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Assalamua'alaikum wr.wb
Salam Sehat dan Bahagia

Untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang unggul serta
memperoleh pengakuan nasional dan internasional, Prodi Sarjana Ilmu
Ekonomi terus berupaya meningkatkan relevansi dan inovasi pendidikan
dengan mengkolaborasikan berbagai pendekatan, teknik, dan metode
kontemporer sesuai dengan kebutuhan pengguna lulusan; meningkatkan mitra
nasional dan internasional serta berperan aktif mengembangkan proses
pendidikan dan pembelajaran sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan
dan kurikulum berbasis outcome.
Atmosfir perkuliahan yang sangat kondusif serta didukung oleh dosen
pengajar yang kompeten mendorong mahasiswa untuk memperoleh
pengetahuan dan keterampilan berkualitas tinggi dalam bidang Ilmu
Ekonomi.Banyak lulusan Program Studi Ilmu Ekonomi yang telah
menyelesaikan studi sarjana kemudian melanjutkan pendidikan di jenjang
yang lebih tinggi atau bekerja di institusi pemerintahan serta sektor swasta,
baik sebagai analis kebijakan publik, analis bisnis dan riset pasar, serta analis
keuangan perbankan.
Berbagai alternatif kegiatan belajar, baik dengan eksposur internasional
maupun dalam kerangka kerangka Merdeka Belajar Kampus Merdeka, seperti
Pertukaran Pelajar, Magang Industri, Riset, maupun aktivitas lainnya dapat
menjadi sarana pendorong pengembangan cognitive dan soft skills
mahasiswa.
Saya berharap yang terbaik untuk mahasiswa kami saat ini dan di masa depan.

– Prof. Nury Effendi, SE., MA

SAMBUTAN KETUA PRODI
Assalamua'alaikum wr.wb
Salam sejahtera bagi kita semua.
Masa perkuliahan adalah masa yang penting, karena pada tahap ini tidak
hanya mahasiswa harus dapat menyelesaikan pendidikan pada jalur yang
lebih tinggi dengan hasil yang baik, namun juga harus mampu menggunakan
kesempatan yang berharga ini untuk mengeksplorasi dan mencoba berbagai
hal positif.
Di Prodi Ilmu Ekonomi Unpad kita berusaha mempelajari teori ekonomi serta
menerapkannya untuk dapat memberikan solusi pada permasalahan terkait
dengan isu-isu ekonomi yang tentunya akan dibimbing oleh dosen-dosen yang
kompeten. Di Prodi Ilmu Ekonomi juga bisa dipelajari berbagai mata kuliah
yang menarik yang dikaitkan dengan keilmuan ekonomi, seperti ekonomi
pembangunan dan kebijakan publik, ekonomi sumber daya manusia dan
ketenagakerjaan, ekonomi sumber daya alam dan lingkungan, ekonomi
moneter dan sektor keuangan, serta ekonomi industri dan perdagangan
internasional.
Prodi Ilmu Ekonomi Unpad juga memiliki dosen-dosen yang berprestasi di
ranah nasional maupun internasional, memiliki jejaring relasi yang luas,
hingga kerjasama dengan berbagai lembaga kemitraan. Kami berkomitmen
untuk menghasilkan Sarjana Ekonomi yang profesional, berdaya saing
internasional, dan kompeten menjawab permasalahan terkait isu-isu ekonomi
yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat serta mampu merespons
perubahan global. Untuk mencapai tujuan ini, Prodi Ilmu Ekonomi telah
mendapatkan akreditasi dari ABEST21 (the Alliance of Business Education for
Scholarship Tomorrow in the 21st Century), sebuah badan akeditasi
internasional yang berbasis di Jepang.
Harapan kami, selama menjalani perkuliahan di Prodi Ilmu Ekonomi,
mahasiswa dapat aktif dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan, mengikuti
lomba di berbagai level, ataupun bergabung dalam tim asisten praktika atau
asisten peneliti untuk dapat mengasah kemampuan team work, merajut
networking dan soft skills lainnya.
Selamat belajar, beraktivitas untuk menjadi Mahasiswa Berprestasi, Inovatif &
Excellent.

– Fitri Hastuti, SE., MS.i., Ph.D
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SEJARAH FAKULTAS
Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran
didirikan
berdasarkan
Peraturan
Pemerintah
nomor
37
tanggal
18
September
1957
tentang
pendirian
Universitas Padjadjaran. Peraturan ini
mulai berlaku tanggal 11 September 1957.
Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran
berasal dari Universitas Merdeka di bawah
naungan Yayasan Universitas Merdeka
Bandung yang didirikan tahun 1952, yang
pada
perkembangannya
menjadi
Universitas Padjadjaran pada tahun 1957.
Dengan ketuanya Prof. Mr. R. Iwa
Kusumasumantri dan Mr. Achmad Sanusi
sebagai sekretaris.
Fakultas Ekonomi mempunyai dua jurusan,
yaitu Ekonomi Umum dan Ekonomi
Perusahaan dengan jumlah mahasiswa
486 orang, terdiri dari 400 mahasiswa
baru dan 86 mahasiswa berasal dari
Universitas Merdeka. Staf pengajar
berjumlah 40
orang yang merupakan dosen luar biasa,
karena
pada
awal
pendiriannya
Universitas Padjadjaran belum memiliki
staf dosen tetap.
Berdasarkan Surat Keputusan Senat Guru
Besar
Universitas
Padjadjaran
No.
3/Kep/Universitas
Padjadjaran/68,
tanggal 18 Januari 1968, Fakultas Ekonomi
menerima
pemindahan
Jurusan
Administrasi Niaga dan Jurusan Akuntansi
dari Fakultas Sosial Politik Universitas
Padjadjaran,
sehingga
sejak
tahun
akademik 1968 sampai 1979 Fakultas
Ekonomi memiliki tiga jurusan, yaitu
Jurusan Ekonomi Umum, Jurusan Ekonomi
Perusahaan dan Jurusan Akuntansi.

Dalam rangka membantu pemerintah
untuk pendidikan tenaga terampil
tingkat
tinggi,
Fakultas
Ekonomi
Universitas Padjadjaran membentuk
program Diploma 3. Program tersebut
merupakan salah satu unit kerja di
lingkungan
Fakultas
Ekonomi
Universitas
Padjadjaran
yang
mengemban
tugas
menghasilkan
sumber daya manusia yang memiliki
keahlian dan keterampilan dalam
penerapan ilmu dan teknologi secara
praktis, yang didirikan pada tahun 1975
dan dikukuhkan oleh Surat Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 042/U/1975
tanggal 18 Maret 1975.
Dalam upaya menempatkan Fakultas
Ekonomi
Universitas
Padjadjaran
sebagai institusi di bidang ilmu
manajemen dan bisnis di tingkat
nasional maupun internasional yang
relevan dengan upaya Universitas
Padjadjaran dalam menuju World Class
University, maka pada tanggal 26
Agustus
2011
berdasarkan
Surat
Keputusan
Rektor
Universitas
Padjadjaran Nomor 4196/UN6.RKT/HK/
2011 telah ditetapkan perubahan nama
Fakultas
Ekonomi
Universitas
Padjadjaran menjadi Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Universitas Padjadjaran.
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SEKILAS PRODI ILMU EKONOMI
Berdirinya Program Studi Ilmu Ekonomi tidak
lepas dari sejarah berdirinya Fakultas Ekonomi
Universitas

Padjadjaran

September

1957,

Pemerintah

nomor

Universitas

Padjadjaran.

pada

tanggal

berdasarkan
37

18

Peraturan

tentang

Pendirian

Fakultas

Ekonomi

Universitas Padjadjaran berasal dari Universitas
Merdeka di bawah naungan Yayasan Universitas
Merdeka Bandungyang didirikan tahun 1952, yang
pada

perkembangannya

menjadi

Universitas

Padjadjaran pada tahun 1957, dengan ketua Prof.
Mr. R. Iwa Kusumasumantri dan Mr. Achmad
Sanusi sebagai sekretaris. Fakultas Ekonomi pada
awalnya mempunyai dua jurusan, yaituEkonomi
Umum

dan

Ekonomi

Perusahaan

yang

mahasiswanya berasal dari Universitas Merdeka.
Jurusan

Ekonomi

Umum

ini

yang

kemudian

berganti nama menjadi Jurusan Ekonomi Studi
Pembangunan

dan

Penyelenggaraan

No.

berdasarkan

SK

6642/D/T/K-N/2011

namanya diubah menjadi Program Studi Sarjana
Ekonomi Pembangunan .
Seiring dengan perkembangan program studi,
berdasarkan

Keputusan

Rektor

Universitas

Padjadjaran tanggal 3 November 2020 Nomor:
1107/UN6.RKT/Kep/HK/2020 nama program studi
berubah menjadi Program Studi Sarjana Ilmu
Ekonomi

dan

terakreditasi

“A”

berdasarkan

Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor:

753/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/II/

2021 yang berlaku sampai dengan tanggal 26
Januari 2026.
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PIMPINAN FAKULTAS DAN PRODI
PROF. DR. HJ. NUNUY NUR AFIAH, SE., MS., AK., CA.
DEKAN
Email: dekan.feb@unpad.ac.id

PROF. MAMAN SETIAWAN, SE., MT., PH.D
WAKIL DEKAN BID. PEMBELAJARAN, KEMAHASISWAAN DAN RISET
Email: wd1.feb@unpad.ac.id

KURNIAWAN SAEFULLAH, SE., MEC
WAKIL DEKAN BID. SUMBER DAYA DAN ORGANISASI
Email: wd2.feb@unpad.ac.id

ALFIAH HASANAH, SE., MEC., PH.D
MANAJER PEMBELAJARAN, KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI
Email: alfiah@unpad.ac.id

PROF. NURY EFFENDI, SE., MA., PHD
KEPALA DEPARTEMEN
Email: nury.effendi@unpad.ac.id

FITRI HASTUTI, SE., MSI., PHD
KETUA PROGRAM STUDI
Email: fitri.hastuti@unpad.ac.id

ANZARUDIN, SKG
SEKRETARIS PROGRAM STUDI
Email: anzarudin@unpad.ac.id
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UNIVERSITAS PADJADJARAN
VISI

“Mencapai Universitas Bereputasi Dunia dan
Berdampak pada Masyarakat”

MISI

1. Mewujudkan academic excellence dan memperoleh
rekognisi nasional dan internasional;
2. Meningkatnya relevansi dan inovasi pendidikan,
penelitian dan pengabdian pada masyarakat;
3. Mewujudkan kemandirian dengan kapitalisasi sumber
daya internal dan kemitraan strategis;
4. Meningkatkan kontribusi Unpad dalam penyelesaian
masalah yang berdampak pada kesejahteraan
masyarakat Jawa Barat dan Indonesia;
5. Membangun karakter kepemimpinan dengan budaya
kolektif, profesional, dan berintegritas dalam
pengelolaan keberlanjutan Universitas.

TUJUAN
STRATEGIS

1. Tercapainya keberlanjutan produktivitas sumber daya
manusia (SDM) dan kelembagaan merespons perubahan
global;
2. Tercapainya lulusan berdaya saing Internasional yang
berkarakter dan menjunjung budaya lokal;
3. Tercapainya

hasil

riset

dan

inovasi

unggul

yang

terekognisi internasional berlandaskan Pola Ilmiah Pokok;
4. Terwujudnya kemandirian institusi yang didukung oleh
tata kelola yang baik dan kemitraan strategis di dalam dan
luar negeri;
5. Terwujudnya peningkatan kontribusi untuk pembangunan
Jawa Barat dan Indonesia berbasis kualitas dan relevansi
pengembangan iptek dan inovasi;
6. Tercapainya pengakuan atas reputasi Unpad berskala
Internasional.
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FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
VISI

“Menjadi fakultas ekonomi yang unggul, berkinerja,
bermanfaat secara nasional dan internasional pada
tahun 2025, melalui kepemimpinan transformative
yang didukung oleh pengelolaan fakultas yang kokoh
dan jaringan kelembagaan yang luas”

MISI

1. Menjalankan kegiatan pendidikan tinggi di bidang Ekonomi
dan Bisnis, dengan mengelaborasi berbagai pendekatan,
teknik, dan metode kontemporer pendidikan secara
nasional dan internasional.
2. Menghasilkan kegiatan penelitian di bidang Ekonomi dan
Bisnis yang mampu menghasilkan solusi nyata bagi
permasalahan kehidupan bidang Ekonomi dan Bisnis di
level nasional dan internasional, melalui pendekatan
multidisiplin dan transdisiplin.
3. Mengabdi kepada masyarakat melalui pengembangan
berbagai bentuk kolaborasi dengan sektor publik dan
swasta secara nasional dan internasional.

TUJUAN
STRATEGIS

1. Terselenggaranya
kegiatan
pengajaran,
penelitian
dan
pengembangan ilmu, dan pengabdian masyarakat yang efektif
dan eﬁsien;
2. Terpenuhinya tuntutan masyarakat pengguna jasa pendidikan
tinggi atas penyelenggaraan kegiatan pengajaran, penelitian dan
pengembangan ilmu, dan pengabdian masyarakat
3. Terselenggaranya
kegiatan
pengajaran,
penelitian
dan
pengembangan ilmu, dan pengabdian masyarakat yang
kompetitif dan diakui dalam pergaulanakademik internasional
4. Terselenggaranya
kegiatan
pengajaran,
penelitian
dan
pengembangan ilmu, dan pengabdian masyarakat yang
berkontribusi langsung terhadap upaya mencerdaskan dan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat
5. Terselenggaranya manajemen pendidikan yang profesional
berdasarkan meritokrasi dan birokrasi eﬁsien
6. Terwujudnyanilai-nilai
good
governance
dalam
proses
manajemenpendidikan
7. Meningkatnyakepercayaanmasyarakat
terhadap
Fakultas
Ekonomi dan Bisnis UNPAD sebagai institusi yang profesional
dan akuntabel
8. Terwujudnya civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis
yang senantiasa mengintegrasikan nilai-nilai positifdari budaya
lokal dan nasionaldalam proses penggalian dan aktualisasi
intelektualnya
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PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI
VISI
““Menjadi Program Studi penyelenggara pendidikan
sarjana Ilmu Ekonomi yang bereputasi dan mampu
bersaing di tingkat nasional dan internasional”

MISI
1. Mewujudkan academic excellence
melalui penyelenggaraan pendidikan
unggul Program Studi Ilmu Ekonomi
yang profesional, akuntabel, dan
kondusif yang memperoleh pengakuan
nasional dan internasional.
2. Meningkatkan relevansi dan inovasi
pendidikan
Program
Studi
Ilmu
Ekonomi dengan mengkolaborasikan
berbagai pendekatan, teknik, dan
metode kontemporer sesuai dengan
kebutuhan pengguna lulusan.
3. Meningkatkan mitra nasional dan
internasional
yang
dapat
meningkatkan
kualitas
penyelenggaraan pendidikan dan daya
saing Program Studi Ilmu Ekonomi.
4. Mendorong
penerapan
proses
pendidikan dan pembelajaran sesuai
dengan capaian pembelajaran lulusan
dan kurikulum berbasis outcome.

TUJUAN
1. Tercapainya lulusan berdaya saing
internasional dan menjunjung budaya
lokal yang mampu kontribusi untuk
pembangunan ekonomi Jawa Barat
dan Indonesia
2. Tercapainya

lulusan

yang

mampu

berkontribusi di bidang Ilmu Ekonomi
untuk

menjawab

permasalahan
berdampak

isu

ekonomi
pada

dan
yang

kesejahteraan

masyarakat Jawa Barat dan Indonesia.
3. Tercapainya lulusan yang profesional
dan

memiliki

kompetensi

analisis

ekonomi (analytical skills) yang baik
dan dapat mempraktekan ilmu dalam
menjawab
ekonomi

isu

dan

(practical

permasalahan
skills)

yang

melebihi ekspektasi pengguna serta
mampu merespons perubahan global.
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PROFIL LULUSAN
Program Studi Ilmu Ekonomi berkomitmen untuk menghasilkan profil
lulusan sebagai Ekonom, yaitu Sarjana Ekonomi yang profesional,
berdaya saing internasional, dan kompeten menjawab permasalahan
terkait isu-isu ekonomi yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat
serta mampu merespons perubahan global yang didukung oleh
penguasaan konsep dasar ekonomi, penguasaan data, kemampuan
analisis dan memprediksi tren ekonomi menggunakan pendekatan
kuantitatif, serta mampu memberikan rekomendasi dan solusi bagi
kalangan bisnis dan pemerintahan.

Dengan kompetensinya, lulusan Program Studi Ilmu Ekonomi
dapat memenuhi jalur karir sebagai berikut:

ANALIS
KEBIJAKAN
PUBLIK

Mahasiswa dipersiapkan untuk dapat bekerja pada sektor
pemerintahan ataupun sektor lain di mana kebijakan yang
dikeluarkan oleh pemerintah, terutama yang terkait dengan
kebijakan fiskal, memainkan peranan penting dalam bidang
pekerjaan lulusan.

ANALIS
KEUANGAN &
PERBANKAN
ANALIS BISNIS &
RISET PASAR

Mahasiswa dipersiapkan untuk dapat bekerja pada sektor
keuangan dan perbankan, serta pada institusi pengawasan
dan pengambil kebijakan untuk sektor-sektor tersebut.
Mahasiswa dipersiapkan untuk dapat bekerja pada sektor
bisnis dan sektor lainnya yang melibatkan riset pasar untuk
dapat memenangkan persaingan usaha.
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CAPAIAN PEMBELAJARAN
Bidang keilmuan ekonomi terus berkembang seiring dengan perubahan kebutuhan pengguna lulusan
yang tentunya sesuai dinamika kebijakan ekonomi dan perkembangan teknologi. Untuk
mempersiapkan lulusan secara memadai untuk karir di bidang ekonomi, mahasiswa harus bersedia
terlibat dalam pembelajaran berkelanjutan dengan mengakomodari penggunaan alat analisis dan
teknologi serta tetap up to date dalam profesi ekonomi. Lulusan diharapkan dapat menerapkan prinsip
ilmiah ekonomi dalam kehidupan sehari-hari dan mampu beradaptasi terhadap perubahan.
Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi menetapkan
standar kompetensi lulusan sebagai kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan yang mencakup
Sikap, Pengetahuan, dan Keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran
Lulusan (CPL). Setelah melakukan benchmark dengan universitas di luar negeri penyelenggara
Program Sarjana Ilmu Ekonomi yang diakui secara intrenasional serta dengan Asosiasi Program Studi,
dalam hal ini Perkumpulan Pengelola Program Studi Ekonomi dan Pembangunan atau dikenal dengan
APSEPI (Asosiasi Program Studi Ekonomi Pembangunan Indonesia). Untuk itu, lulusan Prodi Sarjana
Ilmu Ekonomi akan mampu melakukan hal-hal sebagai berikut:.

1. Mampu menunjukkan sikap yang mengedepankan logika, inovatif,
berintegritas, detail, dan bertanggung jawab.
2. Mampu bersikap sesuai dengan prinsip sosial ekonomi (prokesejahteraan, pro-tata kelola yang baik, anti-korupsi) yang disertai
dengan sikap empati, cekatan dan fleksibel untuk beradaptasi terhadap
keragaman atau perubahan.
PENGETAHUAN 3. Mampu menguasai istilah, konsep dan dasar teori ekonomi serta
menggunakan terminologi ekonomi yang tepat dalam suatu
permasalahan.
4. Mampu menguasai metode dan prinsip ekonomi, baik dengan metode
ilmiah, grafik, serta permodelan ekonomi untuk mempertimbangkan
solusi atas isu dan permasalahan sosial ekonomi.
5. Mampu menyusun argumen tertulis secara kritis, baik secara mandiri
KETERAMPILAN maupun kolaboratif, serta mampu mengkomunikasikan dan
UMUM
menjelaskannya secara kreatif kepada berbagai audiens serta
menanggapi argumen pihak lain.
6. Memiliki literasi data dan literasi teknologi untuk mempertimbangkan
informasi dan data yang tepat.
7. Mampu mengaplikasikan konsep, teori dan model ekonomi dalam
KETERAMPILAN menggambarkan hubungan antar variabel.
KHUSUS
8. Mampu menilai isu dan permasalahan sosial ekonomi serta
mempertimbangkan etika dalam pengambilan keputusan ekonomi.
9. Mampu menyajikan argumen ekonomi dan menilai validitas suatu
argumen dengan memanfaatkan bukti empiris berdasarkan pendekatan
kuantitatif.
10. Mampu mengevaluasi pengambilan keputusan, pasar dan institusi, serta
kinerja
dan
fungsi
pemerintah,
dalam
mempengaruhi
dan
merekomendasikan suatu kebijakan ekonomi.

SIKAP
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BAHAN KAJIAN
TEORI EKONOMI

Konsep dan teori Ilmu Ekonomi secara umum
dan secara khusus pada bidang kekhususan
Ilmu Ekonomi secara mendalam

PENGEMBANGAN
KONSEP ILMU
EKONOMI

Aplikasi dan pengembangan konsep dan
teori Ilmu Ekonomi yang dikaitkan dengan
bidang kekhususan Ilmu Ekonomi untuk
menjawab isu dan permasalahan ekonomi

LITERASI DATA

Penguasaan sumber dan isi data serta
interpretasi data

ALAT DAN
METODE
ANALISIS

Penggunaan pendekatan kuantitatif serta
alat analisis yang tepat untuk menganalisis
dan memanfaatkan sumber dan isi data
ekonomi dengan

KARYA TULIS
ILMIAH

Pembuatan karya tulis
kaidah penulisan ilmiah

SOFT SKILLS

Kerjasama tim
Independen
Berjiwa Kepemimpinan
Berwawasan internasional
Adaptasif
Cekatan
Beretika
BerIntegritas
Kolaboratif
Inovatif
Bertanggung jawab
Komunikatif

yang

mengikuti
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RUMPUN KEILMUAN
EKONOMI PEMBANGUNAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK
EKONOMI SUMBER DAYA MANUSIA DAN KETENAGAKERJAAN
EKONOMI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN
EKONOMI MONETER DAN SEKTOR KEUANGAN
EKONOMI INDUSTRI DAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL

KURIKULUM
Mahasiswa Prodi Ilmu Ekonomi memiliki beban studi kumulatif
minimum 144 SKS dan maksimum 160 SKS yang dijadwalkan untuk
masa studi 8 semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang
dari 8 semester dengan batas studi selama-lamanya 14 semester.
Pada semester 1 hingga 4, mahasiswa Prodi Ilmu Ekonomi wajib
menempuh rangkaian Mata Kuliah Wajib sebanyak 83 SKS,
termasuk di dalamnya 11 SKS mata kuliah wajib universitas. Setelah
menempuh perkuliahan minimum 80 sks, mahasiswa dapat
melaksanakan KKN (Kuliah Kerja Nyata).
Pada semester 5 hingga 7, mahasiswa dapat memilih untuk
mengambil program perkuliahan internal prodi atau program
eksternal. Mahasiswa yang memilih program internal, akan
ditawarkan Mata Kuliah Pilihan (MKP) yang dapat diambil sesuai
dengan minat, yang dalam kurikulum disebut sebagai “Mata Kuliah
Internal Prodi”. Sementara itu, untuk mahasiswa yang mengambil
program eksternal dapat menggunakan hak MBKM (Merdeka
Belajar Kampus Merdeka) dengan mengambil mata kuliah lintas
prodi atau pun lintas universitas, baik di dalam atau di luar negeri,
atau melakukan aktivitas-aktivitas dalam kerangka MBKM, yang
dapat dikonversi menjadi SKS mata kuliah.
Setelah menempuh perkuliahan minimum 121 sks, pada semester 8
mahasiswa diharapkan mempersiapkan proses penulisan tugas
akhir, berupa skripsi atau publikasi paper. Sebelum melakukan
penulisan skripsi, mahasiswa harus lulus ujian kompre yang
dilaksanakan rutin terjadwal setiap dua kali dalam sebulan.
Setelah melengkapi seluruh rangkaian pembelajaran dan penulisan
tugas akhir, mahasiswa diizinkan untuk mengajukan Sidang
Sarjana.
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STRUKTUR MATA KULIAH
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STRUKTUR MATA KULIAH
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STRUKTUR MATA KULIAH
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STRUKTUR MATA KULIAH
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PENGELOMPOKAN MATA KULIAH
MATAKULIAH PENGEMBANGAN
KEPRIBADIAN (MPK)

Pancasila

MATAKULIAH KEILMUAN DAN
KETERAMPILAN (MKK)

Bahasa Indonesia
Statistik Ekonomi dan Bisnis
Matematika Ekonomi dan Bisnis
Pengantar Ekonometrika
Time Series Econometrics
Microeconometrics
Multivariate Analysis
PIE Mikro
PIE Makro
Mikroekonomi I
Makroekonomi I
Mikroekonomi II
Makroekonomi II
Metodologi Penelitian

MATAKULIAH KEAHLIAN
BERKARYA (MKB)

Ekonomi Digital
Introduction to Data Science for
Economists
Ekonomi Publik
Perekonomian Indonesia
Ekonomi Industri
Ekonomi Keuangan
Ekonomi Sumber Daya Alam dan
Lingkungan
Ekonomi Sumber Daya Manusia dan
Ketenagakerjaan
Ekonomi Moneter
Ekonomi Perencanaan
Ekonomi Internasional
Ekonomi Pembangunan

MATAKULIAH PERILAKU
BERKARYA (MKB)

Mata Kuliah Pilihan Lainnya

MATAKULIAH BERKEHIDUPAN
BERMASYARAKAT (MBB)

Olah Kreativitas dan Kewirausahaan
Career Planning
Internship in Economics
Kuliah Kerja Nyata
Skripsi

Kewarganegaraan
Agama

PRODI S1 ILMU EKONOMI 2021/2022| 16

BENTUK PEMBELAJARAN
Pertemuan kelas (dengan aplikasi salah
satu atau beberapa metode
pembelajaran)
Praktikum
Kunjungan Lapangan
Kuliah Umum (Akademisi, Praktisi,
Alumni)
Seminar Akademik
Interactive Learning
Small Group Discussion (SGD)
DiscoveryLearning (DL).

Simulasi
Self-Directed Learning (SDL)
Belajar Kooperatif (Cooperative
Learning/CL)
Contextual Instruction
Problem-Based Learning
Collaborative Learning
Project-based Learning
Interactive Learning

PRAKTIKUM
Kegiatan praktikum dapat dilaksanakan dengan menggunakan metode sebagai berikut
untuk mengembangkan kompetensi mahasiswa:

STUDI KASUS

ANALYTICAL THINKING (BERPIKIR SECARA ANALITIS)
Mahasiswa diharapkan dapat memiliki kemampuan analitis
masalah

yang

baik

dan

memikirkan

solusinya

secara

mendalam sesuai ilmu yang telah dipelajarinya. Mahasiswa
diharapkan mampu menemukan masalah yang dimaksud dan
menemukan berbagai gejalanya dan memiliki kemampuan
untuk mengerjakan berbagai kasus dalam mengaplikasikan
teori-teori yang telah dipelajari di dalam kelas.

PRODI S1 ILMU EKONOMI 2021/2022| 17

PRAKTIK KERJA LAPANGAN
STUDI KASUS

Mahasiswa diharapkan dapat memiliki kemampuan analitis masalah

ANALYTICAL THINKING
(BERPIKIR SECARA ANALITIS)

telah dipelajarinya. Mahasiswa mampu menemukan masalah yang

yang baik dan memikirkan solusinya secara mendalam sesuai ilmu yang
dimaksud dan menemukan berbagai gejalanya sehingga ia mampu
memberikan jawaban terhadap masalah tersebut.

SIMULASI / GAMES
TEAMWORK (KERJA TIM)

Mahasiswa diharapkan mengembangkan kemampuan untuk bekerja
sama dalam tim. Mahasiswa melakukan pembagian tugas dengan adil
dan melakukan pekerjaannya dengan baik.

LEADERSHIP (KEPEMIMPINAN)

Mahasiswa

diharapkan

mampu

mengembangkan

kemampuannya

sebagai pemimpin dalam kelompok. Mahasiswa belajar merasakan
posisi sebagai pemimpin dan memahami, serta mengembangkan teknikteknik memimpin yang tepat untuk kelompoknya.

COMMUNICATION
(KOMUNIKASI)

Mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan kemampuan dan
teknik-teknik berkomunikasinya. Mahasiswa juga belajar mengenal
berbagai karakter yang berbeda dan bagaimana cara berkomunikasi
yang tepat untuk setiap karakter .

INTERPERSONAL
(KEMAMPUAN BERSOSIALISASI)

Mahasiswa diharapkan dapat berinteraksi antarsesama anggota
kelompok

dengan

efektif.

Mahasiswa

belajar

mengembangkan

kemampuan berinteraksi sosialnya dengan sesama mahasiswa.

MEMBUAT MAKALAH
CONCEPTUAL THINKING
(BERPIKIR SECARA
KONSEPTUAL)

Mahasiswa diharapkan dapat memecahkan masalah yang ditemukan/
sebagai dasar dalam pembuatan makalah. Mahasiswa melatih dan
mengembangkan

kemampuan

untuk

menganalisis

dan

mencoba

menemukan/mengembangkan solusi sebagai jawaban dari masalah
yang dipaparkan dalam makalahnya.

SELF-EFFECTIVENESS
(EFEKTIVITAS DIRI)

Mahasiswa diharapkan dapat mendayagunakan potensi dalam dirinya
seefektif mungkin. Mahasiswa dapat mengeksplorasi kemampuan dan
pengetahuan

dalam

dirinya.

Mahasiswa

juga

mampu

mengorganisasikan dirinya dalam mengerjakan setiap pekerjaan
seefektif dan seefisien mungkin.

INFORMATION SEEKING
(PENCARIAN INFORMASI)

Mahasiswa diharapkan dapat memiliki hasrat pencarian informasi yang
besar. Dalam pengerjaan makalah, mahasiswa mencoba menemukan
berbagai informasi yang dibutuhkan dan berbagai sumber yang
memungkinan.

PKL/MAGANG
PROFESIONALITAS

Mahasiswa diharapkan dapat memiliki kemampuan untuk mengerjakan
berbagai kasus dalam praktek kerja.
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MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA

MAGANG/PRAKTIK INDUSTRI
Mahasiswa yang melakukan Magang dalam Skema MBKM harus melaporkan
aktivitasnya kepada Prodi agar dapat dilakukan proses konversi nilai.
Setiap mahasiswa yang melakukan Magang Kampus Merdeka akan diberikan 1 (satu)
Dosen Pembimbing sebagai perwakilan Prodi.
Mahasiswa juga akan diberikan minimal 1 (satu) Fasilitator Magang/Pembimbing
Lapangan dari Institusi Magang.
Dosen

Pembimbing

setidaknya

bertemu

2

(dua)

kali

dengan

Fasilitator

Magang/Pembimbing Lapangan selama periode magang.
Di akhir periode magang, mahasiswa diharuskan menyerahkan Laporan Pelaksanaan
Magang kepada Dosen Pembimbing.
Setelah Dosen Pembimbing menyetujui Laporan tersebut, mahasiswa berhak untuk
mendapatkan konversi nilai dari aktivitas magangnya maksimal sebesar 20 sks.
Dosen Pembimbing akan melaporkan masing-masing komponen penilaian kepada Prodi
sebagai landasan penentuan konversi nilai.

KOMPONEN PENILAIAN

FORMULIR
EVALUASI

LAPORAN
KEGIATAN
MAGANG

LAPORAN
LAPORAN
REFLEKSI
MAGANG
MAGANG &
PROFESIONAL
ASESMEN RUTIN
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MAGANG/PRAKTIK INDUSTRI MBKM
FORMULIR EVALUASI
Penilaian pada Formulir Evaluasi diberikan oleh Fasilitator Magang/Pembimbing
Lapangan dan akan dikonversi menjadi mata kuliah “Pengembangan Karakter dan Soft
Skills Dunia Kerja” (3 sks).

LAPORAN KEGIATAN MAGANG
Laporan Kegiatan Magang akan dikonversi menjadi “Internship in Economics” (3 sks)
atau “Isu Kontemporer dalam Ekonomi” (3 sks), dan berisi mengenai:
Informasi mengenai Jenis Pekerjaan, Tanggung Jawab, Output Pekerjaan, Indikator
Kesuksesan.
Keikutsertaan peserta magang pada proyek-proyek perusahaan dan bisnis
keseharian.
Evaluasi terhadap job description, memberikan masukan dan perubahan-perubahan
yang dirasa penting terkait tugas dan tanggung jawab selama pelaksanaan magang.

LAPORAN REFLEKSI MAGANG DAN ASESMEN RUTIN
Laporan Refleksi Magang dan Asesmen Rutin, dibuat oleh mahasiswa, akan dikonversi
menjadi “Business Networking” (2 sks)
Laporan ini berupa testimoni yang diberikan oleh 3 (tiga) orang Rekan Kerja di tempat
magang yang mengevaluasi kehadiran Mahasiswa di tempat kerja selama pelaksanaan
magang. Testimoni tersebut mengungkap hal-hal istimewa yang telah dicapai oleh
mahasiswa, pengalaman-pengalaman spesifik yang diperoleh, apresiasi dari rekan
kerja terhadap ide dan temuan spesifik peserta magang.
Turut dimasukkan juga laporan logbook sebagai indikator asesmen mingguan yang
akan dipandu oleh Dosen Pembimbing.

LAPORAN MAGANG PROFESIONAL
Untuk mendapatkan 12 sks (maksimal), mahasiswa harus membuat 4 (empat) Laporan
Magang Profesional. Setiap 1 (satu) Laporan Magang Profesional akan dikonversi
menjadi 3 (tiga) sks Mata Kuliah.
Laporan ini bersumber dari:
Mini Research yang dilakukan Mahasiswa selama periode magang, dan/atau
Training yang didapat selama menjalani aktivitas magang
Publikasi yang mencantumkan nama Mahasiswa magang
Laporan ini akan dikonversi berdasarkan pada Mata Kuliah Pilihan Prodi
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PENYUSUNAN TUGAS AKHIR
Berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 23 Tahun 2016 tentang
Penulisan Tugas Akhir pada Jenjang Pendidikan Sarjana dan Sarjana Terapan di
Lingkungan Universitas Padjadjaran, tugas akhir mahasiswa Program Studi S1 Ilmu
Ekonomi terangkum sebagai berikut:
Tugas akhir pada jenjang pendidikan Sarjana dapat berbentuk:
Skripsi
Artikel pada Jurnal Nasional
Artikel pada Jurnal Internasional
Artikel pada Prosiding Seminar Internasional
Tugas Akhir diawali dengan penyusunan Usulan Penelitian
Tugas Akhir dalam bentuk Artikel dapat dipublikasikan oleh mahasiswa bersama
dosen pembimbing dengan mencantumkan institusi asal dari UNPAD .

TUGAS AKHIR DALAM BENTUK SKRIPSI
1. Skripsi

adalah

karya

ilmiah

akhir

mahasiswa

Program

Studi

S1,

dibuatberdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan metode dan kaidah
keilmuan yang berlaku.
2. Skripsi harus mempunyai nilai manfaat praktis yang seimbang dengan
sumbangan ilmiahnya.
3. Skripsi adalah karya ilmiah asli mahasiswa yang ditunjukkan dengan
pernyataan bermaterai tentang keasliannya.
4. Persyaratan penyusunan dan penulisan skripsi:
a. Mahasiswa boleh secara resmi mulai menyusun skripsi apabila sekurangkurangnya telah menyelesaikan (lulus) 121 SKS mata kuliah.
b. Mahasiswa berstatus aktif pada semester bersangkutan
c. Memiliki KRS yang mencantumkan skripsi sebagaisalah satu mata kuliah.
d. Mahasiswa telah dinyatakan LULUS pada Ujian Komprehensif.
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PENYUSUNAN TUGAS AKHIR
TUGAS AKHIR DALAM BENTUK SKRIPSI
PENENTUAN DOSEN
PEMBIMBING

Setelah lulus ujian komprehensif, mahasiswa diharuskan
mengisi FORM USULAN/RENCANA PENELITIAN yang dapat
diunduhdi website Prodi. Setelah berkonsultasi dengan
program studi untuk menentukan calon dosen pembimbing,
mahasiswa kemudian menghadap dosen tersebut untuk
mendapat

persetujuan

mendapatkan

pembimbingan

persetujuan,

skripsi.

mahasiswa

Setelah
dapat

mengembalikan form tersebut ke Prodi dan dapat memulai
penulisan skripsi. Form Bimbingan dan Surat Tugas Dosen
Pembimbing akan diberikan kemudian.

UJIAN SKRIPSI

Ujian skripsi disebut juga Sidang Skripsi.
Sidang skripsi dilaksanakan untuk mempertahankan hasil
penelitian

mahasiswa

serta

menguji

kemampuan

mahasiswa.
Sidang skripsi dapat dilaksanakan apabila telah disetuju
oleh Dosen Pembimbing.
Pada sidang skripsi, mahasiswa diuji secara lisan oleh 2
(dua) orang dosen penguji.
Komponen penilaian sidang skripsi adalah aspek tata
bahasa, latar belakang, studi literatur, tujuan penelitian dan
hipotesis, metodologi penelitian, analisis dan simpulan,
kreativitas dan orisinalitas, serta presentasi.
Huruf mutu sidang skripsi sekurang-kurangnya adalah C.
Revisi skripsi di sampaikan ke penguji maksimal 1 (satu)
bulan setelah sidang.
Skripsi final yang telah mengakomodasi revisi dari Dosen
Penguji kemudian dimodifikasi menjadi Infografis Skripsi.
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PENYUSUNAN TUGAS AKHIR
TUGAS AKHIR DALAM BENTUK SKRIPSI
INFOGRAFIS
SKRIPSI

Infografis skripsi dibuat mahasiswa pada 1 (satu) halaman
kertas A4, yang memuat ringkasan skripsi sebagai berikut:
Nama Mahasiswa, NPM & Foto
Dosen Pembimbing
Dosen Penguji
Judul Skripsi
Latar Belakang
Tujuan Penelitian
Metode Analisis
Temuan
Kesimpulan

SKRIPSI LEBIH
DARI 1 (SATU)
SEMESTER

Apabila Skripsi tidak dapat diselesaikan dalam satu semester,
maka:
1. Mahasiswa masih diperkenankan menyelesaikannya pada
semester berikutnya dengan mencantumkan kembali pada
KRS (topik skripsi dan pembimbing tetap sama);
2. Pada akhir semester bersangkutan skripsi tersebut diberi
huruf K, sehingga tidak digunakan untuk penghitungan IP
dan IPK.

SKRIPSI LEBIH
DARI 2 (DUA)
SEMESTER

Apabila skripsi tidak dapat diselesaikan dalam dua semester
berturut-turut, maka:
1. Skripsi tersebut diberi huruf mutu E, kecuali pada kasus
tertentu

yang

dapat

dipertanggungjawabkan

secara

akademik;
2. Mahasiswa diharuskan menempuh kembali skripsi tersebut
dengan judul yang berbeda (Pembimbing bisa berbeda atau
tetap sama);
Skripsi yang ternyata ditulis dan diselesaikan di luar ketentuan di atas (pada saat mahasiswa
menghentikan studi untuk sementara atas izin Rektor maupun tanpa izin Rektor), sekalipun
dibimbing oleh Dosen Pembimbing sesuai ketentuan di atas, penulisan skripsi tersebut tidak
dibenarkan dan hasil bimbingannya dianggap gugur. Mahasiswa diharuskan mengganti
topiknya dan mengulangi penyusunan dan penulisan skripsinya serta proses bimbingannya.
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PENYUSUNAN TUGAS AKHIR
TUGAS AKHIR DALAM BENTUK ARTIKEL TERPUBLIKASI
Mahasiswa yang menyelesaikan Tugas Akhir dalam bentuk Artikel
Terpublikasi harus mengikuti proses administrasi penulisan Tugas Akhir
dalam bentuk Skripsi.
Mahasiswa yang membuat Artikel terpublikasi sebagai tugas akhir harus
mempublikasikan papernya bersama Dosen Pembimbing.
Artikel tersebut harus mancantumkan nama institusi asal, yaitu
Universitas Padjadjaran, di mana Mahasiswa sebagai penulis pertama dan
Dosen Pembimbing sebagai penulis kedua.
Artikel tersebut diterima dan dipublikasikan dalam Jurnal Ilmial
Terakreditasi Sinta 1 atau Sinta 2 (level nasional) atau Q3 (level
internasional).
Mahasiswa dapat mengajukan surat permohonan Penggantian Skripsi
dengan Artikel Terpublikasi kepada Prodi untuk mendapatkan
persetujuan Kaprodi dan Wakil Dekan I dengan melampirkan Letter of
Acceptance dan Keterangan Akreditasi Jurnal.
Surat
Permohonan
tersebut
ditandatangani
Mahasiswa
yang
bersangkutan, dengan diketahui Dosen Wali dan Dosen Pembimbing,
dengan melampirkan Letter of Acceptance, Paper Terpublikasi serta
Keterangan akreditasi Jurnal.
Apabila sudah memenuhi syarat untuk lulus dan permohonan diterima
oleh Wakil Dekan I, maka mahasiswa dinyatakan telah menyelesaikan
tugas akhir dan akan dikonversi menjadi mata kuliah skripsi dengan nilai
"A" TANPA harus melalui Sidang Skripsi.
Mahasiswa dengan publikasi paper ilmiah diakhir masa studinya
diwajibkan untuk mendiseminasikan papernya dalam sesi Seminar
Terbuka; atau menyerahkan video presentasi paper dengan durasi 3 - 5
menit serta infografis paper.

INFOGRAFIS
PAPER

Artikel yang telah dipublikasi kemudian dimodifikasi menjadi
bentuk Infografis dalam 1 halaman kertas A4, yang memuat
ringkasan skripsi sbb:
a. Nama Mahasiswa, NPM & Foto
b. Dosen Pembimbing
c. Nama Jurnal, Volume, Nomer dan Tahun Terbit
d. Judul Paper
e. Latar Belakang
f. Tujuan Penelitian
g. Metode Analisis
h. Temuan
i. Kesimpulan
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DOSEN PENGAJAR
NO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

NAMA DOSEN
Prof. Armida Salsiah. Alisjahbana, S.E,M.A.,Ph.D.
Prof. Arief Anshory Yusuf, S.E.,M.Ec.,Ph.D
Prof. Dr. Dzulkarnain Amin, MA
Prof. Maman Setiawan, S.E.,M.T., Ph.D
Prof. Nury effendi, S.E,M.A., Ph.D
Prof. Rina Indiastuti, S.E,M.SIE., Ph.D
Prof. Dr. Rusli Ghalib, SE, MSP.
Prof. Dr. Sutyastie Sumitro, S.E., M.S
Prof. Dr. Tati S. Joesron, SE., MS
Dr. Achmad Kemal Hidayat, S.E,M.Sc.
Dr. Adhitya Wardhana, S.E,M.Si
Dr. Adiatma Yudistira Manogar Siregar, SE, MEconSt
Dr. Ahmad Komarulzaman, SE.,M.Sc
ALFIah Hasanah, S.E.,M.Ec., Ph.D
Dr. Amelia Hayati, S.Si.,MT.,M.Si
Dr. Anhar Fauzan Priyono, SE., ME
Ari Tjahjawandita,S.E.,M.Si.
Arief Bustaman, S.E.,M.IB, M.Ec(adv)
Dr. Bagdja Muljarijadi, S.T.,S.E.,M.S
Dr. Bayu Kharisma, S.E, M.M. M.E.
Budiono, S.E,M.A., Ph.D
Cupian, S.E., M.T., Ph.D
Dini Indrawati, S.E, M.E.
Ekki Syamsulhakim, S.E,M.Appl.EC.
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DOSEN PENGAJAR
NO
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

NAMA DOSEN
Eksa Pamungkas., S.E., M.Si
Elpi Nazmuzzaman., S.E., M.Si
Estro D. Sihaloho., S.E., M.Si
Dr. Eva Ervani, S.E., M.Si
Dr. Ferry Hadiyanto, S.E, M.A.
Fitri Hastuti,SE., M.Si., Ph.D
Harisdiana, S.E..,M.M
Harlan Dimas,S.E, M.A
Heriyaldi, S.E., M.E
Irlan Adiyatma Rum, ST., M.Sc
Kodrat Wibowo, S.E.., Ph.D
Martin DanielSiyaranamual, S.E., M.Sc.Ec., Ph.D
Mohamad Fahmi ,S.E, M.T., Ph.D
Pipit Pitriyan, S.E., M.Si
Rd. Muhamad Purnagunawan, S.E,M.T.,Ph.D
Riki Relaksana., S.E., M.Si
Rudi Kurniawan, S.E,M.Si., Ph.D
Dr. Suryaningsih A.Don, S.E., M.Si.
Teguh Santoso, SE.,M.Sc
Titik Anas,S.E., M.A., Ph.D
Viktor Pirmana, S.E.,M.Si
Dr. Wawan Hermawan, S.E,M.T.
Yayan Satyakti, S.E,M.Si.,Ph.D
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PEDOMAN PENILAIAN
HURUF MUTU
AKHIR YANG
SAH

1. Nilai akhir (huruf mutu) mata kuliah atau hasil
evaluasiakhir sesuatu mata kuliah hanya dianggap sah
apabila:
a. Matakuliah yangbersangkutan terdaftar dalam KRS
Mahasiswa.
b. Nilai terdaftar dalamDaftar Peserta Nilai Akhir (DPNA)
ditandatangani oleh Dosen Pengampu Mata Kuliah.
c. Mahasiswa
berstatus
aktif/terregistrasi
pada
semester yang sesuai dengan semester KRS dan DPNA.
2. Semua nilaiakhir (huruf mutu) mata kuliah atau hasil
evaluasi akhir sesuatu mata kuliah yang tidak memenuhi
persyaratan butir (1) di atas dinyatakan tidak berlaku
(gugur).

HURUF MUTU
T (TIDAK
LENGKAP)

Seorang mahasiswa dinyatakan memperoleh Huruf Mutu T jika
memenuhi ketentuansebagai berikut:
1. Diberikan kepada mahasiswa yang belum memenuhi salah satu
evaluasi hasil belajar mahasiswa yang dilakukan pada akhir
semester;
2. .Setelah evaluasi pada butir 1 dipenuhi mahasiswadalam waktu 2
(dua) minggu terhitung sejak UAS mata kuliahbersangkutan
Huruf Mutu T harus diganti menjadi nilai sesuai perolehannya
dalam skala 0-100;
3. Apabila evaluasi pada butir 1 tidak dipenuhi dalam batas waktu 2
(dua) minggu, maka huruf mutunya menjadi Huruf Mutu E
(dengan angka mutu 0); atau Dosen Pengampu mata kuliah dapat
mengolah sesuai dengan bobot masing-masing bagian evaluasi
yang ditetapkan, sehingga menghasilkan angka mutu lain;
4. Huruf Mutu T tidak dapat diubah menjadi Huruf Mutu K, kecuali
apabila mahasiswa tidak dapat menempuh UAS susulan (melalui
remedial) atas dasar alasan yang dapat dibenarkan (sakit,
mengalami kecelakaan, atau musibah yang memerlukan
perawatan lama).
5. Huruf Mutu T dan K tidak digunakan dalam penghitungan IPK, di
mana Huruf Mutu T harus diubah sesuai perolehan nilainya
dalam waktu dua minggu setelah Huruf Mutu T diumumkan.
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PEDOMAN PENILAIAN
HURUF
MUTU K
(KOSONG)

Suatu mata kuliah dapat dinyatakan dengan Huruf Mutu K jika memenuhi
ketentuansebagai berikut:
1. Mahasiswa mengundurkan diri dari kegiatan perkuliahan setelah lewat batas
waktu perubahan KRS (2 (dua) minggu setelah kegiatan akademik berjalan)
dengan alasan yang dapat dibenarkan dan dibuktikan dengan Surat
Keterangan Dekan;
2. Dikenakan pada 1 (satu) atau beberapa mata kuliah pada semester
bersangkutan dalam hal mahasiswa tidak dapat mengikuti UAS atas dasar
alasan yang dapat dibenarkan sehingga tidak dapat mengikuti UAS susulan
(melalui remedial);
3. Diberikan pada mata kuliahLaporan Tugas Akhir atau Skripsi yang tidak
selesai dalam 1 (satu) semester.
4. Alasan yang dapat dibenarkan untuk memberikan Huruf Mutu K adalah:
a. sakit atau kecelakaan yang memerlukan perawatan atau proses
penyembuhan lama, yang dinyatakan dengan surat keterangan dari
dokter spesialis atau rumah sakit yang merawatnya;
b. Musibah keluarga yang mengharuskan mahasiswa meninggalkan
kegiatan belajarnya dalam waktu lama, dengan dikuatkan surat
keterangan yang diperlukan;
5. Alasan lain yang dapat dibenarkan untuk memberi Huruf Mutu K adalah
kondisi melahirkan yangtidak normal atau alasan lain yang dapat dibenarkan
oleh Dekan di luar kedua alasan pada butir d di atas, tetapi mahasiswa
dianggap menghentikan studinya untuk sementara selama 1 (satu) semester
atas izin Dekan;
6. Mata kuliah yang memiliki Huruf Mutu K, tidak digunakan untuk
penghitungan IPS atau IPK;
7. Bagi mahasiswa yang memperoleh Huruf Mutu K bagi seluruh beban belajar
dalam semester yang bersangkutan,diperhitungkan dalam batas waktu studi
dan tidak dianggap sebagai penghentian studi untuk sementara;
8. Apabila butir e di atas terjadiuntuk kedua kalinya, maka semester
bersangkutan dianggap sebagai penghentian studi untuk sementara atas izin
Dekan, sehingga akan mengurangi jatah mahasiswa yang bersangkutan
untuk mengajukan permohonan menghentikan studi untuk sementara;
9. .Apabila butir e di atas terjadi untuk ketiga kalinya (berturut-turut
maupunsecara
terpisahpisah),
maka
semesterbersangkutan
dianggapsebagai penghentian studi untuk sementara atasizin Dekan yang
kedua kalinya. Hal ini tidakdiperhitungkan dalambatas waktu studinya,
namun menggugurkan hak mahasiswa untuk memperoleh kesempatan
penghentian studi atas izin Dekan;
10. Penghentian studi untuk sementarasetelah melewati periodepada butir g di
atas dengan alasanseperti pada butir d, diperkenankan, namun
diperhitungkan dalambatas waktu studinya.
11. Jika matakuliah yang memperoleh Huruf Mutu K itu telah ditempuh kembali
pada semester lain, maka Huruf Mutunya dapat berubah sesuai
perolehannya.
12. Ketentuan sebagaimana di atas, tidak berlaku dalam pembelajaran elearning.
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PEDOMAN PENILAIAN
PERBAIKAN
HURUF MUTU

Perbaikan nilai dapat dilakukan:
1. Apabila mahasiswa memperbaiki huruf mutu, maka dalam
penghitungan IPK yang digunakan adalah Huruf Mutu yang
terakhir.
2. Perbaikan nilai dilakukan dengan menempuh kembali mata
kuliah bersangkutan pada semester berikutnya.

KETENTUAN
UMUM
PEMBERIAN
NILAI

Penilaian terhadap penguasaan materi mahasiswa dilakukan
atas aspek kognitif, psikomotorik, maupun afektif. Huruf Mutu
yang diperoleh mahasiswa berdasar pada tabel berikut:

JUMLAH
PENGAMBILAN
MATA KULIAH

Penentuan beban mata kuliah (SKS) maksimum setiap
mahasiswa
per
semester
dilakukan
dengan
mempertimbangkan IPK mahasiswa sebagai berikut:
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PENGHENTIAN DAN BATAS WAKTU STUDI
PENGHENTIAN
STUDI

Mahasiswa dapat menghentikan studi untuk sementara
dengan Ijin Dekan, di mana jumlah maksimum penghentian
studi adalah dua semester, baik secara berturut-turut
maupun secara terpisah. Periode penghentian studi
sementara tidak diperhitungkan dalam batas waktu
maksimal masa studi mahasiswa dan selama periode itu
mahasiswa dibebaskan dari kewajiban pembayaran UKT
(Uang Kuliah Tunggal) dan tidak berhak mendapatkan
pelayanan akademik.
Penghentian studi untuk sementara tidak boleh dilakukan
pada Semester I, dan/atau Semester II. Mahasiswa juga
tidak diperkenankan menghentikan studi pada satu
dan/atau dua semester menjelang batas waktu studi yang
diperkenankan, yaitu pada semester XIII dan/atau
semester XIV.
Mahasiswa yang menghentikan studi untuk sementara
tanpa ijin dalam semester-semester di atas dianggap
mengundurkan diri.

BATAS
WAKTU
STUDI

Batas Waktu Studi adalah batas waktu maksimal yang
diperkenankan untuk mahasiswa menyelesaikan studi.
Program Sarjana harus dapat diselesaikan paling lama 14
semester terhitung sejak terdaftar sebagai mahasiswa
pada Semester I.
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KELULUSAN
SYARAT
KELULUSAN

PREDIKAT
KELULUSAN

1. Lulus semua mata kuliah dalam beban belajar kumulatif
yang ditetapkan;
2. Memiliki IPK sekurang-kurangnya 2,75;
3. Tidak terdapat huruf mutu E;
4. Huruf mutu D tidak melebihi 2 mata kuliah;
5. Telah menyelesaikan Tugas Akhir:
a. Telah menyusun atau menulis Skripsi, serta Lulus Ujian
Sidang Skripsi sebagai ujian akhir Pendidikan Sarjana
dengan memperoleh Huruf Mutu sekurang-kurangnya
Huruf Mutu C (angka mutu 2,00); atau
b. Telah memiliki minimal 1 (satu) artikel ilmiah dengan
status diterima (accepted) di jurnal internasional
bereputasi atau jurnal nasional terakreditasi, sesuai
dengan ketentuan Peraturan Rektor tentang Penulisan
Tugas Akhir pada Jenjang Pendidikan Sarjana dan
Pendidikan
Profesi
di
Lingkungan
Universitas
Padjadjaran. Mahasiswa yang bersangkutan tidak
diwajibkan untuk melanjutkan proses penulisan Skripsi
maupun Ujian Sidang Skripsi dan Ujian Akhir
6. Memiliki skor TOEFL Institusional sekurang-kurangnya 500
yang diperoleh dari lembaga yang kredibel dan diakui oleh
Program Studi
Predikat kelulusan Pendidikan Sarjana ditetapkan sebagai
berikut:
IPK 2,75-3,00 dikategorikan “MEMUASKAN”;
IPK 3,01-3,50dikategorikan “SANGAT MEMUASKAN”;
IPK 3,51-4,00 dikategorikan “PUJIAN”
dengan syarat masa belajar tidak melebihi masa belajar
terjadwal ditambah 1 (satu) tahun dan/atau memiliki
artikel ilmiah yang dipublikasikan.
Mahasiswa Pendidikan Sarjana memperoleh IPK 3,51-4,00,
tetapi masa belajarnya melebihi masa belajar terjadwal
ditambah 1 (satu) tahun dan/atau tidak memiliki karya ilmiah
yang dipublikasikan, predikat kelulusannya dikategorikan
“SANGAT MEMUASKAN”.
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SANKSI AKADEMIK
Sanksi akademik dapat berupa peringatan akademik dan/atau
pemutusan studi.
Peringatan akademik akan diterima oleh mahasiswa secara otomatis
sebagai penerapan sistem peringatan dini (early warning system)
yang ditujukan kepada mahasiswa semua jenjang studi melalui situs,
surat elektronik, dan/atau pesan pendek.
Peringatan sebagaimana dimaksud pada butir di atas merupakan
pemberitahuan atas kekurangan prestasi akademik mahasiswa atau
pelanggaran ketentuan lainnya.
Peringatan akademik dikenakan kepada mahasiswa yang melalaikan
kewajiban administratif (tidak melakukan pendaftaran/pendaftaran
ulang, dan sebagainya) untuk 1 (satu) semester.

PERINGATAN
AKADEMIK

1. Peringatan akademik dikenakan terhadap mahasiswa jika
pada akhir SemesterI (pertama) memperoleh Indeks
Prestasi Semester kurang dari 2,00 dan/atau perolehan
tabungan kredit (jumlah mata kuliah yang memiliki Huruf
Mutu D ke atas) tidak mencapai 12 sks.
2. Peringatan akademik dikenakan terhadap mahasiswa jika
pada Semester II (kedua) memperoleh IPK kurang dari 2,00
dan tabungan kredit (jumlah mata kuliah yang memiliki
Huruf Mutu D ke atas) tidak mencapai 24 sks.
3. Peringatan akademik dikenakan terhadap mahasiswa jika
belum lulus sesuai dengan masa belajar terjadwal.

PEMUTUSAN
STUDI

Pemutusan studi dikenakan kepada mahasiswa yang:
1. Menghentikan studi 2 (dua) semester berturut-turut atau
dalam waktu berlainan tanpa izin Rektor;
2. Telah mendaftar atau mendaftarkan kembali secara
administratif, tetapi tidak mengikuti kegiatan belajarmengajar pada semester I (pertama) dan/atau semester II
(kedua) tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan,
baik mengisi maupun tidak mengisi KRS;
3. Telah mendaftar atau mendaftarkan kembali secara
administratif, tetapi tidak mengisi KRS (tidak mengikuti
kegiatan belajar-mengajar) 2 (dua) semester berturutturut atau secara terpisah, tanpa alasan yang dapat
dibenarkan; dan/atau;
4. Telah mendaftar atau mendaftarkan kembali secara
administratif, tetapi mengundurkan diri dari satu atau
beberapa mata kuliah setelah lewat batas waktu
perubahan KRS 2 (dua) semester berturut-turut atau
secara terpisah,tanpa alasan yang dapat dibenarkan.
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SANKSI AKADEMIK
SANKSI
ADMINISTRATIF

SANKSI
PELANGGARAN
NONAKADEMIK

1. Mahasiswa yang telah mendaftar secara administratif pada
semester I (pertama) atau semester II (kedua) dapat dikenai
sanksi pemutusan studi apabila:
a. mengisi KRS tetapi tidak mengikuti kegiatan belajarmengajar;
b. tidak mengisi KRS.
2. Mahasiswa yang telah mendaftarkan atau mendaftarkan
kembali secara administratif, tetapi tidak mengisi KRS (tidak
mengikuti kegiatan belajar mengajar) tanpa alasan yang dapat
dibenarkan dikenakan sanksi berupa peringatan oleh sistem dan
semester yang ditinggalkan diperhitungkan dalam batas waktu
maksimal penyelesaian studinya dan apabila perbuatan ini
diulangi lagi, baik pada semester berikutnya maupun pada
semester lain, mahasiswa dikenai sanksi pemutusan studi.
3. Mahasiswa yang mengundurkan diri dari satu atau beberapa
mata kuliah setelah lewat batas waktu perubahan KRS tanpa
alasan yang dapat dibenarkan (misalnya, sakit, kecelakaan, atau
musibah) akan diperingatkan oleh sistem, dan kemudian mata
kuliah yang ditinggalkannya dinyatakan tidak lulus (diberi Huruf
Mutu E, dengan angka mutu 0).
4. Huruf Mutu E yang diperoleh sesuai butir 3 digunakan dalam
penghitungan IPK.
5. Semester yang ditinggalkan seperti pada butir 3 diperhitungkan
dalam menentuan batas waktu maksimal penyelesaian studinya.
6. Mahasiswa warga negara asing yang melanggarperaturan
keimigrasian dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
1. Mahasiswa yang melakukan pelanggaran pidana dikenai sanksi
khusus berupa skorsing akademik selama proses hukum
berjalan, setelah dibahas dengan Senat Fakultas, sedangkan
penanganan masalah pidananya diserahkan kepada yang
berwajib.
2. Mahasiswa yang melakukan pelanggaran hukumdan telah
ditetapkan bersalah secara hukum oleh pengadilan yang
memiliki kekuatan hukum tetap, akan dikenakan sanksi berupa
pemutusan studi oleh Rektor sesuai dengan peraturan yang
berlaku.
3. Mahasiswa yang melakukan pelanggaran etika moral, profesi
memalsukan tanda tangan dan sejenisnya, akan dikenakan
sanksi berupa skorsing akademik oleh Dekan sampai dengan
pemutusan studi oleh Rektor.
4. Mahasiswa yang melakukan pelanggaran etika akademik, antara
lain menyontek, menjiplak (makalah, laporan, Laporan Tugas
Akhir, Skripsi, dan sebagainya), tindakan plagiasi, membocorkan
soal atau sejenisnya akan dikenakan sanksi berupa skorsing
akademik oleh Dekan sampai dengan pemutusan studi oleh
Rektor.
5. Segala aktivitas yang mengganggu ketertiban umum dan
tindakan asusila di lingkungan kampus dikenakan sanksi dalam
bentuk peringatan sampai dengan pemutusan studi
6. Padahal-hal tertentu, Fakultas dapat mengeluarkan keputusan
tersendiriyang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum
atau peraturan di atasnya.
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DESKRIPSI MATA KULIAH
SEMESTER I
B10B.1101 PENGANTAR ILMU EKONOMI MIKRO

Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan gambaran awal bagi teori ekonomi dan gambaran secara
menyeluruh mengenai dasar mikroekonomi khususnya tentang bagaimana konsumen dan produsen
berperilaku dalam perekonomian pasar. Mata kuliah ini membahas konsep-konsep dasar ilmu
mikroekonomi, konsep permintaan dan penawaran serta bagaimana pasar berinteraksi (analisis
geometrik keseimbangan); teori produksi dan biaya, elastisitas dan aplikasinya; sistem persaingan
pasar; permasalahan konsumen, produsen dan eﬁsiensi pasar; serta pasar input produksi dan distribusi
pendapatan. Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa diharapkan dapat memahami peran ilmu
mikroekonomi dalam perusahaan, dapat menjelaskan ilmu mikroekonomi secara umum melalui diagram
dan rumus yang sederhana.
Praktikum:
Penerapan konsep-konsep dasar ilmu ekonomi mikro dalam bentuk latihan pemecahan berbagai
permasalahan ekonomimikro yang mencakuppermintaan dan penawaran; bagaimana pasar berinteraksi;
elastisitas dan aplikasinya; permasalahan konsumen, produsen dan eﬁsiensi pasar; serta berbagai
contoh kebijakan pemerintah antara lain dalam perpajakan, subsidi, organisasi industri, dan pasar
tenaga kerja.
Prasyarat: -

B10B.3101 STATISTIK EKONOMI DAN BISNIS

Mata Kuliah ini bertujuan untuk mempelajari metode statistika dasar dalam pengolahan data. serta
memperkenalkan arti dan ruang lingkup statistik sebagai salah satu alat untuk mempelajari ilmu
ekonomi, khususnya yang menyangkut data empiris sehingga mahasiswa mampu menyajikan data yang
mudah dibaca dan dipahami, mengolah dan menganalisa data dengan menggunakan statistika,dan
melakukan estimasi hasil pengolahan data sampel untuk populasi menggunakan Excel dan SPSS. Selain
itu dipelajari juga jenis dan sumber data, skala; penyajian data dalam bentuk tabel dan grafik; ukuran
gejala pusat; ukuran dispersi; peluang (probablita); distribusi peluang diskrit; distribusi peluang kontinu;
distribusi sampling; penaksiran/ estimasi; pengujian hipotesa; analisis korelasi dan regresi sederhana;
analisis regresi majemuk dan angka indeks. Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa diharapkan
dapat menggunakan metode-metode statistik untuk menganalisa data secara deskriptif dan
menghitung probabilita terjadinya suatu peristiwa, serta mampu melakukan perhitungan perhitungan
statistik dan melakukan estimasi hasil pengolahan data sampel untuk populasi menggunakan excel dan
SPSS.
Prasyarat: -

B10B.1104 MATEMATIKA EKONOMI DAN BISNIS
Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai konsep dan teknik dalam
matematika yang sering digunakan untuk analisis ekonomi, bisnis, dan atau keuangan. Keunggulan
pendekatan matematika ialah kemampuan menganalisis masalah yang melibatkan banyak variabel dan
kemampuan memperkirakan arah serta besarnya perubahan suatu variabel. Materi yang akan dibahas
antara lain: relasi dan fungsi, jenis fungsi dan graﬁk, fungsi dari dua variabel atau lebih; limit fungsi;
hitung diﬀerensial, hitung integral tertentu; pengenalan matriks; serta berbagai contoh aplikasi
matematika dalam ekonomi seperti: analisa statis, fungsi konsumsi, konsep keseimbangan pasar, pajak
dan subsidi, pendapatan nasional dan tabungan, break even analysis, elastisitas harga, dan konsep
pendapatan (revenue). Selain itu dibahas pula bahasan derivatif fungsi yang terdiri dari satu variabel
dan banyak variabel bebas, dan masalah optimisasi non linier berkendala. Analisis dinamis, persamaan
diﬀerensial dan persamaan diﬀerens. Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa diharapkan dapat
melakukan analisis statik (menemukan posisi keseimbangan, menyelesaikan sistem persamaan linear)
serta menyelesaikan masalah optimisasi bebas maupun linier berkendala seta dapat melakukan
perbandingan keseimbangan (comparative static analysis) dan analisis dinamik, yaitu menemukan time
path atau pola gerakan suatu variabel mengikuti perjalanan waktu.
Prasyarat: -
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DESKRIPSI MATA KULIAH - SEMESTER 2
B10B.2101 PENGANTAR ILMU EKONOMI MAKRO

Matakuliah ini bertujuan memberikan gambaran awal bagi teori ekonomi dan gambaran secara
menyeluruh mengenai dasar makroekonomi. Mata kuliah ini membahas konsep- konsep dasar ilmu
ekonomi makro, yang mencakup konsep-konsep dasar tentang permasalahan yang dihadapi organisasi
ekonomi, pasar dan pemerintah dalam perekonomian modern. Topik-topik yang dibahas meliputi
pengertian, fondasi,dan organisasi ekonomi makro; pembentukan dan perhitungan produk domestik
bruto; perhitungan biaya hidup; perekonomian jangka panjang; tabungan dan pinjaman; pengangguran
dan inﬂasi; konsep dasar ekonomi makro terbuka; neraca perdagangan dan kurs; pengaruh kebijakan
moneterdan ﬁskal pada permintaan agregat jangka pendek; serta lima topik penting dalam ilmu
ekonomi makro. Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa diharapkan bisa dapat memahami peran
ilmu ekonomi makro dalam perekonomian nasional dan dapat memahami berbagai fenomena ekonomi
makro yang terjadi.
Praktikum:
Penerapan konsep-konsep dasar ilmu ekonomi makro dalam bentuk latihan pemecahan permasalahan
yang dihadapi organisasi ekonomi, pasar dan pemerintah dalam perekonomian modern. Materi latihan
diantaranya pembentukan dan perhitungan produk domestik bruto; perhitungan biaya hidup;
perekonomian jangka panjang; tabungan dan pinjaman; pengangguran dan inﬂasi; serta konsep dasar
ekonomi makro terbuka dan permasalahannya.
Prasyarat: -

B10B.2102 MIKROEKONOMI I

Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pendalaman dari dasar-dasar mikroekonomi dalam
penentuan harga dan peran harga dalam perekonomian secara kelembagaan. Mata Kuliah ini akan
membahas bagaimana model ekonomi dapat dibangun dari kajian teori permintaan dan penawaran,
teori produksi dan kekuatan pasar.Topik yang dibahas meliputi pemodelan ekonomi dan optimisasi
secara matematika, consumer's choice, teori permintaan (efek pendapatan, efek substitusi, permintaan
individu serta pasar, serta konsep elastisitas), fungsi produksi dan biaya serta proﬁt maximization, serta
sistem persaingan pasar (prtial equilibrium competitive model, general equilibrium dan welfare
economy). Sebagai unsur tambahan yang membedakan dengan mata kuliah pengantar ilmu ekonomi
mikro adalah disediakannya contoh kongkrit dari aplikasi-aplikasi bersifat empiris dari tiap teori yang
dibahas. Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa diharapkan bisa menganalisa dan memecahkan
berbagai permasalahan ekonomi mikro yang terjadi terutama yang berkaitan dengan penentuan harga
dan peran harga dalam perekonomian.
Praktikum:
Menerapkan pemahaman dan kemampuan analisis mahasiswa tentang topik-topik teori ekonomi mikro
dalam berbagai permasalahan/kasus. Topik-topik yang menjadi bahan praktika meliputi: consumer's
choice, produsen serta interaksi mereka di pasar, teori permintaan, produksi & proﬁt maximization,
model keseimbangan umum dalam pasar persaingan sempurna.
Prasyarat: Telah mengikuti dan lulus mata kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro

B10B.2106 EKONOMI DIGITAL
Ekonomi digital menganalisis bagaimana peningkatan penggunaan dan peluang baru yang diciptakan
oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah mengubah aspek ekonomi kehidupan.
Mata kuliah ini akan dibagi menjadi dua pendekatan analisis, yaitu pendekatan ekonomi mikro dan
makro. Di dalam pendekatan mikro, akan dibahas dampak dari TIK terhadap perilaku dan pengambilan
keputusan oleh produsen dan konsumen. Sedangkan pada pendekatan makro, difokuskan pada
bagaimana TIK mempengaruhi produktifitas dan aktivitas ekonomi secara aggregate termasuk di
dalamnya membahas dampak terhadap ketenagakerjaan dan inflasi. Setelah menyelesaikan mata
kuliah ini diharapkan mahasiswa akan mampu untuk menggunakan konsep ekonomi dasar untuk
menganalisis perilaku ekonomi online (membeli, menjual, dan memproduksi), mengidentifikasi asumsi,
teori dan metode yang digunakan oleh ekonom untuk mempelajari dunia offline juga dapat digunakan
untuk mempelajari perilaku online, dan mengenali tantangan era digital dan kontribusi ekonomi
terhadap perkembangan ekonomi digital di masa depan.
Prasyarat: Telah mengikuti dan lulus mata kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro.
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DESKRIPSI MATA KULIAH - SEMESTER 2
B10B.2108 INTRODUCTION TO DATA SCIENCE FOR ECONOMISTS
Pengetahuan tentang komputer dan pemrograman menjadi lebih penting, termasuk
bagi para ekonom. Mata kuliah ini bertujuan untuk memperkenalkan pemrograman
dan alat komputasi yang berguna untuk karir masa depan sebagai ekonom yang
mencakup manipulasi data, analisis data termasuk pengenalan teknik pembelajaran
mesin, dan metode numerik dasar yang berguna dalam ekonomi.
Prasyarat: Statistika Ekonomi dan Bisnis

B1B351 EKONOMI PUBLIK
Mata kuliah ini bertujuan untuk memperkenalkan barang publik, dari sisi manfaat
serta pembiayaannya. Mata kuliah ini membahas deﬁnisi dan fungsi barang publik,
proses terjadinya barang publik, manfaat dari barang publik, dan pengelolaan barang
publik termasuk tentang peranan sektor pemerintah dalam perekonomian, peralatan
analisis positif ataupun normatif yang dapat digunakan dalam analisis ekonomi
publik, analisis pengeluaran pemerintah dan pendapatan pemerintah. Analisis
pengeluaran pemerintah meliputi sebab-sebab kegagalan pasar dan penyediaan
barang publik, eksternalitas, teori pemungutan suara, isu-isu konseptual redistribusi
pendapatan. Analisis pendapatan pemerintah meliputi berbagai aspek perpajakan
seperti: perpajakan dan distribusi pendapatan, perpajakan yang adil dan eﬁsien.
Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa diharapkan dapat membedakan barang
publik dan privat, mengetahui deﬁnisi dan fungsi barang publik, manfaat dan
pengelolaan barang publik, pembiayaan barang publik, serta analisis kebijakan untuk
pemerintah mengenai barang publik ini.
Prasyarat: Telah mengikuti dan lulus mata kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro

B1B492 PEREKONOMIAN INDONESIA
Mata kuliah ini bertujuan untuk memperkenalkan tahapan dan permasalahan
pembangunan ekonomi Indonesia. Pembahasan diawali dengan pemahaman tentang
sistem ekonomi Indonesia yang kemudian dibahas tentang konsep dasar, arah, dan
pola, serta sejarah perencanaan pembangunan ekonomi Indonesia; kebijakan makro
ekonomi dan deregulasi perekonomian Indonesia; kebijakan ﬁskal, politik APBN, dan
pengaturan keuangan negara; masalah perpajakan nasional; kebijakan moneter,
deregulasi perbankan, dan restrukturisasi perbankan Indonesia; pasar modal dan
peranannya dalam pembangunan ekonomi; penanaman modal asing ke Indonesia;
kebijaksanaan perdagangan luar negeridalam konteks pembangunan Indonesia;
Peranan dan dampak serta upaya penanggulangan utang luar negeri Indonesia,
neraca pembayaran Indonesia dan masalahdeﬁsit transaksiberjalan; peranan,
pengendalian, dan strategi pengembangan BUMN; krisis ekonomidan keuangan
Indonesia serta upaya penanggulangannya. Setelah mengikuti mata kuliah ini
mahasiswa diharapkan bisa membuat suatu analisis tentang kondisi perekonomian
Indonesia saat ini dan kondisi sebelumnya yang bisa digunakan untuk perbaikan
kondisi perekonomian Indonesiadi masa yang akan datang.
Prasyarat: Telah mengikuti dan lulus mata kuliah PIE Mikro & PIE Makro
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DESKRIPSI MATA KULIAH - SEMESTER 3
B10B.3105 MAKROEKONOMI I
Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pendalaman ilmu makroekonomi yang sebelumnya didapat
dari pengantar ilmu ekonomi makro. Mata kuliah ini membahas topik-topik dalam kaitannya dengan
teori ekonomi makro lewat pembahasan secara graﬁk, matematik, maupun empiris. Materi yang dibahas
meliputi aspek-aspek pengukuran dan deﬁnisi dari variabel-variabel atau indikator-indikator
perekonomian makro, konsep pendapatan nasional, pengangguran, uang dan inﬂasi, konsep-konsep
penawaran dan permintaan agregat pada perekonomian terbuka dan tertutup, fungsi dan peranan uang
dalam perekonomian,pendekatan IS-LM pada perekonomian tertutup, new macroeconomics, tingkat
konsumsi dan tabungan, Investasi, kebijakan ﬁskal & moneter serta hutang, kebijakan stabilisasi serta
implikasi kebijakan makro ekonomi. Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa diharapkan bisa
menjelaskan secara lebih mendalam konsep-konsep makroekonomi dan mampu menganalisis fenomena
ekonomi yang terjadi dengan menggunakan konsep-konsep ekonomi makro baik dengan menggunakan
graﬁk, matematika, maupun empiris
Praktikum:
Menerapkan pemahaman dan kemampuan analisis mahasiswa tentang topik-topik teori ekonomi makro
dalam berbagai permasalahan ekonomi. Topik-topikyang menjadi bahan praktika meliputi: konsep dasar
penawaran dan permintaan agregat pada perekonomian terbuka dan tertutup, fungsi dan peranan uang
dalam perekonomian, perekonomian terbuka, IS-LM dan kebijakan makro ekonomi.
Prasyarat:
Telah mengikuti dan lulus mata kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi Makro

B10B.2105 PENGANTAR EKONOMETRIKA
Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan metode ekonometrika dasar
dalam hal pengujian model dan analisis ekonomi. Mata kuliah ini membahas tentang konsep
dan aplikasi metode ekonometrika dasar dengan materi yang mencakup antara lain: arti dan
ruang lingkup ekonometrika; regresi sederhana dengan OLS; asumsi-asumsi regresi klasik;
regresi berganda (multiple regression), estimasi dan inferensi; hipotesis testing; analisis
regresi dan analisis varians serta regresi dengan variabel dummy. Selain itu, mahasiswa
dilatih untuk dapat menggunakan perangkat lunak komputer untuk ekonometrika yaitu
Eviews. Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa diharapkan dapat melakukan pengujian
ekonometrika terhadap berbagai model persamaan ekonometrika dan melakukan peramalan
dengan model regresi linier.
Praktikum:
Penerapan serta praktek latihan-latihan soal dengan menggunakan komputer yang materinya
menunjang materi mata kuliah Pengantar Ekonometrika yang diberikan di kelas. Materi
latihan yang diberikan dalam praktika meliputi: Penggunaan software seperti Eviews untuk
memasukkan data dan estimasi model dengan Ordinary Least Square Method; multiple
regression; koeﬁsien korelasi parsial; test signiﬁkansi keseluruhan variabel; mendeteksi
gejala multikolonieritas, autokorelasi, heteroskedastisitas; forecasting; dan penggunaan
variabel dummy.
Prasyarat:
Telah mengikuti dan lulus mata kuliah Matematika dan Statistika Ekonomi dan Bisnis
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B10B.3104 MIKROEKONOMI II
Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pendalaman dan perluasan dari berbagai macam analisis
mikroekonomi yang telah didapatkan dalam mikroekonomi I. Mata kuliah ini membahas model-model
persaingan pasar tidak sempurnayang secara realistis lebih dapat ditemukan pada keseharian. Mata
kuliah ini lebih lanjutmemberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk langsungmempelajari ilmu
ekonomi mikro dengan alat-alatteori, situasi terkinidari realita perekonomian, dan perkembangan
terkini dari ilmu ekonomi mikro. Topik-topik yang dibahas diantaranya: Models of Imperfect Competition
(monopoli, model tradisional, dan game theory), Penentuan harga dalam pasar input produksi (pasar
tenaga kerja, pasar modal, dan tingkat suku bunga), uncertainty, economic of Information, dan market
failure (eksternalitas, public good, dan political economy). Sebagai unsur tambahan yang membedakan
dengan mata kuliah pengantar ilmu ekonomi mikro dan TE Mikro I adalah digunakannya tingkat
kesulitan matematika yang sesuai bagi mahasiswa S-1 menjelang tingkat akhir. Setelah mengikuti mata
kuliah ini diharapkan mahasiswa dapat mengerti dan mampu menganalisis berbagai situasi terkini dan
realita ekonomi dengan menggunakan berbagaialat-alat teori ekonomi dengan pendekatan analisis
matematika.
Prasyarat: Telah mengikuti dan lulus mata kuliah Mikroekonomi I

B1B374 EKONOMI INDUSTRI
Mata kuliah ini bertujuan memberikan pengetahuan tentang nilai ekonomi dan dampak dari suatu
kegiatan dan perkembangan industri dan perusahaan yang berada dalam industri tersebut serta
memberikan tekanan pada pembahasan bahwa di dunia nyata persaingan itu tidak sempurna. Mata
kuliah ini membahas analisis teori dengan menggunakan teori ekonomi mikro sedangkan analisis
empiris menggunakan contoh kegiatan industri di negara maju dan Indonesia. Meliputi pembahasan
struktur, perilaku dan kinerja industri, konsep operasionalisasi perusahaan, mengukur struktur pasar
dan identiﬁkasi faktor yang berpengaruh, teori dan praktek oligopoli, diﬀerensiasi produk dan kebijakan
pemerintah dalam mempengaruhi kebijakan industri. Pemahaman yang diberikan meliputi juga: bentukbentuk pasar, menganalisis pengaruh pasar dengan struktur persaingan sempurna dan bukan
persaingan sempurna, persaingan non-harga, kolusi dan merger, masalah patent, copyright dan R & D,
regulasidan UU Anti Trust serta aplikasi diIndonesia. Setelah mengikuti mata kuliah ini diharapkan
mahasiswa memahami lebih dalam perilaku perusahaan dan industri di dalam suatu organisasi dan
pasar industri dimana pasar mengalami persaingan tidak sempurna.
Prasyarat: Telah mengikuti dan lulus mata kuliah Mikroekonomi I

B1B311 EKONOMI KEUANGAN
Mata kuliah ini membahas tentang aspek-aspek keuangan dan implikasinya bagi kelanjutan operasi
perusahaan. Materi yang dibahas diantaranya materi-materi khusus yang berhubungan dengan
manajemen keuangan serta resiko keuangan di perusahaan diantaranya: time value of money, struktur
tingkat bunga, resiko dan asset, obligasi, saham, teori pasar modal, eﬃcient market hypothesis, turunan
pasar uang dan modal, serta strategi keuangan dan perusahaan. Setelah mengikuti mata kuliah ini
mahasiswa diharapkan mempunyai kemampuan untuk menganalisis kinerja keuangan dengan
memperhitungkan berbagai faktor dan resiko serta dalam membuat suatu logika berpikir tentang
permasalahan keuangandan resiko yang dihadapi investor dan perusahaan.
Prasyarat: Telah mengikuti dan lulus mata kuliah PIE Mikro dan PIE Makro
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B10B.3102 EKONOMI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN
Mata kuliah ini bertujuan memberikan pengetahuan di bidang sumber daya alam dengan berbagai
permasalahannya ditinjau dari segi ekonomi. Mata kuliah ini membahas tentang berbagai topik
diantaranya: permasalahan lingkungan dalam perekonomian, konsep eﬁsiensi dan eﬁsiensi alokasi dari
kontrol polusi dan keputusan pencegahan polusi, perkiraan konsekuensi dari alternatif kebijakan
lingkungan, teori yang menjelaskan bagaimana pemegang kekuasaan membuat keputusan dalam
mengontrol sumber daya alam yang akan mempengaruhi kualitas lingkungan, pemahaman teknik
perhitungan keuntungan dan biaya dari keterlibatan pemerintah dalam mengatur sumber daya alam,
keterbatasan dari perekonomian dengan pemahaman, penjelasan, dan perkiraan yang berkaitan dengan
isu-isu dan kebijakan lingkungan, serta membandingkan antara teori neo klasik dan pendekatan institusi
dalam ekonomi lingkungan. Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa diharapkan bisa memahami
bagaimana mengatur dan membuat keputusan tentang sumber daya alam agar bisa digunakan secara
eﬁsien sehingga bisa terus bermanfaat secara ekonomi.
Prasyarat: Telah mengikuti dan lulus mata kuliah Matematika dan Mikroekonomi I

B1B383 EKONOMI SDM DAN KETENAGAKERJAAN
Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan analisis kualitatif serta kuantitatif yang
digunakan pada ekonomi ketenagakerjaan. Dalam mata kuliah ini dibahas peranan penduduk sebagai
faktor produksi, sebagai tenaga kerja dalam proses pembangunan. Topik yang dibahas meliputi: human
capital (education), diskriminasi pasar tenaga kerja, ketidakmerataan pendapatan, mobilitas tenaga
kerja (immigration). Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan dan
menganalisis permasalahan kependudukan di Indonesia secara teoritis dan empiris dengan
menggunakan data baik dilihat dari sisi sejarah (historis), ekonomi mikro maupun ekonomi makro.
Prasyarat: Telah mengikuti dan lulus mata kuliah Mikroekonomi I

DESKRIPSI MATA KULIAH - SEMESTER 4
B1B415 MAKROEKONOMI II
Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan analisis yang lebih luas dari yang telah diberikan pada
Makroekonomi I dengan menggunakan berbagai model matematika dan ekonometrika. Mata kuliah ini
membahas lebih lanjut mengenai masalah-masalah yang terjadi di dalam Ekonomi Makro dan
pengukurannya, pertumbuhan ekonomi (beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya), Aggregate
Supply (Labor Market, AS Curve, Wages, Prices and Output, Philips Curve to the Aggregate Supplyand
Supply Shock), anatomi inﬂasi dan pengangguran, permintaan dan penawaran uang, pasar keuangan,
kebijakan ekonomi makro dalam pasar terbuka, serta teori siklus bisnis lanjutan. Mata kuliah ini
mengandalkan analisis matematika dan model ekonometrika. Setelah mengikuti mata kuliah ini
diharapkan mahasiswa dapat mengerti dan mampu menguji berbagai teori ekonomi makro dengan
pendekatan analisis matematika dan model ekonometrika.
Prasyarat:
Telah mengikuti dan lulus mata kuliah Makro Ekonomi
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DESKRIPSI MATA KULIAH - SEMESTER 4
B1B322 EKONOMI MONETER
Mata kuliah ini berfokus pada peran uang dan sektor moneter dalam perekonomian. Mata kuliah ini akan
melengkapi kemampuan mahasiswa dengan pengetahuan, teori dan alat analisis terkait beberapa
pertanyaan seperti: 1) Mengapa orang memagang uang?; 2) Bagaimana proses penciptaan uang (money
creation); 3) Bagaiamana hubungan antara uang, inflasi dan tingkat bunga?; 4) Bagaimana Bank Sentral
mengendalikan jumlah uang beredar dan menetapkan tingkat bunga acuan? 5) Bagaimana efektivitas
kebijakan otoritas moneter (Bank Sentral) dalam menstimulus perekonomian; 6) Bagaimana pengaruh
ekspektasi pelaku ekonomi terhadap kebijakan moneter; 7) Mengapa nilai tukar berfluktuasi? 8)
Bagaimana efektivitas kebijakan moneter dalam era perekonomian terbuka
Prasyarat: Telah mengikuti dan lulus mata kuliah Makroekonomi I

B1B345 EKONOMI PERENCANAAN
Mata kuliah bertujuan mengaplikasikan teori-teori dan model-model ekonomi yang telah diajarkan
sebelumnya yang ditujukan untuk kepentingan perencanaan ekonomi dan pembangunan – baik dalam
lingkup perencanaan di tingkat nasional maupun perencanaan daerah. Mata kuliah ini membahas
pengertian perencanaan pembangunan dan tujuan perencanaan pembangunan secara umum,
perbedaan antara perencanaan nasional dan perencanaan regional. Model-model perencanaan akan
dibahas baik secara aggregate ataupun sektoral/multisektoral, seperti pertumbuhan dan perencanaan
pembangunan aggregate– model Harrod-Domar, Two gap and Three gap approach, model Solow dan
Swan, serta model Endogenous. Selain itu model disaggregate seperti main sector model,input-output
model, dan Social Accounting Matrix akan dibahas juga. Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa
diharapkan mampu membuat analisisdan perencanaan ekonomi nasional dengan menggunakan
berbagai model dan metode perencanaan.
Prasyarat: Telah mengikuti dan lulus mata kuliah Mikroekonomi I dan Makroekonomi I

B10B.3107 EKONOMI INTERNASIONAL
Mata kuliah Ekonomi Internasional menekankan pembahasan kepada perspektif ekonomi tentang
hubungan ekonomi antar negara. Ada 2 bagian utama yaitu perdagangan internasional dan keuangan
internasional. Bagian perdagangan internasional memfokuskan kepada pembahasan aspek sektor riil
(aspek ekonomi mikro) sedangkan keuangan internasional lebih menekankan aspek keuangan dan
kebijakan ekonomi makro dalam mencapai keseimbangan internal dan eksternal. Bagian pertama
membahas tentang konsep keunggulan komparatif sebagai dasar bagi spesialisasi dalam perdagangan
dan factor-faktor yang menentukannya mulai dari teori klasik, teori modern sampai dengan teori baru
(new trade theory). Mata kuliah ini juga membahas instrument kebijakan perdagangan internasional dan
ekonomi politik dari kebijakan perdagangan internasional. Selanjutnya, dibahas pula aspek kerjasama
internasional dalam konteks intergrasi ekonomi; proses integrasi ekonomi di kawasan regional, manfaat
dan resikonya bagi suatu perekonomian dalam kawasan. Selain itu, dibahas juga topik tentang
pergerakan factor produksi dan beroperasinya perusahaan multinasional, motivasinya dan
konsekuensinya bagi perdagangan internasional. Bagian kedua dari mata kuliah ini menekankan
pembahasan kepada aspek keuangan dari hubungan ekonomi antar negara. Dalam istilah lain sering
juga disebut sebagai gambaran ekonomi makro dari suatu perekonomian yang terbuka (Open Economy
Macroeconomics). Fokus pembahasan diarahkan kepada gambaran tentang posisi suatu perekonomian
dalam hubungan ekonomi dengan negara lain yang dirangkum dalam Neraca Pembayaran (Balance of
Payments), mekanisme bekerjanya pasar valuta asing dan system nilai tukar dalam membantu dan
mempengaruhi hubungan ekonomi antar negara. Bagian kedua ini juga membahas tentang berbagai
pendekatan teoritis dan kebijakan pemerintah dalam upaya mencapai keseimbangan eksternal yang
terdiri dari neraca transaksi berjalan (Current Account) dan neraca transaksi modal (Capital Account)
Prasyarat: Telah mengikuti dan lulus mata kuliah Mikroekonomi I dan Makroekonomi I
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B1B429 METODOLOGI PENELITIAN
Mata kuliah ini bertujuan untuk mengarahkan mahasiswa pada penulisan skripsi yang sesuai
denga nkaidah-kaidah penulisan yang baik dan benar. Mata kuliah alat ini membahas tentang
azas penelitian ilmiah,syarat-syarat penelitian ilmiah, telaah perpustakaan, hipotesis dan
kegunaan dalam penelitian ilmiah, instrumen penelitian, metode pengumpulan data, metode
analisis, penyusunan proposal penelitian dan penulisan laporan penelitian. Setelah mengikuti
mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu membuat tulisan ilmiah yang sesuai dengan
kaidah yang baik dan benar.
Prasyarat: Telah mengikuti dan lulus mata kuliah Pengantar Ekonometrika

B10B.3108 EKONOMI PEMBANGUNAN
Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan pada mahasiswa tentang berbagai
isu-isu yang berkembang dalam pembangunan saat ini, yang banyak dihadapi dan ditemukan
terutama di negara-negara berkembang – termasuk didalamnya mengenai permasalahanpermasalahan dan kebijakan-kebijakan pembangunan, baik dari sisi teoritis maupun faktafakta aktual yang terjadi di beberapanegara berkembang dan transisi di berbagai belahan
dunia ini (khususnya Asia,Afrika, Amerika Latin,Timur Tengah serta berbagai negara transisi di
Eropa). Pembahasan mencakup pengertian ekonomi pembangunan, teori-teori pembangunan,
serta isu-isu yang dibicarakan dalam pembangunan di negara-negara yang sedang
berkembang, yang kemudian akan dibedakan dari perspektif makro ekonomidan mikro
ekonomi. Beberapamateri yang akan diajarkan antara lain adalah teori transformasi
struktural dalam proses pembangunan, proses pertumbuhan, teori-teori dasar pembangunan,
perdagangan internasional, bantuan luar negeri, kemiskinan dan ketidakmerataan
pendapatan, permasalahan pertanian, industri dan pembangunan perdesaan, labor market,
migrasi dan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, kesehatan, nutrisi, dan kebijakan-kebijakan
pemerintah mengenai pembangunan yang terkait denganhal-hal yang dibahas. Selain itu pada
perkuliahan ini juga akan dijelaskan berbagai data mengenai kondisi dan perkembangan
kemajuan pembangunan untuk negara-negara sedang berkembang, seperti data dari World
Development Report (WDR), International Financial Statictics (IFS), World Development
Indicators (WDI), dan beberapadata untuk kasus Indonesia. Setelah mengikuti mata kuliah ini
mahasiswa diharapkan mampu merumuskan permasalahan pembangunan di negara
berkembang disertai solusi kebijakanyang mengikutinya.
Prasyarat: Telah mengikuti dan lulus mata kuliah PIE Mikro dan PIE Makro

B1B494 TIME SERIES ECONOMETRICS
Mata kuliah ini mempelajari metode ekonometrika dengan pendekatan data time series.
Mahasiswa diharapkan memiliki pengetahuan di bidang statistika dan ekonometrika dasar.
Topik bahasannya mencakup stasioneritas, unit roots, autoregressive moving average
(ARMA), forecasting, maximum likelihood estimation (MLE), vector autoregression (VAR),
structural vector autoregression (SVAR), dan kointegrasi. Penekanannya adalah pada
pemahaman metode dan menerapkannya pada data dunia nyata.
Prasyarat: Telah mengikuti dan lulus mata kuliah Pengantar Ekonometrika
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B1B495 MICROECONOMETRICS
Mata kuliah Mikroekonometrika (Microeconometrics) merupakan lanjutan dari mata kuliah Pengantar
Ekonometrika. Dalam mata kuliah Mikroekonometrika, mahasiswa akan mempelajari lebih jauh
mengenai metode ekonometrika yang relevan untuk data cross-section dan data mikro-panel (micropanel data: di mana jumlah observasi cross section (N) jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah
periode waktu (T)). Mikroekonometrika merupakan mata kuliah alat untuk mahasiswa yang ingin
memperdalam ekonomi mikro terapan secara empiris, seperti Ekonomi Pendidikan, Ekonomi Kesehatan,
Ekonomi Industri, Ekonomi Ketenagakerjaan, isu kemiskinan dan ketimpangan, atau topik lain yang
memerlukan analisis data cross section atau micro-panel. Materi yang dibahas meliputi: regresi panel
data (fixed effect, random effect), Instrumental Variable, Two-Stage Least Square, model-model Limited
Dependent Variable (Binary Response Models seperti Linear Probability Model, Logit, Probit, dan juga
Multinomial dan Ordered Response Models seperti Multinomial Logit dan Ordered Probit), sensoring
(censoring) dan pemotongan (truncation) pada data/observasi, serta Tobit Model. Selain itu, dalam
mata kuliah ini mahasiswa juga akan mempelajari metode evaluasi dampak (impact evaluation), baik
dengan cara experimental (Randomized Controlled Trial/RCT), maupun quasi-experimental (Differencein-Difference, Propensity Score Matching, dan Regression Discontinuity Design).
Praktikum: Mahasiswa wajib mengikuti praktikum mikroekonometrika. Dalam praktikum
mikroekonometrika, mahasiswa akan diperkenalkan pada berbagai data mikro di Indonesia, seperti
Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Indonesia Family Life Survey (IFLS). Mahasiswa akan
belajar mengolah data-data tersebut dalam kegiatan praktikum, sekaligus mempraktekkan materimateri ekonometrika yang diperoleh dalam kegiatan perkuliahan. Software yang digunakan dalam
praktikum adalah Stata.
Prasyarat: Telah mengikuti dan lulus mata kuliah Pengantar Ekonometrika

MATA KULIAH PILIHAN
B1B221 BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA
Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan terkait definisi dan bagaimana bekerjanya
sistem keuangan yang terdiri dari pasar keuangan dan institusi keuangan serta instrument-instrument
keuangan yang melekat didalamnya. Selain itu, mata kuliah ini juga akan membahas perkembangan
terkini dalam sistem keuangan seperti krisis dan regulasi keuangan, shadow banking system dan
financial technology. Matakuliah ini akan melengkapi kemampuan mahasiswa dengan pengetahuan,
teory dan alat analisis terkait beberapa pertanyaan seperti: 1) Mengapa mempelajari uang dan sistem
keuangan? 2) Apa saja yang menjadi komponen dalam sistem keuangan dan bagaimana sistem
keuangan bekerja? 3) Bagaimana sukubunga berubah dan bagaimana suku bunga mempengaruhi nilai
dan harga aset keuangan?; 4) Bagaimana menentukan suku bunga berdasarkankeseimbangan pasar,
struktur risiko dan jangka waktu 5) bagaimana pasar modal bekerja, termasuk penentuan harga aset
dipasar moda? 6) bagaimana melakukan analisis ekonomi terhadap transaksi dalam sistem keuangan?
7? Bagaimana bank bekerja dan menilai kinerjanya? Bagaimana lembaga keuangan non-bank bekerja
dan perannya terhadap sistem keuangan? 8) Bagaimana terjadinya krisis keuangan dan regulasi terkait
serta terakhir 9) bagaimana bank memitigasi risiko bisnis serta kapasitasnya dalam menyerap risiko.
Prasyarat: Telah mengikuti dan lulus mata kuliah PIE Mikro dan PIE Makro

B1B381 EKONOMI KEPENDUDUKAN
Mata kuliah ini membahas berbagai penyebab dan konsekuensi ekonomi dan sosial dari perubahan
populasi, baik dalam konteks nasional maupun internasional, termasuk didalamnya dampak ekonomi
imigran pada para pekerja dan pembayar pajak, beban usia pensiun yang meningkat seiring
bertambahnya usia populasi, pengaruh pertumbuhan populasi pada pertumbuhan ekonomi dan
konsekuensinya pada lingkungan. Selanjutnya akan juga dianalisis penyebab ekonomi dari perilaku
demografis termasuk pernikahan dan pasokan tenaga kerja serta bagaimana fungsi keluarga berubah
seiring dengan pertumbuhan ekonomi.
Prasyarat: Telah mengikuti dan lulus mata kuliah Ekonomi SDM & Ketenagakerjaan
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MATA KULIAH PILIHAN
B1B384 EKONOMI KESEHATAN
Mata kuliah ini bertujuan mengaplikasikan teori ekonomi ke dalam sektor kesehatan. Mata kuliah ini
memberikan penekanan pembahasan terutama tentang masalah permintaan terhadap jasa pelayanan
kesehatan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Industri pelayanan kesehatan ditandai oleh
adanya asymmetric information antara supplier dan demander. Karakteristik tersebut memberikan
implikasi terhadap analisis permintaan dan penawaran pelayanan kesehatan yang berbeda
dibandingkan analisis standar. Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa diharapkan bisa
mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi jasa pelayanan kesehatan serta dapat membuat
keputusan yang tepat berkaitan dengan sektor kesehatan yang diwarnai dengan kekhasan isu-isu
kesehatan dari segi sistem maupun penyakit.
Prasyarat: Telah mengikuti dan lulus mata kuliah Ekonomi SDM & Ketenagakerjaan

B1B387 EKONOMI E-COMMERCE
Mata kuliah ini akan mempelajari dampak dari e-commerce pada pasar barang dan service baik dari sisi
konsumen maupun produsen. Faktor-faktor yang melatarbelakangi meningkatnya penggunaan ecommerce dan dampaknya bagi konsumen, perusahaan, dan masyarakat secara umum akan
dieksplorasi dalam mata kuliah ini. Perhatian yang khusus akan diberikan kepada dampak dari ecommerce terhadap small and medium enterprises dalam konteks persaingan global. Mata kuliah ini
akan menganalisa e-commerce dalam konteks economics of information, teknologi dan transaction
cost, dan mempelajari peranan informasi dalam pengambilan keputusan. Pada akhir mata kuliah ini,
diharapkan mahasiswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis produk yang diperdagangkan secara
elektronik, mengevalusai dampak dari e-commerce terhadap persaingan, meganalisa dampak dari ecommerce terhadap SMEs dan kemampuan mereka untuk melakukan penetrasi di pasar internasional,
mengevaluasi peranan teknologi informasi dalam menunjang meningkatnya e-commerce dan
mengestimasi nilai dari informasi, biaya untuk mendapatkan informasi, dan keuntungan informasi bagi
organisasi.
Prasyarat: Telah mengikuti dan lulus mata kuliah Ekonomi Internasional

B1B452 EKONOMI KEBIJAKAN PUBLIK
Mata kuliah ini bertujuan memberikan pendalaman dan perluasan dari mata kuliah Ekonomi Publik yang
telah didapatkan sebelumnya di mana mata kuliah ini lebih banyak menekankan kepada analisis
kebijakan publik. Topik bahasan mencakup teori barang publik; penentuan harga barang publik oleh
pemerintah; teori penerimaan dan pengeluaran negara; pengaruh pajak terhadap perekonomian dan
perilaku agen-agen ekonomi; kebijakan ﬁskal dan stabilisasi ekonomi, APBN dan kebijakan ﬁskal di
Indonesia; pajak, anggaran pemerintah dan pendanaan pembangunan; pembangunan ekonomi dan
pinjaman luar negeri, serta keuangan daerah. Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa diharapkan
bisa menerapkan pengetahuan tentang ekonomi publik yang telah didapatnya didalam merumuskan
kebijakan publik yang sesuai dengan kondisi negara.
Prasyarat: Telah mengikuti dan lulus mata kuliah Ekonomi Publik

B1B503 EKONOMI KEWIRAUSAHAAN
Mata kuliah ini memberikan pemahaman mengenai aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh pengusaha
dan peran pentingnya dalam pengembangan ekonomi yang lebih luas. Selain itu, diberikan juga
wawasan tentang bidang ekonomi kewirausahaan yang muncul dan platform untuk melakukan
penelitian atau menerapkan analisis ekonomi usaha kewirausahaan. Mata kuliah ini membahas prinsipprinsip ekonomi mikro yang diaplikasikan pada pasar, perusahaan hingga wirausahawan serta
interaksinya dengan aktivitas ekonomi yang lebih luas. Mata kuliah ini lebih lanjut mengeksplorasi
mengenai teori kewirausahaan, metode penelitian kewirausahaan, insentif untuk menjadi
wirausahawan. Selain itu dikaji berbagai alternatif sumber pembiayaan wirausaha, input produksi yang
digunakan dalam proses kewirausahaan, serta output yang dihasilkan seperti ukuran kinerja, akumulasi
kekayaan, penciptaan lapangan kerja, inovasi, pengembalian modal manusia serta kelangsungan hidup
kewirausahaan. Akhirnya, dieksplorasi juga mengenai topik kebijakan publik dan dampaknya terhadap
pengusaha.
Prasyarat: Telah mengikuti dan lulus mata kuliah Mikroekonomi I dan Makroekonomi I
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MATA KULIAH PILIHAN
B10B.5104 EKONOMI KOPERASI DAN UMKM
Mata kuliah ini bertujuan memberikan pemahaman tentang koperasi dan UKM sebagai suatu lembaga
ekonomi alternatif, disamping badan usaha milik negara dan badan usaha swasta. Mata kuliah ini
membahas koperasi dari aspek sistem ekonomidan kelembagaannya. Analisis menggunakan ilmu
ekonomi mikro; prinsipe konomi dan penerapannya dalam koperasi; bentuk-bentuk badan usaha; azasazas koperasi; bentuk-bentuk koperasi dan kegiatannya; pengaturan dan kebijakan pemerintah yang
menyangkut koperasi. Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa diharapkan bisa memahami dan
memberikan alternatif lembaga ekonomi lain yaitu koperasi dan UKM guna menunjang pembangunan
nasional.
Prasyarat: Telah mengikuti dan lulus mata kuliah Mikroekonomi I

B10B.5105 EKONOMI PARIWISATA
Mata kuliah Ekonomi Pariwisata bertujuan untuk memahami dimensi-dimensi dari pokok-pokok ekonomi
sektor pariwisata. Selain itu, mata kuliah ini ditujukan untuk melihat bagaimana pengaruh sektor
pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara dan atau daerah/wilayah tertentu dan
sebaliknya, melihat bagaimana dampak ekonomi dari sektor pariwisata terhadap sektor-sektor ekonomi
dan sosial lainnya serta mempelajari aplikasi pendekatan-pendekatan pengembangan dan teknik
pengukuran ekonomi pariwisata. Perkuliahan ini memberikan pemahaman akan konsep-konsep dasar
dari perekonomian sektor pariwisata baik dilihat dari segi permintaan maupun penawarannya,
menjelaskan karakteristik-karakteristik dan dampak ekonomi sektor pariwisata, serta menjelaskan
dimensi-dimensi sumber daya dari ekonomi sektor pariwisata. Sehingga dengan konsep-konsep
tersebut, tujuan utamanya tercapai yakni menganalisa bagaimana pengaruh ekonomi dari sektor
pariwisata terhadap perekonomian secara keseluruhan dan sebaliknya.
Prasyarat: Telah mengikuti dan lulus mata kuliah Mikroekonomi I dan Ekonomi Pembangunan

B1B371 EKONOMI REGIONAL
Mata kuliah ini bertujuan untuk melihat aplikasi ekonomi makro pada tingkat sub-nasional. Pendekatan
banyak dipinjam dari pendekatan dan model ekonomi makro dengan penyesuaian pada karakter daerah
itu sendiri yang tidak mengenal batas administratif dengan negara lain. Mata kuliah ini membahas
berbagaikonsep yang dimulai dengan pengenalan model pertumbuhan daerah kemudian analisis
bagaimana suatu daerah melakukan spesialisasi dan diakhiri dengan model-model perekonomian yang
cocok untuk analisis perekonomian daerah dengan menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif.
Mata kuliah ini akan memberikan mahasiswa pengertian-pengertian dasar tentang teori harga spasial,
lokasi industri, transportasi dan sewa lahan (sebagai studi-studi ekonomi yang bersifat mikro), berikut
pengertian-pengertian dasar tentang pendapatan daerah beserta efek mutipliernya, tabungan daerah,
pajak daerah, belanja pemerintah, dan ekspor-impor daerah (sebagai studi-studi ekonomi yang bersifat
makro). Mata kuliah ini juga akan memberikan pengertian-pengertian dasar tentang pembangunan
daerah dalam kaitannya dengan pembangunan nasional menyangkut: distribusi kegiatan ekonomi
secara spasial, struktur ekonomi perkotaan, struktur ekonomi pedesaan, analisis pasar tenaga kerja
daerah dan antar daerah, perencanaan ekonomi daerah, pertumbuhan ekonomi daerah, dan kebijakan
ekonomi daerah. Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa diharapkan mampu membuat
perencanaan ekonomi daerah yang berkesinambungan yang disesuaikan dengan UU serta peraturan
yang ada.
Prasyarat: Telah mengikuti dan lulus mata kuliah Ekonomi Publik

B1B385 EKONOMI PERKOTAAN
Matakuliah ini mendorong agar mahasiswa mampu menganalisis berbagaipermasalahan ekonomi yang
ada dalam perkembangan perekonomian suatu kota. Fokus materi diarahkan untuk menjelaskan
permasalahan permasalahan seperti urbanisasi, perumahan, transportasi dankemacetan,
segregasisosial, aglomerasi aktivitas perekonomian, masalah sektor informal perkotaan serta
kebijakan-kebijakan yang terkaitdengan perkembangan kota.
Prasyarat: Telah mengikuti dan lulus mata kuliah Ekonomi Pembangunan dan Ekonomi Perencanaan
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MATA KULIAH PILIHAN
B1B386 EKONOMI STRATEGI
Mata kuliah ini bertujuan untuk membiasakan mahasiswa bisnis dengan organisasi industri modern dan
strategi bersaing dari perspektif ekonomi, serta menganalisis peran pasar persaingan tidak sempurna
dalam pengambilan keputusan perusahaan dan tanggapan perusahaan terhadap perubahan lingkungan
pasar. Topik bahasannya mencakup batas-batas perusahaan, persaingan, positioning dan
mempertahankan keuntungan, dan interface antara teori perusahaan, desain organisasi, dan strategi
bisnis. Dengan banyak contoh dunia nyata, mata kuliah ini akan menggunakan model ekonomi utuk
mencapai pemahaman yang lebih dalam dan apresiasi terhadap praktik dan organisasi bisnis strategis.
Di akhir kelas mahasiswa diharapkan mampu memahami secara mendalam cara kerja model dan untuk
menghubungkan pendekatan teoretis dengan praktik, serta dapat lebih mempersiapkan diri untuk
menyesuaikan strategi bisnis perusahaan dengan tuntutan lingkungan yang selalu berubah dan tidak
hanya bergantung pada keberuntungan.
Prasyarat: Telah mengikuti dan lulus mata kuliah Mikroekonomi I

B1B419 GAME THEORY
Mata kuliah ini memperkenalkan dasar game theory kepada mahasiswa dengan berfokus pada dasarkonsep dan teknik dasar, cara menggambarkan dan memecahkan permainan, serta aplikasinya di bidang
ekonomi. Diharapkan Ini akan membantu siswa mempertajam pemahaman mereka tentang perilaku
strategis dalam situasi yang berbeda yang melibatkan banyak individu. Para siswa akan belajar untuk
mengenali dan memodelkan situasi strategis, serta memprediksi kapan dan bagaimana tindakan mereka
mempengaruhi pihak lain, serta untuk mengeksploitasi situasi strategis untuk memaksimalkan
keuntungan.
Prasyarat: Telah mengikuti dan lulus mata kuliah Mikroekonomi II

B1B446 EVALUASI PROYEK
Mata kuliah ini bertujuan memberikan dasar pengetahuan dan keahlian tentang berbagai aspek yang
berkaitan dengan penyusunan dan penilaian terhadap suatu kegiatan di dalam pembangunan dengan
penekanan pada analisis ﬁnansial dan ekonomis. Mata kuliah ini akan membahas proses dan tujuan
dasar pembangunan, pengertian dasar proyek, berbagai aspek yang menyangkut tentang persiapan
proyek serta siklus suatu proyek. Pembahasan juga akan dilanjutkan dengan dasar-dasar kriteria
investasi sebagai landasan awal menilai kelayakan suatu proyek/kegiatan pembangunan yang
kemudian akan dilanjutkan dengan pembahasan yang menyangkut tentang prinsip penggunaan shadow
price (accounting price) dalam suatu kegiatan pembangunan serta bagaimana cara mengestimasi
perhitungan accounting price dalam kegiatan penyusunan proyek. Pembahasan materi akan diakhiri
dengan analisis dampak-dampak yang mungkin akan timbul dari kegiatan suatu proyek bagi
perekonomian secara keseluruhan. Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa diharapkan bisa
membuat dan menganalisis suatu proyek pembangunan beserta dampak-dampak yang mungkin timbul
dari kegiatan suatu proyek bagi perekonomian secara keseluruhan.
Prasyarat: Telah mengikuti dan lulus mata kuliah Mikroekonomi I, Ekonomi Pembangunan dan Ekonomi
Perencanaan

B1B474 EKONOMI PENDIDIKAN
Kelas ini ini membahas berbagai aspek kebijakan pendidikan dari aspek ekonomi dengan menganalisis
argumen ekonomi yang valid dan bukti empiris yang cermat untuk berbagai jenis kebijakan sumber daya
manusia. Kelas ini juga memberikan pengantar teoretis dan empiris tentang permintaan dan penawaran
di sektor pendidikan, dengan bahasan pada ruang lingkup dan keterbatasan literatur empiris.
Selanjutnya juga akan dibahas berbagai aspek dari ekonomi pendidikan dengan menerapkan alat-alat
analisis kebijakan ekonomi pendidikan serta pemecahan masalahnya. Topik bahasan termasuk, namun
tidak terbatas pada: Teori dasar investasi dalam pendidikan (human capital theory); peran pendidikan
dalam pertumbuhan ekonomi nasional; hubungan antara pendidikan dan pendapatan individu dan
alasan mengapa hubungan itu berubah dari waktu ke waktu; peran pendidikan anak usia dini; dan
masalah peningkatan akses ke pendidikan tinggi. Selain itu akan juga dibahas peran pendidikan dalam
mobilitas individu dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Prasyarat: Ekonomi SDM & Ketenagakerjaan dan Mikroekonometrik
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MATA KULIAH PILIHAN
B10B.6201 EKONOMI POLITIK DAN KELEMBAGAAN
Mata kuliah ini memberikan pengantar mengenai ekonomi politik, dengan fokus pada fungsi
lembaga dan dampaknya terhadap pembangunan ekonomi. Topik bahasannya mencakup
topik-topik dalam politik demokrasi dan perubahan kelembagaan serta konflik dengan
pendekatan teoritis serta analisis empiris. Diharapkan mahasiswa akan memiliki pemahaman
tentang bagaimana institusi, kekuasaan dan output ekonomi saling berinteraksi, dan terbiasa
dengan topik penelitian di bidang ini. Selanjutnya mahasiswa akan dibekali dengan latar
belakang teknis yang memadai dan pengetahuan tentang literatur yang membahas hubungan
antara pembangunan, institusi dan politik.
Prasyarat: Telah mengikuti dan lulus mata kuliah Mikroekonomi I, Ekonomi Pembangunan dan
Ekonomi Publik

B1B205 ANALISIS MULTIVARIAT
Matakuliah ini bertujuanuntuk membekali keterampilantambahan/lanjutan yang terkait
dengan pengolahan data (data processing) dan statistika terapan, seperti Factor Analysis,
Path Analysis, dan multivariat statistika yang lain.
Prasyarat: Telah mengikuti dan lulus mata kuliah Statistika

B1B291 SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI
Matakuliah ini bertujuan agar mahasiswa memahamiproses perkembangan berbagai teori,
konsep, dan metodeanalisis ilmu ekonomi sejak masa Adam Smith hingga sekarang. Mata
kuliah ini akan membahas pokok-pokok pemikiran dan analisis ekonomi yang telah
dikembangkan olehsejumlah pakar ekonomi termasukselama empat abad lebih secara
sambung menyambung. Topik-topik yang dibahas antara lain (1) Pra-klasik;(2) Klasik; (3)
Marxisme/Sosialisme; (4) Neoklasik (marginalisme); (5) Chamberlin dan Robinson;(6) Keynes;
(7) Institusionalisme; (8) Monetarisme dan Rational Expectations, dan (9) Ekonomi
matematika dan empirisme. Setelah mengikuti mata kuliah ini diharapkan mahasiswa
memiliki kerangka berpikir pembentukan suatu pemikiran ekonomi.
Prasyarat: Telah mengikuti dan lulus mata kuliah Mikroekonomi I dan Makroekonomi I

B1B388 PENGANGGARAN PERENCANAAN SEKTOR PUBLIK
Kuliah ini membahas dan mendiskusikan tentang perencanaan penganggaran pemerintah
yang memfokuskan pada manajemen pengeluaran pemerintah (Public Expenditure
Management) melalui konsep kerangka kerja pengeluaran jangka menengah (MediumTerm
Expenditure Framework/MTEF). Pembelajaran ditujukan agar mahasiswa menyadari tiga
tujuan dari perencanaan penganggaran yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu: i) mencapai
stabilitas dan disiplin anggaran, sehingga perencanaan penganggaran pemerintah bisa
mendukung pertumbuhan dan stabilitas ekonomi serta mencegah terjadinya krisis keuangan
publik; ii) bagaimana menciptakan strategi alokasi sumberdaya, sehingga terjadi kesesuaian
antara kebijakan pemerintah dengan tujuan-tujuan pembangunan yang ditetapkan serta
program-program pembangunan yang dilaksanakannya; iii) bagaimana mencapai efisiensi
teknis dari setiap rupiah anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pembahasan dilakukan
secara mendalam dengan menggunakan pendekatan konsep, grafis, dan matematis. Lebih
jauh kelas akan mendiskusikan penerapan teori dan konsep perencanaan penganggaran
pemerintah dari sisi empiris, khususnya dalam konteks sistem perencanaan pembangunan
yang ada di Indonesia dan dibeberapa negara lainnya.
Prasyarat: Telah mengikuti dan lulus mata kuliah Ekonomi Publik dan Ekonomi Perencanaan

PRODI S1 ILMU EKONOMI 2021/2022| 46

MATA KULIAH PILIHAN
B1B394 PERBANDINGAN SISTEM EKONOMI
Mata kuliah ini bertujuan untuk membandingkan dua bentuk sistem perekonomian yang
ekstrim, yaitu kapitalisme dengan sosialisme. Mata kuliah ini membahas ciri-ciri khusus
beberapa bentuk sistemperekonomian dewasa ini seperti sistem kapitalisme Amerika Serikat,
Jepang dan negara-negara industri baru, Sistem Sosialisme Rusia, Hongaria, RRC, Yugoslavia,
dan negara-negara Welfare State Eropa Barat seperti: Denmark, Swedia dan Norwegia. Dalam
mata kuliah ini juga akan diajarkan analisis ekonomi sistem pasar, sistem perencanaan dan
beberapa bentuk sistem campur tangan pemerintah. Setelah mengikuti mata kuliah ini
mahasiswa diharapkan mampu membuat kesimpulan disertai analisisnya mengenai
keunggulan dan kerugian bentuk perekonomian yang ada di dunia.
Prasyarat: Telah mengikuti dan lulus mata kuliah Mikroekonomi II dan Makroekonomi II

B1B423 KEBANKSENTRALAN
Matakuliah ini berfokus pada peran uang dan sektor moneter dalam perekonomian.
Matakuliah ini akan melengkapi kemampuan mahasiswa dengan pengetahuan, teory dan alat
analisis terkait beberapa pertanyaan seperti: 1) Mengapa orang memagang uang?; 2)
Bagaimana proses penciptaan uang (money creation); 3) Bagaiamana hubungan antara uang,
inflasi dan tingkat bunga?; 4) Bagaimana Bank Sentral mengendalikan jumlah uang beredar
dan menetapkan tingkat bunga acuan? 5) Bagaimana efektivitas kebijakan otoritas moneter
(Bank Sentral) dalam menstimulus perekonomian; 6) Bagaimana pengaruh ekspektasi pelaku
ekonomi terhadap kebijakan moneter; 7) Mengapa nilai tukar berfluktuasi? 8) Bagaimana
efektivitas kebijakan moneter dalam era perekonomian terbuka
Prasyarat: Telah mengikuti dan lulus mata kuliah Ekonomi Moneter

B10B.5102 SEMINAR EKONOMI INDUSTRI
Mata kuliah ini merupakan bahasan lanjutan dari Ekonomi Industri dengan pendekatan
teoritis dan empiris. Siswa akan membahas berbagai makalah tentang organisasi industri
empiris, menerapkan konsep dalam strategi bisnis yang kompetitif dan kebijakan publik yang
dirancang untuk memfasilitasi persaingan. Siswa wajib membaca satu atau lebih majalah
berkualitas tinggi yang mencakup bidang-bidang ini. Siswa akan diminta untuk melapor setiap
minggu pada peristiwa penting dari berbagai media massa dan di akhir perkuliahan
mahasiswa diharapkan dapat menulis paper terkait topik tertentu.
Prasyarat: Telah mengikuti dan lulus mata kuliah Ekonomi Industri

B1B333 TEKNIK PERDAGANGAN INTERNASIONAL
Mata kuliah ini merupakan kelanjutan dari ekonomi internasional yang membahas mengenai
lingkungan bisnis internasional, riset pasar dengan menggunakan database perdagangan,
perencanaan dan negosiasi, teknik penjualan dengan E-Commerce untuk mendukung
transaksi bisnis internasional yang sukses dan menguntungkan. Lebih lanjut juga dibahas
mengenai Export Order Process, International Transport, pengawasan bea cukai, manajemen
risiko, serta pembuatan laporan proyek.
Prasyarat: Telah mengikuti dan lulus mata kuliah Ekonomi Industri
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MATA KULIAH PILIHAN
B10B.5107 SEMINAR EKONOMI MONETER
Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan perluasan materi ekonomi moneteryang telah
didapatkan di mata kuliah ekonomi moneter. Mata kuliah ini membahas peranan Bank Sentral
selaku otoritas moneterdalam kebijaksanaan moneter dan sistem keuangan, implikasi
kebijakan Bank Sentral, fungsi-fungsi spesiﬁk Bank Sentral serta praktek kegiatan Bank
Sentral di Indonesia. Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa diharapkan mampu
membuat dan menganalisis berbagai kebijakan moneter berkaitan dengan peranan bank
sentral sebagai otoritas moneter kedalam suatu tulisan ilmiah atau paper.
Prasyarat: Telah mengikuti dan lulus mata kuliah Ekonomi Moneter

B10B.5106 SEMINAR EKONOMI KEUANGAN
Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan perluasan materi ekonomi keuangan yang telah
didapatkan sebelumnya pada mata kuliah ekonomi keuangan. Mata kuliah ini membahas
berbagai topik-topik khusus ekonomi keuangan dengan menggunakan jurnal-jurnal nasional
dan internasional yang topiknya relevan dengan Indonesia. Materi yang akan dibahas meliputi
topik-topik khusus keuangan terkini dan sebelumnya yang telah dipelajari pada mata kuliah
ekonomi keuangan. Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa diharapkan mampu
menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi dan resiko keuangan perusahaan
secara empiris
Prasyarat: Telah mengikuti dan lulus mata kuliah Ekonomi Keuangan

B10B.5108 SEMINAR EKONOMI PEMBANGUNAN
Mata kuliah ini bertujuan untukmemberikan perluasan materi dan topik yang sebelumnya
telah didapatkan di mata kuliah ekonomi pembangunan. Mata kuliah ini membahas topiktopik khusus permasalahan pembangunan terutama di negara berkembang melalui kajian
jurnal-jurnal nasional dan internasional yang relevan. Mata kuliah ini juga membahas
permasalahan aktual pembangunan dengan menggunakan data historis dan aktual. Setelah
mengikuti mata kuliah ini mahasiswa diharapkan mampu menganalisis faktor-faktor yang
mempengaruhi pembangunan di negara berkembang khususnya di Indonesia dengan
menggunakan data historis dan aktual
Prasyarat: Telah mengikuti dan lulus mata kuliah Ekonomi Pembangunan

B10B.5109 SEMINAR EKONOMI SDA DAN LINGKUNGAN
Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan perluasan materi yang telah didapatkan
sebelumnya pada mata kuliah sumberdaya alam dan lingkungan. Topik perkuliahan
dikhususnya pada perkembangan kasus-kasus yang terkait dengan permasalahan sumber
daya alam dan lingkungan yang berkembang saat ini.
Prasyarat: Telah mengikuti dan lulus mata kuliah Ekonomi SDA dan Lingkungan
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