan strategi organisasi dan konteks lingkungannya. Oleh karena itu, penting 

untuk memahami aspek-aspek yang mempengaruhi kompensasi dan bagaimana 

mengembangkan paket kompensasi yang tepat untuk organisasi berdasarkan aspek-

aspek tersebut. 

Nama Mata Kuliah Perilaku Organisasi dan Proses Perubahan 

Jumlah Kredit 3 SKS 

Kode Mata Kuliah ECMS804012 

Prasyarat NA 

Tujuan dari mata kuliah ini adalah untuk mengevaluasi aspek perilaku orang-orang 

dalam suatu organisasi, dan bagaimana menggunakannya dengan benar untuk 

mencapai tujuan organisasi. Selain itu, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis 

dinamika perubahan dalam organisasi. Mata kuliah ini akan memberikan diskusi 

komprehensif tentang dinamika perilaku orang dalam organisasi dan implikasinya 

terhadap kinerja organisasi. Implikasi dari perubahan lingkungan terhadap kegiatan 

organisasi juga akan dibahas. 
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Nama Mata Kuliah Lingkungan Bisnis Dinamis  

Jumlah Kredit 3 SKS 

Kode Mata Kuliah ECMS805002 

Prasyarat NA  

Mata kuliah ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi faktor-faktor dinamis yang lebih 

luas yang mempengaruhi lingkungan eksternal perusahaan, (2) memahami berbagai 

karakter dan perilaku lingkungan bisnis di Indonesia, (3) mengidentifikasi faktor-faktor 

pasar dan non-pasar yang dominan yang mempengaruhi aktivitas dan kinerja 

perusahaan. Mata kuliah ini memberikan fokus khusus pada lingkungan bisnis yang 

dinamis yang telah mengalami turbulensi, ketidakpastian tinggi, dan kompleksitas. 

Perubahan tersebut dapat mencakup faktor pasar dan non-pasar seperti lingkungan 

politik, hukum, demografi, sosial budaya, dan lingkungan alam. Kelas ini mencoba 

untuk membahas dan memahami lingkungan bisnis yang dihadapi oleh bisnis dan 

organisasi. 

Nama Mata Kuliah Seminar Etika Bisnis dan Kapital Sosial 

Jumlah Kredit 3 SKS 

Kode Mata Kuliah ECMS805003 

Prasyarat NA  

Tujuan dari mata kuliah ini adalah untuk: 

(1) mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kontradiksi dan masalah dalam 

mendefinisikan etika bisnis dan modal sosial dalam manajemen; 

(2) mampu membedakan berbagai teori tentang etika bisnis dan modal sosial; 

(3) menganalisis secara kritis hubungan antara korporasi/perusahaan dan masyarakat; 

(4) mampu mengambil sikap terhadap berbagai persoalan dalam bisnis dan 

masyarakat. Mata kuliah ini terdiri dari dua topik yang saling terkait. Bagian pertama 

membahas etika bisnis, dan bagian kedua membahas modal sosial, khususnya yang 

berkaitan dengan manajemen perusahaan. Mata kuliah ini membahas tekanan eksternal 

bagi korporasi dan firma untuk mematuhi tidak hanya aspek hukum, tetapi juga 

bagaimana korporasi dan firma menjunjung standar etika dalam tindakan dan perilaku 

bisnis mereka. Topik ini meningkat dalam dua dekade terakhir. Pengejaran keuntungan 

diri sendiri sekarang dianggap bukan tujuan akhir perusahaan. Anggapan bahwa etika 

bisnis menimbulkan kontradiksi dengan tujuan korporasi belum terbukti. Namun, ada 

beragam perspektif tentang apa yang merupakan etika bisnis. Selain itu, korporasi dan 

firma ditafsirkan  sebagai sistem terbuka, di mana faktor internal dan eksternal 

berinteraksi. Oleh karena itu, perusahaan/perusahaan semakin menghadapi tantangan 

bagaimana berinteraksi dengan masyarakat. 
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Nama Mata Kuliah Restrukturisasi Perusahaan 

Jumlah Kredit 3 SKS 

Kode Mata Kuliah ECMS805004 

Prasyarat NA  

Tujuan dari mata kuliah ini adalah untuk mengembangkan pengetahuan dan 

keterampilan tentang restrukturisasi konsep dan proses. Mereka terkait dengan: 

(1) strategi bisnis organisasi, 

(2) pemimpin dan timnya, 

(3) struktur organisasi, dan 

(4) struktur keuangan. 

Mata kuliah ini menghadapkan Mahasiswa untuk berbagai teknik restrukturisasi yang 

dapat diterapkan untuk meningkatkan bisnis dan kinerja keuangan organisasi. Ini 

mengkaji strategi bisnis dan kepemimpinan yang menciptakan dan mendorong transaksi 

restrukturisasi. Transaksi ini termasuk merger, akuisisi, pembelian dengan leverage, 

proses kebangkrutan, privatisasi, dan reorganisasi. Mata kuliah ini mencakup 

restrukturisasi perusahaan swasta serta perusahaan milik negara. 
 

Nama Mata Kuliah Kewirausahaan dan Strategi 

Jumlah Kredit 3 SKS 

Kode Mata Kuliah ECMS805006 

Prasyarat NA  

Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan kerangka berpikir 

strategis dan kewirausahaan, serta prinsip dan praktik terbaik yang dapat meningkatkan 

kemampuan manajerial untuk menjalankan dan mengembangkan perusahaan yang 

sedang berkembang. Kewirausahaan strategis (SE) melibatkan perilaku mencari peluang 

secara simultan dan perilaku mencari keuntungan yang menghasilkan kinerja perusahaan 

yang unggul. Dimensi penting SE adalah: pola pikir kewirausahaan, budaya, dan 

kepemimpinan; manajemen strategis sumber daya; dan kreativitas untuk 

mengembangkan inovasi. Di sini, kami mengembangkan model SE yang menjelaskan 

bagaimana dimensi-dimensi ini diintegrasikan untuk menciptakan kekayaan. 

Nama Mata Kuliah Metode Kuantitatif Utk Manajemen Stratejik 

Jumlah Kredit 3 SKS 

Kode Mata Kuliah ECMS801151 

Prasyarat NA  

Tujuan dari mata kuliah ini adalah untuk membekali mahasiswa dengan berbagai 

statistik dan teknik multivariat termasuk statistik deskriptif - inferensial, distribusi data 

dan pengujian hipotesis. Mahasiswa harus dapat: 

(1) menguasai berbagai teknik analisis multivariat dan bagaimana menggunakan teknik-

teknik tersebut untuk memahami suatu hubungan dalam suatu model, atau suatu 

fenomena; 

(2) mampu mengoperasikan software statistik seperti SPSS dan LISREL yang biasa 

dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu penelitian; 

(3) membuat kesimpulan yang menyeluruh dan komprehensif dari output teknik analisis 

multivariat. 



 

61 

 

 

 

Nama Mata Kuliah Proses Strategi 

Jumlah Kredit 3 SKS 

Kode Mata Kuliah ECMS805001 

Prasyarat NA  

Tujuan dari mata kuliah ini adalah agar mahasiswa: 

(1) merumuskan peran manajemen puncak dalam membentuk, melaksanakan, dan 

mengubah strategi; 

(2) merumuskan implementasi strategi untuk manajemen menengah; 

(3) membedakan banyak konteks organisasi dan cara pembentukan dan pelaksanaan 

strategi; 

(4) mengevaluasi state-of-the-art penelitian proses strategi; dan  

(5) merancang proposal penelitian dalam domain proses strategi.  

Proses strategi di bidang manajemen strategis berfungsi sebagai kompetensi inti untuk 

manajemen secara keseluruhan dari setiap perusahaan atau organisasi dalam mengambil 

langkah-langkah untuk masa depannya. Proses strategi berfokus pada faktor-faktor yang 

mempengaruhi formulasi dan eksekusi strategi dan perubahannya, yang juga meluas ke 

penerapan strategi fungsional. Bidang studi menarik dari perspektif yang beragam, 

termasuk strategi kompetitif, evolusi intra-organisasi, kolaborasi antar-organisasi, 

kekuasaan/politik, manajemen pengetahuan, pembelajaran organisasi, dan teori sosio-

kognitif. 

Nama Mata Kuliah Manajemen SDM untuk Keunggulan Daya Saing 

Jumlah Kredit 3 SKS 

Kode Mata Kuliah ECMS804003 

Prasyarat NA  

Tujuan dari mata kuliah ini adalah untuk mengevaluasi pentingnya paradigma 'modal 

manusia' baru dan implikasi praktisnya dalam manajemen sumber daya manusia. Selain 

itu, mahasiswa juga harus menganalisis implikasinya terhadap keunggulan kompetitif 

perusahaan. Mata kuliah ini membahas tentang pentingnya perubahan paradigma dari 

paradigma lama menuju paradigma baru yang memposisikan sumber daya manusia 

sebagai modal perusahaan. Konsekuensi dari paradigma baru tersebut adalah lahirnya 

pendekatan manajemen perusahaan, yang menempatkan sumber daya manusia sebagai 

investor. Mata kuliah ini juga membahas implikasi paradigma baru terhadap praktik 

manajemen sumber daya manusia perusahaan. 
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Nama Mata Kuliah Kepemimpinan Strategis dan Kompetensi 

Jumlah Kredit 3 SKS 

Kode Mata Kuliah ECMS805005 

Prasyarat NA  

Tujuan mata kuliah ini adalah untuk: 

(1) mengidentifikasi elemen spesifik untuk kepemimpinan strategis, termasuk berbagai 

kompetensi untuk situasi tertentu, dan menghubungkan tindakan strategis dengan 

pemikiran strategis; 

(2) melakukan penelitian dengan menggunakan jurnal ilmiah dan sumber bisnis; 

(3) menulis laporan dan membuat rekomendasi; 

(4) menggunakan pengetahuan untuk membuat keputusan bisnis strategis dan 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi melalui pengembangan dan 

implementasi rencana bisnis strategis. Mata kuliah ini membahas: 

(1) karakteristik dan tantangan kepemimpinan dalam berbagai konteks organisasi; 

(2) peran eksekutif dalam membentuk, menerapkan dan mengubah strategi; 

(3) pengembangan kompetensi manusia dalam memotivasi pemimpin; 

(4) bagaimana menciptakan hubungan produktif yang mempengaruhi lingkungan kerja 

untuk mencapai kinerja tinggi; dan 

(5) bagaimana menguasai kemampuan belajar terus menerus untuk kepemimpinan. 

Diskusi juga akan mempertimbangkan kondisi bisnis yang berubah dengan cepat dan 

operasi bisnis yang rumit, dan akan didasarkan pada literatur akademis, studi kasus, dan 

pembicara tamu. 
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2.10 Struktur Kurikulum Jenjang S3 

Kelompok Mata Kuliah SKS 

A. Mata Kuliah Wajib Program Studi 2 

B. Mata Kuliah Peminatan & Pilihan 14 

C. Mata Kuliah Disertasi 26 

Total 42 

 

Mata Kuliah Wajib Program Studi  

Kode Mata Kuliah SKS 

ECMS901502 1. Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian 2 

 Total 2 

 

Mata Kuliah Disertasi 

Kode Nama Mata Kuliah SKS 

ECMS909001 Ujian Proposal Penelitian 6 

ECMS909002 Ujian Hasil Penelitian 6 

ECMS909004 Publikasi Artikel Ilmiah 6 

ECMS909006 Promosi Doktor 8 

 

Mata Kuliah Peminatan & Pilihan 

 Peminatan Manajemen Keuangan dan Perbankan 

Kode Mata Kuliah SKS 

ECMS902003 1. Seminar Keuangan Perusahaan 3 

ECMS902005 2. Ekonometri Keuangan 3 

ECMS902017 3. Seminar Assets Pricing 3 

ECMS902011 4. Seminar Perbankan & Keuangan 3 

Mata Kuliah Pilihan (Elective)  

(Pilih 1 mata kuliah atau 2 SKS) 

 

ECMS902018 1. Seminar Keuangan Empiris 2 

ECMS902006 2. Seminar Struktur Mikro dari Pasar 2 

 Total 14 
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 Peminatan Manajemen Pemasaran 

Kode Mata Kuliah SKS 

ECMS901002 1. Teori Pemasaran 2 

ECMS901003 2. Riset Pemasaran Lanjutan 2 

ECMS901004 3. Analisis Data untuk Penelitian 

Manajemen 

2 

ECMS901024 4. Seminar Teori Pemasaran 3 

ECMS901022 5. Seminar Perilaku Konsumen 3 

ECMS901027 6. Seminar Topik Pilihan dalam Pemasaran 2 

 Total 14 

 
 Peminatan Manajemen Stratejik 

Kode Mata Kuliah SKS 

ECMS903015 Seminar Industri dan Dinamika Persaingan 2 

ECMS903016 Teori Inovasi dan Perubahan 2 

ECMS901004 Data Analysis for Management Research 2 

ECMS903013 Seminar Strategi Perusahaan 3 

ECMS903017 Seminar Digital, Institusi, dan Network 3 

ECMS903018 Seminar Organisasi dan Perilaku Stratejik 2 

 Total 14 
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2.11 Distribusi Kurikulum Jenjang S3 

 

 Peminatan Manajemen Keungan dan Perbankan 

Semester  
Kode           

Mata Kuliah  
Nama Mata Kuliah  SKS 

Matrikulasi  

ECMS801121 
Quantitative Methods in Finance and 

Banking 
3 

ECMS802006 Portfolio Construction and Analytics 3 

ECMS801503 Penulisan Tesis 1 

  TOTAL 7 

1 

ECMS901502 
Filsafat Ilmu dan Metodologi 

Penelitian 
2 

ECMS902003  Seminar Keuangan Perusahaan 3 

ECMS902005  Ekonometri Keuangan  3 

  TOTAL 8 

2 

ECMS902017 Seminar Asset Pricing 3 

ECMS902011  Seminar Perbankan & Keuangan 3 

  
Mata kuliah Pilihan (Pilih 1 

matakuliah) 
  

ECMS902018 Seminar Keuangan Empiris 2 

ECMS902006 Seminar Struktur Mikro dari Pasar 2 

  TOTAL 8 

3 
ECMS909001 Ujian Proposal Penelitian 6 

  TOTAL 6 

4 
ECMS909002 Ujian Hasil Penelitian 6 

  TOTAL 6 

5 
ECMS909004 Publikasi Artikel Ilmiah Internasional 6 

  TOTAL 6 

6 
ECMS909006 Ujian Promosi Doktor 8 

  TOTAL 8 
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 Peminatan Manajemen Pemasaran 

Semester  
Kode           

Mata Kuliah  
Nama Mata Kuliah  SKS 

Matrikulasi  

ECMS803004 Strategi Branding di Era Digital 3 

ECMS803001 Perilaku Konsumen di Era Digital 3 

ECMS801022 Penulisan Tesis 1 

  TOTAL 7 

1 

ECMS901502 Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian 2 

ECMS901002 Teori Pemasaran 2 

ECMS901003 Riset Pemasaran Lanjutan 2 

ECMS901004 Data Analysis for Management Research 2 

  TOTAL 8 

2 

ECMS901024  Seminar Teori Pemasaran 3 

ECMS901022  Seminar Perilaku Konsumen 3 

ECMS901027 Seminar Topik Pilihan dalam Pemasaran 2 

  TOTAL 8 

3 
ECMS909001 Ujian Proposal Penelitian 6 

  TOTAL 6 

4 
ECMS909002 Ujian Hasil Penelitian 6 

  TOTAL 6 

5 
ECMS909004 Publikasi Artikel Ilmiah Internasional 6 

  TOTAL 6 

6 
ECMS909006 Ujian Promosi Doktor 8 

  TOTAL 8 
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 Peminatan Manajemen Stratejik 

Semester  
Kode           

Mata Kuliah  
Nama Mata Kuliah  SKS 

Matrikulasi  

ECMS801021 Manajemen Stratejik 3 

ECMS805002 Lingkungan Bisnis Dinamis 3 

ECMS801022 Penulisan Tesis 1 

  TOTAL 7 

1 

ECMS901502 Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian 2 

ECMS903015 
Seminar Industri dan Dinamika 

Persaingan 
2 

ECMS903016 Teori Inovasi dan Perubahan 2 

ECMS901004 Data Analysis for Management Research 2 

  TOTAL 8 

2 

ECMS903013  Seminar Strategi Perusahaan 3 

ECMS903017 Seminar Digital, Institusi, dan Network 3 

ECMS903018 Seminar Organisasi dan Perilaku Stratejik 2 

  TOTAL 8 

3 
ECMS909001 Ujian Proposal Penelitian 6 

  TOTAL 6 

4 
ECMS909002 Ujian Hasil Penelitian 6 

  TOTAL 6 

5 
ECMS909004 Publikasi Artikel Ilmiah Internasional 6 

  TOTAL 6 

6 
ECMS909006 Ujian Promosi Doktor 8 

  TOTAL 8 
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 Program Doktor Jalur Riset 

Mata Kuliah Wajib Program Studi 

Kode Mata Kuliah SKS 

ECMS908001 1. Seminar Kajian Literatur 6 

 Total 6 

 

Mata Kuliah Disertasi 

Kode Nama Mata Kuliah SKS 

ECMS909001 Ujian Proposal Penelitian 5 

ECMS909502 Konferensi Ilmiah Internasional 4 

ECMS909504 Publikasi Artikel Ilmiah 1 5 

ECMS909002 Ujian Hasil Penelitian 8 

ECMS909505 Publikasi Artikel Ilmiah 2 6 

ECMS909506 Promosi Doktor 8 

 

Peminatan Jalur Riset 

Semester  
Kode           

Mata Kuliah  
Nama Mata Kuliah  SKS 

1 
ECMS908001 Seminar Kajian Literatur 6 

  TOTAL 6 

2 
ECMS909501 Ujian Proposal Riset 5 

  TOTAL 5 

3 

ECMS909502 Konferensi Ilmiah Internasional 4 

ECMS909504 Publikasi Artikel Ilmiah 1 5 

  TOTAL 9 

4 
ECMS909002 Ujian Hasil Penelitian 6 

  TOTAL 6 

5 
ECMS909004 Publikasi Artikel Ilmiah Internasional 6 

  TOTAL 6 

6 
ECMS909006 Ujian Promosi Doktor 8 

  TOTAL 8 
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2.12 Deskirpsi Mata Kuliah Jenjang S3 

 

Nama Mata Kuliah Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian 

Jumlah Kredit 2 SKS 

Kode Mata Kuliah ECMS901502 

Prasyarat NA  

Sebagai salah satu cabang Filsafat, mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan 

pengetahuan tentang landasan, metode, dan implikasi ilmu pengetahuan. Setelah 

selesai, mahasiswa harus dapat memilih topik, mengumpulkan bahan penelitian, 

menyiapkan alat analisis, dan menuliskan hasil studi di bidang ilmu manajemen. Selain 

memahami proses perencanaan penelitian, mahasiswa diharapkan mampu 

menggunakan metode pengolahan dan analisis data, baik melalui metode penelitian 

kuantitatif maupun kualitatif. Mata kuliah ini membahas tentang dasar-dasar 

penelitian; metode pengumpulan data, termasuk teknik pengambilan sampel; konsep 

pengukuran, termasuk pemahaman tentang validitas dan reliabilitas; studi desain, 

termasuk contoh penerapannya; metode analisis hasil penelitian; dan pengenalan 

metode penelitian kualitatif. 

 

Nama Mata Kuliah Seminar Keuangan Perusahaan 

Jumlah Kredit 3 SKS 

Kode Mata Kuliah ECMS902003 

Prasyarat NA  

Tujuan mata kuliah ini adalah untuk memaparkan peserta pada teori dan penelitian 

keuangan perusahaan. Ini mencakup berbagai topik dalam keuangan perusahaan. 

Dengan bantuan fasilitator mata kuliah, peserta akan berdiskusi, mempresentasikan, 

dan kritis meninjau literatur yang relevan dalam keuangan perusahaan. 

 

 

Nama Mata Kuliah Ekonometri Keuangan 

Jumlah Kredit 3 SKS 

Kode Mata Kuliah ECMS902005 

Prasyarat NA  

Tujuan mata kuliah ini adalah agar mahasiswa: 

(1) memahami gambaran yang koheren dari ekonometrik keuangan dan hubungannya 

dengan literatur keuangan empiris, 

(2) mampu menerapkan metode dalam ekonometrika keuangan dalam keuangan 

empiris, 

(3) mereplikasi penelitian keuangan empiris di bidang pilihan mereka. Ekonometrika 

keuangan adalah mata kuliah yang mencakup beberapa alat penting untuk bekerja 

dengan data keuangan, termasuk ekonometrika penetapan harga aset, perkiraan 

pengembalian, volatilitas, dan pengukuran risiko. Mata kuliah ini mengasumsikan 

pemahaman dasar tentang model penampang dasar dan deret waktu; Oleh karena itu, 

hanya model esensial yang terbatas yang akan dibahas. Mata kuliah ini akan 

mencakup alat-alat ekonometrika keuangan dan keuangan empiris dengan tingkat 

kecanggihan moderat, dan menerapkan arah baru dalam praktik ekonometrika. 
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Nama Mata Kuliah Seminar Assets Pricing 

Jumlah Kredit 3 SKS 

Kode Mata Kuliah ECMS902017 

Prasyarat NA  

Tujuan dari Mata kuliah ini adalah agar mahasiswa memiliki pengetahuan mendalam 

tentang teori penetapan harga aset, topik terkini dalam penelitian penetapan harga aset, 

dan pekerjaan terbaru di bidang tersebut. Selain itu, siswa diharapkan untuk 

merumuskan metodologi penelitian empiris dan untuk mereplikasi penelitian harga 

aset di pasar negara berkembang. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah lanjutan 

untuk program doktor untuk memaparkan kandidat pada topik Penetapan Harga Aset, 

dari yang klasik hingga yang terkini. Mata kuliah ini dirancang untuk mempelajari 

secara kritis perkembangan perspektif teoretis dan empiris dalam Penetapan Harga 

Aset, untuk membantu mahasiswa mengembangkan ide-ide penelitian mereka dan 

mempertimbangkan strategi empiris untuk melaksanakan penelitian mereka. 

 

Nama Mata Kuliah Seminar Perbankan & Keuangan 

Jumlah Kredit 3 SKS 

Kode Mata Kuliah ECMS902011 

Prasyarat NA  

Mata kuliah ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana industri perbankan dan 

regulasi perbankan bekerja, serta mengevaluasi tren dan isu terkini dalam teori dan 

praktik yang terkait dengan industri perbankan, strategi perbankan, dan regulasi 

perbankan. Mata kuliah ini dilakukan dalam bentuk diskusi interaktif berbasis 

Participant Centered Learning, menekankan inisiatif peserta untuk berkontribusi 

dalam diskusi kelas. Mahasiswa harus membaca 

materi, dan memenuhi tugas tertulis secara mandiri maupun dalam kerja kelompok. 

Beberapa topik tertentu akan dilakukan di kuliah kelas. 

 

Nama Mata Kuliah Seminar Teori Pemasaran 

Jumlah Kredit 3 SKS 

Kode Mata Kuliah ECMS901024 

Prasyarat NA  

Tujuan dari mata kuliah ini adalah untuk mengekspos mahasiswa untuk aliran teoritis 

kunci dalam pemasaran yang relevan untuk memajukan pengetahuan pemasaran. 

Selain itu, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan ilmiah untuk menentukan 

kesenjangan, kontroversi dan inkonsistensi dalam pengetahuan pemasaran saat ini yang 

memungkinkan mereka untuk memberikan kontribusi teoritis. 

Seminar ini membahas topik-topik klasik dan terkini dalam pemasaran. Daftar bacaan 

jurnal perwakilan dalam domain pemasaran adalah bagian dari proses untuk 

memahami riset pemasaran terkini dan kontemporer. Ini terutama terdiri dari jurnal 

kunci pada setiap topik. Seminar ini merupakan titik awal bagi mereka yang memiliki 

minat penelitian di bidang ini. Ini juga memberikan dasar untuk memahami berbagai 

masalah dalam pemasaran. 
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Nama Mata Kuliah Seminar Keuangan Empiris 

Jumlah Kredit 2 SKS 

Kode Mata Kuliah ECMS902018 

Prasyarat NA  

Tujuan dari mata kuliah ini adalah bagi mahasiswa untuk mensintesis metode penelitian 

empiris yang relevan dalam ekonomi keuangan. Selanjutnya, mahasiswa diharapkan 

dapat mengeksekusi beberapa teknik empiris berdasarkan data pasar keuangan yang 

sebenarnya. Latihan ini diharapkan dapat meningkatkan mahasiswa, kapasitas dan 

kapabilitas dalam melakukan penelitian empiris di bidang ekonomi keuangan. 

Mata kuliah ini mencakup topik yang dipilih dalam ekonomi keuangan seperti sifat 

statistik pengembalian aset, harga aset, hipotesis pasar yang efisien, kinerja portofolio, 

dan topik relevan lainnya. Mahasiswa akan diperkenalkan dengan data pasar keuangan 

dan teknik yang relevan untuk memanfaatkan data tersebut. Pada akhir mata kuliah, 

mahasiswa diharapkan untuk menyerahkan proposal penelitian lengkap di bidang 

ekonomi keuangan. 

 

Nama Mata Kuliah Seminar Struktur Mikro dari Pasar 

Jumlah Kredit 2 SKS 

Kode Mata Kuliah ECMS902006 

Prasyarat NA  

Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa dapat mengevaluasi teori dan studi empiris 

terkait dampak struktur pasar dan aturan perdagangan pada proses penemuan harga, 

perilaku investor, dan hasil perdagangan. 

Selanjutnya, mahasiswa diharapkan dapat mengkonstruksi metodologi yang relevan 

dalam penelitian struktur mikro pasar. 

Mata kuliah ini memberikan masalah teoritis dan empiris terkait dengan struktur dan 

aturan perdagangan di bursa yang diatur. Diskusi mencakup topik-topik seperti 

manipulasi pasar, likuiditas, volatilitas, perilaku investor, dan aturan perdagangan. 

Mahasiswa diharapkan untuk berkontribusi secara aktif dalam diskusi dan 

menyerahkan makalah yang sesuai. 

 

Nama Mata Kuliah Teori Pemasaran 

Jumlah Kredit 2 SKS 

Kode Mata Kuliah ECMS901002 

Prasyarat NA  

Tujuan dari mata kuliah ini adalah agar mahasiswa dapat menganalisis perkembangan 

dan state-of-the-art teori pemasaran saat ini. Selanjutnya mahasiswa diharapkan 

memperdalam kemampuan analisisnya untuk menggali, memahami, dan memprediksi 

fenomena pemasaran, termasuk mengkonstruksi dan menguji teori pemasaran secara 

ilmiah. 

Mata kuliah teoritis ini dirancang untuk membahas karakteristik dan pentingnya 

berbagai teori pemasaran kontemporer. Ini juga menggambarkan bagaimana 

menghasilkan dan menguji teori pemasaran baru berdasarkan filosofi ilmu yang relevan. 
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Nama Mata Kuliah Analisis Data untuk Penelitian Manajemen 

Jumlah Kredit 2 SKS 

Kode Mata Kuliah ECMS901004 

Prasyarat NA  

Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa:  

(1) menganalisis berbagai jenis data dan profil termasuk pengenalan big data,  

(2) menguasai analisis dan alat statistik,  

(3) membaca dan menjelaskan hasil analisis statistik, dan  

(4) menghubungkan dan menginterpretasikan hasil statistik dengan kerangka 

konseptual dan teoritis. Selain itu, mahasiswa diharapkan terampil dalam melakukan 

penelitian lapangan serta mengoperasikan perangkat lunak statistik yang digunakan 

dalam penelitian. 

Mata kuliah ini memberikan teknik statistik umum atau khusus untuk mengolah data 

guna menguji hipotesis dan model penelitian dalam disertasi dan bisnis. Mata kuliah ini 

akan membahas topik-topik seperti: probabilitas fundamental, analisis kausalitas, desain 

eksperimen, regresi nonparametrik, model linier multivariat tunggal dan ganda, model 

persamaan struktural, dan visualisasi data. 

 

 

 

 

Nama Mata Kuliah Riset Pemasaran Lanjutan 

Jumlah Kredit 2 SKS 

Kode Mata Kuliah ECMS901003 

Prasyarat NA  

Tujuan mata kuliah ini adalah agar mahasiswa: 

(1) meninjau artikel secara kritis, 

(2) meringkas apa yang mereka ketahui tentang subjek dan temuan kunci, 

(3) mengidentifikasi teori dan kerangka utama, 

(4) mengidentifikasi penggunaan metodologi utama, 

(5) mengidentifikasi tren dan masalah yang muncul, dan 

(6) memperoleh pengetahuan tentang beberapa fenomena pemasaran seperti emosi, 

keindahan, fenomena informasi seperti emosi, keindahan, kecantikan, informasi dan 

konsumen. 

Untuk menyelesaikan mata kuliah ini dengan sukses, para mahasiswa harus membaca 

artikel riset pemasaran terkini, komprehensif dan mutakhir dari literatur, buku, dan 

jurnal. Para mahasiswa harus mempelajari berbagai perspektif teoretis, paradigma, data 

(kualitatif, survei, etnografi, sekunder, dll), dan topik yang terkait dengan studi dan 

penjelasan fenomena riset pemasaran. Artikel yang digunakan dalam mata kuliah ini 

mencakup semua makalah yang memberikan kontribusi teoretis, substantif, empiris, 

metodologis, pengukuran, dan pemodelan yang penting. 
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Nama Mata Kuliah Seminar Teori Pemasaran 

Jumlah Kredit 3 SKS 

Kode Mata Kuliah ECMS901024 

Prasyarat NA  

Tujuan dari mata kuliah ini adalah untuk mengekspos mahasiswa pada kunci aliran 

teoritis dalam pemasaran yang relevan untuk memajukan pengetahuan pemasaran. 

Selain itu, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan ilmiah untuk menentukan 

kesenjangan, kontroversi dan inkonsistensi dalam pengetahuan pemasaran saat ini yang 

memungkinkan mereka untuk memberikan kontribusi teoritis. Seminar ini membahas 

topik-topik klasik dan terkini dalam pemasaran. Daftar bacaan jurnal perwakilan dalam 

domain pemasaran adalah bagian dari proses untuk memahami riset pemasaran terkini 

dan kontemporer. Ini terutama terdiri dari jurnal kunci pada setiap topik. Seminar ini 

merupakan titik awal bagi mereka yang memiliki minat penelitian di bidang ini. Ini juga 

memberikan dasar untuk memahami berbagai masalah dalam pemasaran. 

 

 

Nama Mata Kuliah Seminar Topik Pilihan dalam Pemasaran 

Jumlah Kredit 2 SKS 

Kode Mata Kuliah ECMS901027 

Prasyarat NA  

Mata kuliah ini memperkenalkan mahasiswa pada literatur ilmiah profesional di bidang 

pemasaran. Mata kuliah ini bertujuan untuk membiasakan mahasiswa membaca 

publikasi akademik di bidang pemasaran, mengembangkan kemampuan mereka untuk 

menganalisis dan mengevaluasi publikasi tersebut secara kritis. Selanjutnya, subjek ini 

mencakup berbagai isu kontemporer dalam pemasaran, seperti Pemasaran Islami, 

Pemasaran Hijau, dan Pemasaran Media Sosial. Sepanjang mata kuliah, mahasiswa 

dihadapkan pada berbagai atau metodologi yang digunakan dalam penelitian bisnis serta 

mengembangkan kemampuan untuk menilai validitas temuan yang dijelaskan dalam 

literatur ilmiah. 

Nama Mata Kuliah Seminar Perilaku Konsumen) 

Jumlah Kredit 3 SKS 

Kode Mata Kuliah ECMS901022 

Prasyarat NA  

Tujuan mata kuliah ini adalah agar mahasiswa: 

(1) menganalisis pengaruh perilaku konsumen terhadap kegiatan pemasaran, 

(2) memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang konsep-konsep teoritis 

dengan menggunakan jurnal ilmiah, 

(3) mengevaluasi dan menggabungkan konsep teoritis terkait dengan strategi pemasaran 

dan pengambilan keputusan. Mata kuliah ini bertujuan untuk memperkenalkan istilah 

kunci, definisi, dan konsep yang digunakan dalam studi perilaku konsumen. 

Mahasiswa harus secara kritis mengevaluasi efektivitas berbagai praktik dalam 

pemasaran, dan menyelesaikan tugas yang menunjukkan pengetahuan dan keterampilan 

analitis dalam menilai proses pengambilan keputusan konsumen. Selain itu, mahasiswa 

harus mampu melakukan penelitian dasar yang tepat dalam perilaku konsumen. 
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Nama Mata Kuliah Seminar Topik Pilihan dalam Pemasaran 

Jumlah Kredit 2 SKS 

Kode Mata Kuliah ECMS901027 

Prasyarat NA  

Setelah mengambil mata kuliah ini mahasiswa diharapkan:  

(1) terbiasa dengan isu-isu terbaru yang muncul di bidang ilmu pemasaran,  

(2) mampu mengevaluasi posisi teoritis dan kekuatan argumen artikel jurnal sebagai 

bagian dari diskusi ilmiah seputar isu-isu kontemporer terpilih yang tercakup dalam 

subjek ini;  

(3) mampu mensintesis literatur dan merumuskan posisi mereka sendiri dalam diskusi 

teoretis di sekitar topik selektif yang tercakup dalam mata pelajaran ini. 

 

Nama Mata Kuliah Seminar Industri dan Dinamika Persaingan 

Jumlah Kredit 2 SKS 

Kode Mata Kuliah ECMS903015 

Prasyarat NA  

Tujuan seminar ini adalah untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang metode 

dan pendekatan dalam menganalisis industri dan persaingan, perubahan dan tren 

mereka, dan jalur mereka untuk mempengaruhi kinerja organisasi. Mata kuliah ini juga 

akan menawarkan tinjauan mendalam tentang teori, konsep, alat, teknik, dan metode 

terkemuka. Mereka akan membantu mahasiswa untuk menganalisis industri dan 

persaingan, serta evolusi, kinerja, dan dinamika mereka. Melalui pembahasan makalah 

penelitian yang diterbitkan, mahasiswa diharapkan memiliki pemahaman yang 

mendalam tentang meneliti bagaimana sebuah organisasi menghadapi dinamika 

industri dan persaingan yang terus berubah. Perspektif Organisasi Industri (IO) akan 

menjadi paradigma utama untuk membangun keunggulan kompetitif yang kuat dan 

berkelanjutan. keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Seminar ini membekali 

mahasiswa dengan pengetahuan teoritis yang mendalam tentang mekanisme di balik 

kekuatan industri dan dinamika persaingan yang mempengaruhi pilihan strategis 

perusahaan. Seminar ini akan membiasakan mahasiswa dengan penelitian frontier 

dalam faktor industri dan aspek persaingan dinamis yang mempengaruhi kinerja 

organisasi. Seminar ini membantu mendalilkan perspektif baru untuk menyelidiki 

bagaimana organisasi berhasil beradaptasi dengan perubahan permanen struktur, 

proses, dan kebijakan industri, termasuk dinamika persaingan. 
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Nama Mata Kuliah Seminar Strategi Perusahaan 

Jumlah Kredit 3 SKS 

Kode Mata Kuliah ECMS903013 

Prasyarat NA  

Seminar Strategi Perusahaan mengeksplorasi konsep strategi perusahaan. Seperti 

banyak konsep atau teori manajemen strategis lainnya, konsep strategi perusahaan telah 

mengembangkan metodologi teoretis, praktis, dan penelitiannya, yang mencerminkan 

perubahan mendasar dalam lingkungan internal dan eksternal perusahaan dan dengan 

demikian menyebarkan konsep tersebut ke banyak area lain. Seminar ini mengantisipasi 

perubahan ekosistem yang sedang berlangsung, yang memerlukan pendekatan adaptif 

dan pemahaman tentang kompetensi organisasi, sumber daya dan kemampuan, posisi 

pasar, sinergi multi-bisnis, dan jalur pertumbuhan, yang semuanya digunakan oleh 

strategi perusahaan untuk mendapatkan keunggulan kompetitif. Konsep strategi 

perusahaan, evolusi kemampuan perusahaan, peran tim manajemen puncak, dan 

perubahan dalam lingkup perusahaan melalui akuisisi, divestasi, dan aliansi adalah 

beberapa topik yang dibahas. Topik dapat bervariasi dari waktu ke waktu. 

Nama Mata Kuliah Teori Inovasi dan Perubahan 

Jumlah Kredit 2 SKS 

Kode Mata Kuliah ECMS903016 

Prasyarat NA  

Karena inovasi dan manajemen perubahan secara luas saling terkait, keduanya secara 

teoritis saling terkait. Tujuan utama dari mata kuliah ini adalah untuk meningkatkan 

pemahaman mahasiswa tentang sifat inovasi dan apa yang diperlukan untuk memimpin 

dan mengelolanya sebagai proses perubahan. Mahasiswa akan mempelajari dasar 

konsep, perspektif, dan teori inovasi yang sukses dan perubahan organisasi. Mata kuliah 

ini dirancang untuk memperkuat pemahaman mahasiswa bahwa kemampuan untuk 

berinovasi dan menavigasi perubahan organisasi dapat menciptakan dan 

mempertahankan keunggulan kompetitif yang kuat. 

Mata kuliah ini akan memberikan kemajuan pengetahuan untuk memahami sifat inovasi 

dan proses perubahan organisasi. Mata kuliah ini juga membahas faktor-faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan inovasi dan proses perubahan organisasi dan ide-ide baru 

untuk meneliti inovasi dan manajemen perubahan di berbagai jenis organisasi. Selain 

itu, mahasiswa diharapkan memiliki pemahaman yang komprehensif tentang 

mempelajari inovasi dan manajemen perubahan untuk menemukan jalan baru untuk 

memenangkan persaingan di pasar. 
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Nama Mata Kuliah Seminar Organisasi dan Perilaku Stratejik 

Jumlah Kredit 2 SKS 

Kode Mata Kuliah ECMS903018 

Prasyarat NA  

Tujuan utama seminar doktor ini adalah untuk membahas jurusan 

perspektif teoritis dan isu-isu yang dipelajari dalam penelitian Teori Organisasi (OR) dan 

Sumber Daya Organisasi (OR). Selain itu, seminar ini tidak hanya untuk 

memperkenalkan dan membiasakan tetapi juga untuk memperdalam pemahaman 

mahasiswa dengan landasan teori dan penelitian terkini dalam bidang Teori Organisasi 

dan Sumber Daya Organisasi melalui membaca dan mendiskusikan secara kritis artikel 

penelitian yang dipublikasikan. Oleh karena itu, seminar ini dirancang untuk 

mempersiapkan mahasiswa untuk mengejar penelitian yang ketat secara teoritis untuk 

memberikan kontribusi baru untuk Teori Organisasi dan Sumber Daya Organisasi. Titik 

tekan dari seminar ini adalah menyoroti kontribusi perspektif Resources Based View 

(RBV) untuk menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. 

Seminar ini berisi perpaduan unik dari kegiatan mahasiswa: 

(1) membaca karya ilmiah, (2) ulasan kritis, (3) presentasi, danSeminar Mata Pelajaran 

dalam Organisasi & Perilaku Strategis (4) diskusi analitik. Semua kegiatan bertujuan 

untuk mengeksplorasi kemungkinan baru penelitian dalam Teori Organisasi dan 

Sumber Daya Organisasi. Studi Organisasi adalah perspektif multidisiplin; Oleh karena 

itu, seminar ini bertujuan untuk melatih mahasiswa dalam menganalisis fenomena 

kompleks melalui perspektif lintas disiplin. Akibatnya, mahasiswa diharapkan untuk 

mensintesis sumber daya organisasi penting dalam organisasi untuk menentukan 

keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. 

Nama Mata Kuliah Seminar Digital, Institusi, dan Network 

Jumlah Kredit 3 SKS 

Kode Mata Kuliah ECMS903017 

Prasyarat NA  

Riset manajemen strategis bercirikan high context bounded dan harus terintegrasi baik 

karakteristik maupun kemajuan bangsa. Oleh karena itu, seminar ini dirancang untuk 

menyelidiki kondisi eksternal yang mempengaruhi kinerja organisasi yaitu teknologi 

digital, pengaturan kelembagaan, dan teori jaringan. Tujuan utama dari seminar ini 

adalah untuk mengidentifikasi sifat teknologi, pengaturan kelembagaan, dan jaringan 

serta perubahan dan trennya untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Para 

mahasiswa juga diproyeksikan untuk memahami ketergantungan jalur yang berbeda 

dari setiap mata pelajaran untuk menemukan perspektif baru untuk membangun 

keunggulan kompetitif organisasi. Namun ketiga faktor tersebut diyakini sebagai faktor 

kritis untuk menentukan proses adaptasi organisasi terhadap perubahan lingkungan. 

Seminar ini adalah mata kuliah multidisiplin oleh alam. Ini menekankan pentingnya 

peran teknologi, penataan kelembagaan, dan kondisi jaringan bagi organisasi. 

Mahasiswa harus menguasai pemikiran terbuka, kritis, dan metodologi untuk 

menganalisis bagaimana memanfaatkan kemajuan teknologi, pengaturan kelembagaan, 

dan model jaringan untuk meningkatkan kinerja organisasi. Landasan teori dan tren 

terkini dari ketiga faktor ini akan dibahas melalui tinjauan kritis, presentasi, dan diskusi 

interaktif dari makalah penelitian terpilih. 



 

77 

 

III. Program Pascasarjana Ilmu Akuntansi (PPIA) 
 

S2  :  Akreditasi dengan predikat A, sesuai Nomor SK BAN-PT No.   1669 

/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/III/2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025.  

S3  :  Akreditasi dengan predikat A, sesuai Nomor SK BAN-PT No. 

12599/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/D/XI/2021  sampai dengan tanggal 23 

Oktober 2026. 

 

3.1 Visi Program Studi  
 

Jenjang S2: 
Menjadi program studi Magister Ilmu Akuntansi terkemuka di Indonesia yang 

berperan dalam pembangunan nasional dan diakui secara internasional.  

 

Jenjang S3: 

Menjadi program studi Doktor Ilmu Akuntansi termuka di Indonesia 

yang berperan dalam pembangunan nasional dan diakui secara 

internasional.   
 

3.2 Misi Program Studi 

Jenjang S2: 
1. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan pengetahuan di bidang 

Ilmu Akuntansi melalui publikasi karya ilmiah pada jurnal internasional 

bereputasi baik; 

2. Menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan dalam bidang penelitian 

ilmu akuntansi untuk menjadi pemimpin yang bertanggungjawab sosial 

dan mampu menghadapi tantangan global. 

Jenjang S3: 
1. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan pengetahuan di bidang 

Ilmu Akuntansi melalui publikasi karya ilmiah pada jurnal internasional 

bereputasi baik; 

2. Menghasilkan lulusan yang dipersiapkan untuk menjadi peneliti termuka 

yang memberikan kontribusi kebaruan di Ilmu Akuntansi, 

bertanggungjawab social dan mampu menghadapi tantangan global. 
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3.3 Tujuan Program Studi  
1. Menghasilkan tenaga peneliti dalam bidang akuntansi yang berkualitas 

internasional yang dapat memenuhi kebutuhan bidang pendidikan dan 

penelitian. 

2. Mengembangkan pemikiran-pemikiran dan penelitian di bidang akuntansi 

yang hasilnya tidak saja bermanfaat bagi pengembangan pendidikan dan 

penelitian, namun juga bagi praktik dan profesi akuntansi, baik dalam 

konteks Indonesia maupun global. Untuk tujuan pertama, hasil dari lulusan 

diharapkan menjadi peneliti yang andal yang dapat bersaing di tingkat 

nasional dan internasional. Hasil penelitian diharapkan akan mempunyai 

implikasi yang penting bagi dunia akademik, serta praktik dan profesi 

akuntansi. Adapun pengembangan ilmu yang dilakukan tidak hanya 

ditujukan pada kebutuhan lokal, namum juga berorientasi pada 

perkembangan ilmu akuntansi di tingkat global. 

 

3.4 Pilihan Karier Bagi Lulusan  

Kompetensi akademis yang diperoleh lulusan Program Pascasarjana Ilmu 

Akuntansi (PPIA) dapat digunakan untuk bekerja di lingkungan akademis, 

entitas bisnis, maupun entitas nirlaba. Di lingkungan akademis, lulusan PPIA 

dapat bekerja sebagai akademisi yang andal dalam melakukan penelitian dan 

aktif melakukan publikasi atas hasil penelitiannya. Dalam entitas bisnis, baik 

sebagai akuntan profesional maupun sebagai manajer, pengetahuan tentang 

ilmu akuntansi serta soft skill berupa kemampuan berpikir kritis, daya analisis, 

serta sintesis yang diperoleh selama menempuh pendidikan dapat 

meningkatkan daya saing lulusan PPIA di pasar kerja. Sedangkan di 

lingkungan nirlaba (antara lain: pemerintahan, Lembaga Swadaya Masyarakat, 

institusi penelitian), lulusan PPIA diharapkan dapat memberikan masukan-

masukan yang berharga dalam menganalisis kebijakan terkait ilmu akuntansi, 

baik untuk kebijakan yang sudah berlaku maupun untuk penyusunan kebijakan 

publik yang baru.   

 

 

3.5 Peminatan yang Ditawarkan 

Program studi PPIA memiliki peminatan sektor publik yang akan dibuka jika 

jumlah peminat (mahasiswa) memadai. Selain itu terdapat peminatan umum 

yang memberikan keleluasaan kepada mahasiswa untuk menentukan sendiri 

mata kuliah pilihan yang diambil sesuai minat dan tema tugas akhir. 
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3.6 Informasi Program Studi 

Program Pascasarjana Ilmu Akuntansi 

Gedung Pascasarjana Lantai 2  

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia 

Jl. Prof. Dr. Soemitro Djojohadikusumo  

Depok, Jawa Barat, Indonesia, 16426 

Website : ppia.feb.ui.ac.id 

Telepon  : 021 7888 0746 / 47 

Fax  : 021 7888 0745 

Handphone  : 0811 1666 580 (Humas dan Marketing) 

Wahtsapp  : 0813 8000 3594 (Akademik) 

Instagram  : PPIA FEB UI 

Twitter       : @PPIAFEBUI 

Facebook  : PPIA FEB UI 

 

 

3.7 Struktur Kurikulum Jenjang S2 

Kelompok Mata Kuliah SKS 

A. Mata Kuliah Wajib Program Studi 18 

B. Mata Kuliah Pilihan 12 

C. Konferensi Ilmiah 2 

D. Publikasi Artikel Ilmiah Internasional 6 

E. Thesis 4 

Total 42 

 

Mata Kuliah Wajib Program Studi 

Kode Mata Kuliah SKS 

ECAS802102 1. Topik dan Riset Akuntansi Manajemen 3 

ECAS801001 2. Analisis Data untuk Riset Akuntansi 3 

ECAS801102 3. Teori Akuntansi dan Riset Akuntansi 

Keuangan 

3 

ECAS803102 4. Topik dan Riset Audit dan Atestasi 3 

ECAS808203 5. Teori Keuangan dan Ekonomi Manajerial 3 

ECAS809101 6. Teknik Penulisan Ilmiah dan Metode 

Riset Akuntansi 

3 

 Total 18 
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Mata Kuliah Pilihan 

Kode Mata Kuliah SKS 

ECAS806106 1. Topik dan Riset Tata Kelola 3 

ECAS808204 
2. Topik dan Riset Akuntansi dan Pelaporan 

Berkelanjutan 
3 

ECAS804302 3. Topik dan Riset Perpajakan 3 

ECAS805102 
4. Topik dan Riset Keuangan dan Anggaran 

Publik 
3 

ECAS805101 5. Topik dan Riset Akuntansi Sektor Publik 3 

ECAS807305 
6.Topik dan Riset Akuntansi Syariah 

3 

ECAS806434 

7. Topik dan Riset Sistem Informasi, Risiko, 

dan Pengendalian Internal 3 

 
Total 

21 

 

Mata Kuliah Penunjang 

Kode Nama Mata Kuliah SKS 

ECAS809002 1. Penulisan Tesis  4 

 

Mata Kuliah Tesis 

Kode Nama Mata Kuliah SKS 

ECAS809001 1. Publikasi Ilmiah 2 

ECAS809002 2. Tesis  4 
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3.8 Distribusi Kurikulum Jenjang S2 

Semester 
Kode  

Mata Kuliah 
Nama Mata Kuliah SKS 

1 

ECAS806106 
Topik dan Riset Akuntansi 

Manajemen 
3 

ECAS808204 
Analisis Data untuk Riset 

Akuntansi 
3 

ECAS804302 Teori Akuntansi dan Riset 

Akuntansi Keuangan 
3 

ECAS805102 Topik dan Riset Audit dan Atestasi 3 

ECAS805101 
Teori Keuangan dan Ekonomi 

Manajerial 
3 

 TOTAL 15 

2 

ECAS809101 
Teknik Penulisan Ilmiah dan 

Metode Riset Akuntansi 
3 

 Matakuliah Pilihan 9 

 Total 12 

3 ECAS809001 Publikasi Ilmiah 2 

  Matakuliah Pilihan 3 

  Total  5 

4 ECAS809002 Tesis 4 

  TOTAL SKS 36 
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3.9 Deskripsi Mata Kuliah Jenjang S2 

Nama Mata Kuliah Topik dan Riset Akuntansi Syariah  

Mata Kuliah Pilihan S2 

Kode Mata Kuliah ECAS807305  

Jumlah Kredit 3 SKS 

Prasyarat NA  

Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu merancang 

proposal penelitian ilmiah di bidang akuntansi syariah, baik untuk konteks di 

Indonesia dan luar negeri.  Metode pembelajaran aktif yang digunakan dalam mata 

kuliah ini berupa diskusi kelompok kecil (small group discussion) dan pembelajaran 

berkelompok (cooperative learning). Ruang lingkup yang dibahas mencakup 

perkembangan akuntansi syariah, sejarah, tata kelola, akad keuangan syariah, 

Lembaga keuangan syariah dan isu kontemporer akuntansi syariah. Mata kuliah ini 

juga menggunakan jurnal-jurnal penelitian di bidang akuntansi sektor syariah. 

Bahasa pengantar yang digunakan dalam kuliah ini adalah bahasa Indonesia. 

 
Nama Mata Kuliah Topik dan Riset Akuntansi Sektor Publik  

Mata Kuliah Pilihan S2 

Kode Mata Kuliah ECAS805101 

Jumlah Kredit 3 SKS 

Prasyarat NA  

Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu merancang 

proposal penelitian ilmiah di bidang akuntansi sektor publik, baik untuk konteks di 

Indonesia dan luar negeri.  Metode pembelajaran aktif yang digunakan dalam mata 

kuliah ini berupa diskusi kelompok kecil (small group discussion) dan pembelajaran 

berkelompok (cooperative learning). Ruang lingkup yang dibahas mencakup 

perkembangan akuntansi sektor publik, perencanaan dan pengendalian, manajemen 

biaya, pengukuran kinerja dan evaluasi, sistem penghargaan dan kompensasi. Selain 

penggunaan buku teks, mata kuliah ini juga menggunakan jurnal-jurnal penelitian di 

bidang akuntansi sektor publik. Bahasa pengantar yang digunakan dalam kuliah ini 

adalah bahasa Indonesia 
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Nama Mata Kuliah Topik dan Riset Tata Kelola 

Mata Kuliah Pilihan S2  

Kode Mata Kuliah ECAS806106 

Jumlah Kredit 3 SKS 

Prasyarat NA  

Mata kuliah ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang teori, definisi, 

pentingnya, prinsip, struktur dan implementasi tata kelola dalam konteks korporasi 

dan sektor publik, serta gambaran tentang praktik dan isu terkini tata kelola yang baik 

di Indonesia. Pokok bahasan mata kuliah mencakup perbedaan antara sistem tata 

kelola di sektor publik dan korporasi. 

Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis 

penerapan prinsip-prinsip tata kelola di perusahaan maupun di lembaga sektor publik. 

Mahasiswa juga diharapkan mampu menganalisis research frontiers dan 

perkembangan terkini di bidang penelitian corporate and public sector governance. 

 
Nama Mata Kuliah Topik dan Riset Keuangan dan Anggaran Publik 

Mata Kuliah Pilihan S2 

Kode Mata Kuliah ECAS805102 

Jumlah Kredit 3 SKS 

Prasyarat NA  

Mata kuliah ini membahas topik-topik dan penelitian di bidang keuangan dan 

anggaran sektor publik. Pembahasan mencakup penganggaran berbasis kinerja, 

manajemen aset dan modal, isu keberlanjutan dan social equity, serta desentralisasi 

fiskal. 

 
Nama Mata Kuliah Topik dan Riset Perpajakan  

Mata Kuliah Pilihan S2 

Kode Mata Kuliah ECAS804302 

Jumlah Kredit 3 SKS 

Prasyarat NA  

Mata Kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang praktik dan 

regulasi perpajakan Indonesia, serta penelitian di bidang perpajakan. Diharapkan 

mahasiswa dapat memperoleh pengetahuan tentang regulasi dan penelitian di bidang 

perpajakan 

 
Nama Mata Kuliah Topik dan Riset Akuntansi dan Pelaporan 

Berkelanjutan  

Mata Kuliah Pilihan S2 

Kode Mata Kuliah ECAS808204 

Jumlah Kredit 3 SKS 

Prasyarat NA  

Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu membuat penelitian 

ilmiah yang membahas isu-isu keberlanjutan, CSR (corporate social responsibility) dan 

peran akuntansi dalam bidang tersebut. Metode pembelajaran aktif yang digunakan 
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Nama Mata Kuliah Topik dan Riset Akuntansi dan Pelaporan 

Berkelanjutan  

Mata Kuliah Pilihan S2 

Kode Mata Kuliah ECAS808204 

Jumlah Kredit 3 SKS 

Prasyarat NA  

dalam mata kuliah ini berupa diskusi kelompok kecil (small group discussion) dan 

pembelajaran berkelompok (cooperative learning). Ruang lingkup yang dibahas 

mencakup teori dan definisi CSR, carbon accounting, akuntansi sosial dan sumber daya 

manusia, serta kerangka pelaporan. Selain penggunaan buku teks, mata kuliah ini 

juga menggunakan jurnal-jurnal penelitian di bidang akuntansi dan pelaporan 

berkelanjutan. Bahasa pengantar yang digunakan dalam kuliah ini adalah bahasa 

Indonesia. 

 
Nama Mata Kuliah Topik & Riset Sistem Informasi, Risiko dan 

Pengendalian Internal 

Mata Kuliah Pilihan S2 

Kode Mata Kuliah ECAS806434 

Jumlah Kredit 3 SKS 

Prasyarat NA  

Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu memahami dan 

menganalisis siklus transaksi akuntansi serta penelitian di bidang sistem informasi. 

Ruang lingkup materi yang diajarkan melalui tatap muka satu arah (lecturing) 

meliputi siklus transaksi akuntansi yang umumnya berlaku di perusahaan, 

penggunaan teknologi untuk mendukung pemrosesan transaksi tersebut, dan 

pengendalian internal yang terdapat dalam siklus bersangkutan. Metode 

pembelajaran aktif melalui diskusi kelompok kecil (small group discussion) mencakup 

tugas memahami dan menganalisis penelitian di bidang sistem informasi. Selain 

penggunaan buku teks, mata kuliah ini juga menggunakan jurnal-jurnal penelitian di 

bidang sistem informasi. Bahasa pengantar yang digunakan dalam kuliah ini adalah 

bahasa Indonesia. 

 
Nama Mata Kuliah Analisis Data untuk Riset Akuntansi  

Kode Mata Kuliah ECAS801001 

Jumlah Kredit 3 SKS 

Prasyarat NA  

Secara garis besar, mata ajaran ini memfokuskan materi pada penerapan model 

ekonometri dan memahami model-model ekonometri yang sering digunakan dalam 

bidang ilmu akuntansi. Pembahasan dimulai dari pengenalan konsep dasar 

ekonometrika, model-model dasar ekonometrika, pengujian asumsi, pengujian 

hipotesa sampai dengan pembahasan model-model yang sering digunakan untuk 

menganalisis data-data akuntansi dan keuangan.  

Mata kuliah ini bertujuan untuk memberi wawasan dan pemahaman metodologi 

ekonometri beserta aplikasinya secara umum dalam Bidang Ilmu Akuntansi. 

Penekanan diberikan kepada pemodelan dan aplikasinya. Sedangkan teknik 
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Nama Mata Kuliah Analisis Data untuk Riset Akuntansi  

Kode Mata Kuliah ECAS801001 

Jumlah Kredit 3 SKS 

Prasyarat NA  

estimasinya disajikan secara filosofis-populer dan diusahakan seminimal mungkin 

menggunakan teknis-matematis.  Meskipun demikian, pembahasan teori yang 

mendasarinya juga disajikan secara proporsional; namun, penyajian teori ini 

diusahakan sepopuler mungkin. Pendekatan aplikatif ini dipilih untuk 

mengakomodasikan peserta dengan berbagai latar belakang pendidikan agar dapat 

memahami metodologi ekonometri beserta aplikasinya yang disajikan secara populer 

dan praktis yang dilengkapi perangkat lunak (software) komputer.  

Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu mengaplikasikan 

metode ekonometri untuk penelitian Tesis Mahasiswa. Ruang lingkup yang dibahas 

dan dilatihkan dengan metode pembelajaran aktif melalui small group discussion, 

problem based learning, dan praktik menggunakan aplikasi ekonometrika, pengolahan 

data dan interpretasi hasil pengolahan aplikasi ekonometrika. 

 
Nama Mata Kuliah Teori Akuntansi dan Riset Akuntansi Keuangan  

Kode Mata Kuliah ECAS801102 

Jumlah Kredit 3 SKS 

Prasyarat NA  

Mata kuliah ini bertujuan untuk membangun kemampuan kognitif dan keterampilan 

analisis secara kuantitatif dan juga keterampilan personal mahasiswa. Setelah 

menyelesaikan mata kuliah ini mahasiswa mampu menggunakan teori akuntansi 

keuangan yang sesuai dalam melakukan penelitian ilmiah dalam bidang akuntansi 

keuangan. Metode pembelajaran yang digunakan adalah metode pembelajaran aktif 

melalui diskusi kelompok kecil (small group discussion) dan pembelajaran berbasis 

projek (project based learning). Bahan kajian yang digunakan adalah text book dan 

jurnal-jurnal ilmiah yang terkait dengan akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh 

jurnal internasional terkemuka di bidang akuntansi. Mata kuliah ini disampaikan 

dengan menggunakan bahasa Indonesia dengan bahan ajar berbahasa inggris. 

 
Nama Mata Kuliah Teori Keuangan dan Ekonomi Manajerial 

Kode Mata Kuliah ECAS808203 

JUmlah Kredit 3 SKS 

Prasyarat NA  

Mata kuliah ini membahas beberapa pekerjaan ekonomi manajerial dan keuangan, 

dan juga survei isu-isu terkini dan bukti empiris dalam penelitian akademis. 

Tujuannya adalah untuk memberikan landasan kepada siswa dalam beberapa 

masalah klasik dan terkini di daerah tersebut, agar dapat menerapkan pengetahuan 

dalam penelitian mereka. 

Sebagai cabang ilmu ekonomi yang menerapkan konsep-konsep ekonomi dan analisis 

ekonomi mikro pada masalah-masalah perumusan keputusan manajerial yang 

rasional, ekonomi manajerial menjembatani teori ekonomi dan ilmu ekonomi dalam 

praktiknya dalam upaya untuk mengoptimalkan keputusan bisnis mengingat tujuan 
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Nama Mata Kuliah Teori Keuangan dan Ekonomi Manajerial 

Kode Mata Kuliah ECAS808203 

JUmlah Kredit 3 SKS 

Prasyarat NA  

perusahaan dan memberikan kendala yang disebabkan oleh kelangkaan. Karena 

ekonomi manajerial mengintegrasikan banyak konsep, yaitu analisis produksi, 

analisis harga, analisis risiko, dan penganggaran modal, itu sangat terkait dengan 

teori keuangan. 

Pada bagian pertama mata kuliah ini, teori keuangan mencakup pembahasan tentang 

konsep dasar keuangan perusahaan, penetapan harga aset, penilaian, keputusan 

investasi dan pembiayaan perusahaan, pengenalan opsi dan bagaimana implikasi 

konsep opsi dalam keputusan keuangan perusahaan, dan beberapa topik, yaitu 

merger dan akuisisi dan tata kelola perusahaan. 

Pada bagian kedua dari mata kuliah ini, ekonomi manajerial membahas penerapan 

teori dan metodologi ekonomi untuk masalah pengambilan keputusan manajerial 

dalam berbagai pengaturan organisasi yang mencakup analisis dan estimasi 

permintaan, produksi dan analisis biaya di bawah kondisi pasar yang berbeda, 

ekonomi informasi, ekonomi jaringan dan pasar/platform multi-sisi. 

Penekanannya adalah untuk mengekspos siswa dengan penelitian empiris 

sebelumnya yang relevan dengan topik-topik yang akan membantu mereka dalam 

menulis tesis mereka. 

Diskusi tentang topik ini didasarkan pada buku teks dan makalah penelitian dari 

jurnal terkemuka. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan memiliki 

pemahaman yang baik tentang konsep, teori, dan penelitian di bidang ekonomi dan 

keuangan manajerial yang nantinya akan menjadi landasan penelitian di bidang 

akuntansi. 

 
Nama Mata Kuliah Teknik Penulisan Ilmiah dan Metode Riset Akuntansi  

Kode Mata Kuliah ECAS809101 

Jumlah Kredit 3 SKS 

Prasyarat NA  

Capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu 

mengembangkan penelitian di bidang ilmu akuntansi dan memiliki dasar yang kuat 

dalam pembuatan riset ilmiah. Materi yang disampaikan mencakup perkenalan 

tentang riset, perumusan masalah, pengembangan hipotesis, metodologi penelitian 

untuk menguji hipotesis, analisis hasil penelitian serta implikasi hasil penelitian 

untuk pengembangan ilmu dan praktik akuntansi. Pembahasan dilakukan 

menggunakan kasus dari jurnal yang relevan serta mahasiswa langsung praktik 

dengan membuat penelitian. 
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Nama Mata Kuliah Topik dan Riset Akuntansi Manajemen 

Kode Mata Kuliah ECAS802102 

Jumlah Kredit 3 SKS 

Prasyarat NA  

Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu merancang 

proposal penelitian ilmiah di bidang akuntansi manajemen, baik untuk konteks sektor 

swasta maupun publik.  Metode pembelajaran aktif yang digunakan dalam mata 

kuliah ini berupa diskusi kelompok kecil (small group discussion) dan pembelajaran 

berkelompok (cooperative learning). Ruang lingkup yang dibahas mencakup 

perkembangan akuntansi manajemen, perencanaan dan pengendalian, manajemen 

biaya, pengukuran kinerja dan evaluasi, sistem penghargaan dan kompensasi, dan 

riset Akuntansi Manajemen di sektor swasta dan publik. Selain penggunaan buku 

teks, mata kuliah ini juga menggunakan jurnal-jurnal penelitian di bidang akuntansi 

manajemen. Bahasa pengantar yang digunakan dalam kuliah ini adalah bahasa 

Indonesia. 

 
Nama Mata Kuliah Topik dan Riset Audit dan Atestasi  

Kode Mata Kuliah ECAS803102 

Jumlah Kredit 3 SKS 

Prasyarat NA  

Mata kuliah ini akan menekankan konsep dan prinsip-prinsip yang bertujuan agar 

mahasiswa memahami filosofi, teori, lingkungan serta praktek jasa audit dan asurans. 

Mata kuliah ini memberikan gambaran dan pemahaman tentang profesi akuntan 

publik dan standar profesional yang digunakan dalam memberikan audit dan jasa 

asurans lainnya serta jasa pelaporan keuangan. Dengan mengkombinasikan metode 

kuliah tatap muka dosen, diskusi kelompok kecil, kuliah ini juga akan memberikan 

pemahaman tentang prinsip-prinsip audit dan prosedur yang berlaku untuk eksternal 

(hukum) dan lingkungan ekonomi, hukum dan profesional yang mempengaruhi 

praktik audit. Pada saat yang sama, mata kuliah ini juga menekankan aspek 

konseptual dan teoretis audit, sehingga lulusan dapat mengapresiasi sifat praktek 

audit yang berkembang terus menerus. Dengan metode diskusi kelompok, presentasi 

serta project based learning, mata kuliah ini juga akan membahas pengembangan 

penelitian di audit dan jaminan 
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3.10 Struktur Kurikulum Jenjang S3 

Kelompok Mata Kuliah SKS 

A. Mata Kuliah Wajib Program Studi 13 

B. Mata Kuliah Pilihan 3 

C. Proposal Penelitian 4 

D. Ujian Hasil Penelitin 6 

E. Konferensi Ilmiah 2 

F. Publikasi Artikel Ilmiah Internasional 6 

G. Ujian Promosi Doktor 8 

Total 42 

 

Mata Kuliah Wajib Program Studi 

Kode Mata Kuliah SKS 

ECAS901501 1. Seminar Doktoral Akuntansi Keuangan 3 

ECAS902302 2. Seminar Doktoral Akuntansi Manajemen 3 

ECAS901303 1. Analisis Data Lanjutan untuk Riset 

Akuntansi 

2 

ECAS909312 2. Seminar Doktoral Riset Akuntansi 

Kontemporer 

3 

ECAS909304 3. Metodologi Riset Akuntansi Lanjutan 2 

 Total 13 

 

Mata Kuliah Pilihan 

Kode Mata Kuliah SKS 

ECAS906303 1. Seminar Doktoral Tata Kelola dan 

Keberlanjutan 

3 

ECAS904301 2. Seminar Doktoral Perpajakan 3 

ECAS904305 3. Seminar Doktoral Sistem Informasi dan 

Auditing 

3 

ECAS901502 4. Seminar Doktoral Riset Akuntansi Pasar 

Modal 

3 

 Total 12 

 

Mata Kuliah Penunjang 

Kode Nama Mata Kuliah SKS 

ECAS809002 1. Penulisan Disertasi 8 
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Mata Kuliah Disertasi 

Kode Nama Mata Kuliah SKS 

ECAS909004 1. Publikasi Artikel Ilmiah Internasional 6 

ECAS909006 2. Disertasi 8 

 
3.11 Distribusi Kurikulum Jenjang S3 

 Jalur Kuliah dan Riset 

 

 

 

 

 

 

 

Semester 
Kode  

Mata Kuliah 
Nama Mata Kuliah SKS 

1 

ECAS901501 1. Seminar Doktoral Akuntansi 

Keuangan 

3 

ECAS902302 2. Seminar Doktoral Akuntansi 

Manajemen 

3 

ECAS901303 Analisis Data Lanjutan untuk Riset 

Akuntansi 

2 

 TOTAL 8 

2 

ECAS909312 Seminar Doktoral Riset Akuntansi 

Kontemporer 

3 

ECAS909304 Metodologi Riset Akuntansi Lanjutan 2 

 Matakuliah Pilihan 3 

  TOTAL 8 

3 
ECAS909001 Ujian Proposal Penelitian 4 

 TOTAL  4 

4 ECAS909002 Ujian Hasil Penelitian 6 

 ECAS909003 Konferensi Ilmiah 2 

  TOTAL 8 

5 ECAS909004 Publikasi Artikel Ilmiah Internasional 6 

  TOTAL 6 

6 ECAS909006 Ujian Promosi Doktor 8 

  TOTAL  8 

  TOTAL SKS  42 
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 Jalur Riset 

 

3.12 Deskripsi Mata Kuliah Jenjang S3 

Nama Mata Kuliah Analisis Data Lanjutan untuk Riset Akuntansi  

Kode Mata Kuliah ECAS901303 

Jumlah Kredit 3 SKS 

Prasyarat NA  

Secara garis besar, mata ajaran ini memfokuskan materi pada penerapan model 

ekonometri dan memahami model-model ekonometri yang sering digunakan dalam 

bidang ilmu akuntansi. Pembahasan dimulai dari pengenalan konsep dasar 

ekonometrika, model-model dasar ekonometrika, pengujian asumsi, pengujian 

hipotesa sampai dengan pembahasan model-model yang sering digunakan untuk 

menganalisis data-data akuntansi dan keuangan.  

Mata kuliah ini bertujuan untuk memberi wawasan dan pemahaman metodologi 

ekonometri beserta aplikasinya secara umum dalam Bidang Ilmu Akuntansi. 

Penekanan diberikan kepada pemodelan dan aplikasinya. Sedangkan teknik 

estimasinya disajikan secara filosofis-populer dan diusahakan seminimal mungkin 

menggunakan teknis-matematis. Meskipun demikian, pembahasan teori yang 

mendasarinya juga disajikan secara proporsional; namun, penyajian teori ini 

diusahakan sepopuler mungkin. Pendekatan aplikatif ini dipilih untuk 

mengakomodasikan peserta dengan berbagai latar belakang pendidikan agar dapat 

memahami metodologi ekonometri beserta aplikasinya yang disajikan secara populer 

dan praktis yang dilengkapi perangkat lunak (software) komputer.  

Semester 
Kode  

Mata Kuliah 
Nama Mata Kuliah SKS 

1 

ECAS908001 Seminar Critical Review/Kajian 

Literatur 

6 

 TOTAL 6 

2 ECAS909501 Ujian Proposal Riset 5 

  TOTAL 5 

3 
ECAS909502 Konferensi Ilmiah Internasional 4 

 TOTAL  4 

4 ECAS909503 Ujian Hasil Riset 8 

 ECAS909504 Publikasi Ilmiah 1 5 

  TOTAL 13 

5 ECAS909505 Publikasi Ilmiah 2 6 

  TOTAL 6 

6 ECAS909506 Ujian Promosi Doktor 8 

  TOTAL  8 

  TOTAL SKS  42 
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Nama Mata Kuliah Analisis Data Lanjutan untuk Riset Akuntansi  

Kode Mata Kuliah ECAS901303 

Jumlah Kredit 3 SKS 

Prasyarat NA  

Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu mengaplikasikan 

metode ekonometri untuk penelitian Tesis Mahasiswa. Ruang lingkup yang dibahas 

dan dilatihkan dengan metode pembelajaran aktif melalui small group discussion, 

problem based learning, dan praktik menggunakan aplikasi ekonometrika, pengolahan 

data dan interpretasi hasil pengolahan aplikasi ekonometrika. 
 

Nama Mata Kuliah Seminar Doktoral Akuntansi Keuangan  

Kode Mata Kuliah ECAS901501 

Jumlah Kredit 3 SKS 

Prasyarat NA  

Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan kerangka teori yang relevan dengan 

bidang akuntansi keuangan yang berkembang dewasa ini serta memberikan eksposur 

kepada para mahasiswa atas berbagai penelitian empiris yang berkaitan dengan 

kerangka teori tersebut. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, apabila dihadapkan 

pada permasalahan di bidang Akuntansi Keuangan, mahasiswa mampu 

menghasilkan artikel riset ilmiah di bidang Akuntansi Keuangan yang memberikan 

kontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan dan mempunyai implikasi bagi 

dunia praktik, sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan kaidah penulisan artikel 

riset. Metode pembelajaran yang digunakan adalah metode pembelajaran aktif 

melalui diskusi kelompok kecil (small group discussion) dan pembelajaran berbasis 

projek (project based learning). Bahan kajian yang digunakan adalah jurnal-jurnal 

ilmiah yang terkait dengan akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh jurnal 

internasional terkemuka dibidang akuntansi. Mata kuliah ini disampaikan dengan 

menggunakan bahasa Indonesia dengan bahan ajar berbahasa Inggris. 

 

Nama Mata Kuliah Seminar Doktoral Akuntansi Manajemen  

Kode Mata Kuliah ECAS902302 

Jumlah Kredit 3 SKS 

Prasyarat NA  

Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu melakukan 

penelitian ilmiah di bidang akuntansi manajemen, baik untuk konteks sektor swasta 

maupun publik.  Metode pembelajaran aktif yang digunakan dalam mata kuliah ini 

berupa diskusi kelompok kecil (small group discussion) dan pembelajaran berkelompok 

(cooperative learning). Ruang lingkup yang dibahas mencakup perkembangan riset 

akuntansi manajemen, teori kontinjensi dalam riset akuntansi manajemen, riset 

empiris, eksperimental dan studi kasus pada akuntansi manajemen, dan topik khusus 

mengenai riset pada akuntansi manajemen strategis dan kompensasi insentif. 
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Nama Mata Kuliah Seminar Doktoral Akuntansi Riset Pasar Modal  

Mata Kuliah Pilihan S3 

Kode Mata Kuliah ECAS901502 

Jumlah Kredit 3 SKS 

Prasyarat NA  

Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu melakukan riset 

ilmiah di bidang akuntansi berbasis pasar modal. Pembahasan dalam mata kuliah ini 

antara lain meliputi pengenalan dan tinjauan terhadap riset akuntansi pasar modal, 

relevansi nilai /kandungan informasi laba, efisiensi pasar, volume perdagangan, data 

akuntansi sebagai pengukuran, dan data akuntansi dalam setting stratejik. Penelitian 

empiris yang dibahas dalam mata kuliah ini lebih menekankan pada perkembangan 

penelitian terkini. Metode pembelajaran yang digunakan mengacu pada Student 

Centered Learning (SCL) dengan bahasa pengantar Bahasa Indonesia. 

 

Nama Mata Kuliah Seminar Doktoral Akuntansi Sektor Publik 

Kode Mata Kuliah ECAS905304 

Jumlah Kredit 3 SKS 

Prasyarat NA  

Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu melakukan 

penelitian ilmiah di bidang akuntansi sektor publik, baik untuk konteks organisasi 

pemerintah dan nirlaba. Metode pembelajaran aktif yang digunakan dalam mata 

kuliah ini berupa diskusi kelompok kecil (small group discussion) dan pembelajaran 

berkelompok (cooperative learning). Ruang lingkup yang dibahas mencakup 

perkembangan riset akuntansi sektor publik, anggaran, riset empiris, dan studi kasus 

pada akuntansi sektor publik, dan topik khusus mengenai riset pada akuntansi sektor 

publik. 
 

Nama Mata Kuliah Metodologi Riset Akuntansi Lanjutan  

Kode Mata Kuliah ECAS909304 

Jumlah Kredit 3 SKS 

Prasyarat NA  

Mata kuliah ini memaparkan literatur dan aliran riset dalam akuntansi, manajemen, 

keuangan, bisnis internasional, strategi bisnis,  behavioral research, dan etika penelitian. 

Pembahasan mencakup pula strategi publikasi dan setiap mahasiswa harus membaca 

artikel penelitian dan menyiapkan analisis kritis tentang penelitian tersebut untuk 

didiskusikan bersama di kelas.  
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Nama Mata Kuliah Seminar Doktoral Tata Kelola dan Keberlanjutan 

Mata Kuliah Pilihan S3 

Kode Mata Kuliah ECAS906303 

Jumlah Kredit 3 SKS 

Prasyarat NA  

Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan kerangka teori yang relevan dengan 

bidang tata kelola (baik sektor privat maupun sektor publik) dan keberlanjutan serta 

perkembangan dalam riset tata kelola dan keberlanjutan. Setelah menyelesaikan mata 

kuliah ini, apabila dihadapkan pada permasalahan di bidang tata kelola dan 

keberlanjutan, mahasiswa mampu menghasilkan artikel riset ilmiah di bidang tata 

kelola dan keberlanjutan yang memberikan kontribusi pada perkembangan ilmu 

pengetahuan dan mempunyai implikasi bagi dunia praktik, sesuai dengan kaidah 

penelitian ilmiah dan kaidah penulisan artikel riset. Metode pembelajaran yang 

digunakan adalah metode pembelajaran aktif melalui diskusi kelompok kecil (small 

group discussion) dan pembelajaran berbasis projek (project based learning). Bahan kajian 

yang digunakan adalah jurnal-jurnal ilmiah yang terkait dengan tata kelola dan 

keberlanjutan yang diterbitkan oleh jurnal internasional terkemuka di bidang 

akuntansi. Mata kuliah ini disampaikan dengan menggunakan bahasa Indonesia 

dengan bahan ajar berbahasa Inggris. 

 
Nama Mata Kuliah Seminar Doktoral Riset Akuntansi Kontemporer  

Kode Mata Kuliah ECAS901502 

Jumlah Kredit 3 SKS 

Prasyarat NA  

Mata kuliah ini bertujuan untuk memaparkan pengetahuan dan perkembangan 

terkini dalam riset akuntansi untuk berbagai topik seperti riset akuntansi berbasis 

pasar modal, tata kelola, akuntansi sektor publik, perpajakan, auditing, sistem 

Nama Mata Kuliah Seminar Doktoral Sistem Informasi dan Auditing   

Mata Kuliah Pilihan S3 

Kode Mata Kuliah ECAS901501 

Jumlah Kredit 3 SKS 

Prasyarat NA  

Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan kerangka teori yang relevan dengan 

bidang Sistem Informasi dan Auditing dan perkembangan dalam riset Sistem Informasi 

dan Auditing. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini mahasiswa diharapkan mampu 

menghasilkan artikel riset ilmiah di bidang Sistem Informasi dan Auditing yang 

memberikan kontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan dan mempunyai 

implikasi bagi dunia praktik, sesuai dengan kaidah riset ilmiah dan kaidah penulisan 

artikel riset. Metode pembelajaran yang digunakan adalah metode pembelajaran aktif 

melalui diskusi kelompok kecil (small group discussion) dan pembelajaran berbasis projek 

(project based learning). Bahan kajian yang digunakan adalah jurnal-jurnal ilmiah yang 

terkait dengan akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh jurnal internasional 

terkemuka di bidang akuntansi. Mata kuliah ini disampaikan dengan menggunakan 

bahasa Indonesia dengan bahan ajar berbahasa Inggris. 
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Nama Mata Kuliah Seminar Doktoral Riset Akuntansi Kontemporer  

Kode Mata Kuliah ECAS901502 

Jumlah Kredit 3 SKS 

Prasyarat NA  

informasi, dan akuntansi Syariah. Mahasiswa diharapkan dapat menganalisis secara 

kritis berbagai riset akuntansi kontemporer dan dapat melakukan penelitian empiris 

di bidang akuntansi. 

 

 

 

Tim Penyusun: 

 
1. Devi Sefutri Widy 

2. Clarinta Pramudya Afiefah 

3. Elvina Sorta Setyawati 

4. Hardy Salim 

 


