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KATA PENGANTAR 
 

Kami panjatkan puji Syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa dengan telah 

selesainya menyusunan Kurikulum berbasis Outcome Base Education (OBE) Program Studi S1 

Manajemen STIE Muhammadiyah Jakarta, karena berkat rahmat dan hidayahnya segala sesuatu dapat 

terwujud. Kurikulum Program Studi S1 Manajemen ini terdiri dari 4 (Empat) bagian meliputi: Visi Misi, 

Tahapan penyusunan Profil lulusa, penentuan capaian pembelajaran, kurikulum dan evaluasi. 

Pada kesempatan ini kami sampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat : 

1. Ketua STIE Muhammadiyah Jakarta yang telah memberikan dorongan dan fasilitas dalam 
penyusunan kurikulum berbasis OBE ini pada program studi S1 Manajemen STIE Muhammadiyah 
Jakarta 

2. Ketua Pusat Penjaminan Mutu STIE Muhammadiyah Jakarta yang telah memberikan masukan 
koreksian dan data pendukung terkait penyusunan Kurikulum berbasis OBE pada program studi 
S1 Manajemen 

3. Segenap tim Penyusun Kurikulum berbasis OBE pada program studi S1 Manajemen STIE 
Muhammadiyah Jakarta yang dengan mengerahkan segenap kemampuan untuk tersusunnya 
kurikulum tersebut. 

Demikian dokumen kurikulum berbasis OBE Program studi S1 Manajeman STIE 

Muhammadiyah Jakarta ini kami susun dan saran-saran yang bersifat membangun sangat kami 

harapkan. 

 

Jakarta, 26 Oktober 2021 

Ketua Program Studi S1 Manajemen 

 

 

 

 

 

 

 

Moch. Rizal, SE, MM 

NIDN. 0324027505 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
  

1.1 Dasar Pemikiran 
 

Dalam rangka menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan 

kemajuan teknologi yang pesat, kompetensi mahasiswa harus disiapkan untuk lebih gayut dengan 

kebutuhan zaman. Perguruan tinggi dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses 

pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek 

sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan selalu relevan, maka kurikulum satuan 

pendidikan harus selalu disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pengguna dalam 

hal ini dunia usaha dan dunia kerja sehingga para lulusan dapat langsung bekerja tanpa perlu untuk 

menambah pengetahuan dan keterampilannya. 

Sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan 

Tinggi. Pasal 18 menyebutkan bahwa pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program 

sarjana atau sarjana terapan dapat dilaksanakan dengan:  

1.  Mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi pada perguruan tinggi sesuai masa 

dan beban belajar.  

2.  Mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan 

beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi. 

 

Maka evaluasi kurikulum harus dilakukan secara sistematis sesuai dengan konsep dasar evaluasi 

kurikulum serta mengacu kepada aturan yang berlaku dan evaluasi kurikulum merupakan kegiatan 

yang harus direncanakan dengan baik agar hasil evaluasi kurikulum benar-benar memiliki dampak 

terhadap penyerapan lulusan di dunia usaha dan dunia kerja. 

Perkembangan tehnologi dan  perubahan ekonomi global Prodi S1 Manajemen ditutut untuk 

menyesuai kan kurikulum sesui dengan kebutuhan dunia kerja yang mengacu kepada kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI ), selain dari itu program studi harus menetapkan sasaran bidang 

kerja yang lebih spesifik, sehigga muatan dari kurikulum harus dievaluasi dan disuaikan dengan 

kebutuhan, untuk itu  

 

 Dalam rangka Pemenuhan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan saat ini maka perlu 

disusun kurikulum berbasis Output Based Education (OBE) dimana proses pendidikan yang berfokus 

pada mencapai hasil konmenkret tertentu yang ditentukan (pengetahuan, kemampuan dan perilaku 
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yang berorientasi pada hasil),  selain dari itu   OBE adalah proses yang melibatkan restrukturisasi 

kurikulum, penilaian dan praktik pelaporan di pendidikan untuk mencerminkan pencapaian yang 

tinggi memesan pembelajaran dan penguasaan daripada akumulasi kredit mata kuliah. 

Kegiatan evaluasi kurikulum dapat dimaknai untuk melakukan perubahan terhadap 

tenakurikulum yang ada dan juga dapat digunakan sebagai upaya strategis untuk mengantisipasi 

kebutuhan pasar sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, perkembagan tehnolgi serta 

perubahan perilaku masyarakat. Evaluasi kurikulum juga dapat dimaknai sebagai upaya untuk 

mencarai keunggulan dalam bersaing  

 

1.2 Landasan Hukum Perubahan Kurikulum  

Dasar hukum perlunya perubahan kurikulum di Perguruan Tinggi adalah: 

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4586); 

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5336);  

c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia (KKNI);  

d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, 

tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi;  

e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 

2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;  

f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 tahun 2018, tentang Ijazah, 

Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;  

g. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 123 Tahun 2019 tentang Magang 

dan Pengakuan Satuan Kredit Semester Magang Industri untuk Program Sarjana dan Sarjana 

Terapan.  

h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020, tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi; i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 tahun 2020, tentang 

Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi  

i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian Perubahan, 

Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan 

Tinggi Swasta.  
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j. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 22 tahun 2020, tentang Rencana Strategis 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

 

1.3. Kebijakan Pengembangan Kurikulum 

 Mengacu kepada standar Mutu Program STIE Muhammadiyah Jakarta Prodi S1 

Manajemen haru menyusun profil lulusan program studi sebagai dasar penyusunan standar 

kompetensi lulusan, penetapan capaian pembelajaran yang diturunkan dari profil lulusan yang 

mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi/profesi dan memenuhi level KKNI. Standar 

kompetensi lulusan disusun dalam bentuk rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang 

mencakup unsur sikap dan tata  nilai, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan 

sesuai dengan deskripsi level KKNI yang disahkan oleh pimpinan STIEM Jakarta. 

 STIEM Jakarta menetapkan “academic excellence” untuk menghasilkan lulusan yang 

kompeten dan inovatif serta memberikan kontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Program Studi 

wajib mengembangkan dan menetapkan dokumen CPL dengan mengacu pada CPL forum program 

studi sejenis atau nama lain yang setara  atau pengelola program studi ditambah pencirian institusi 

yang ditinjau ulang maksimal 5 tahun sekali, selain dari itu dengan keluarnya Permendikbud Nomor 

3 tahun  2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi  harus menyusun Kurikulum Kampus 

Merdeka 

 

1.1. Tujuan Pengembangan Kurikulum   

Dalam Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar nasional Pendidikan 

mengamanatkan  bahwa kurikulum  tingkat  satuan pendidikan untuk setiap program studi di 

perguruan tinggi dikembangkan dan ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi dengan 

mengacu Standar Nasional Pendidikan.   Evaluasi kurikulum ditujukan untuk mengungkapkan proses 

pelaksanaan kurikulum secara keseluruhan, ditinjau dari berbagai aspek yang meliputi evektivitas, 

efisiensi, relevansi, dan kelayakan program.  

 

Evaluasi kurikulum dimaksudkan bertujuan : 

1. Sebagai sarana evaluasi terhadap kurikulum yang sedang digunakan atas masukan dari berbagai 

pihak yang berkepentingan, dimana masukan tersebut dijadikan sebagai dasar  perbaikan yang 

diperlukan di dalam program kurikulum 

2. Evaluasi kurikulum dipandang sebagai proses dan hasil yang relevan untuk dijadikan acuan 

pengembangan kurikulum yang akan dilaksanakan.  
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3. Sebagai pertanggungjawaban kepada berbagai diantaranya: Pemerintah, Dunia usaha, 

mahasiswa/I serta pelaksana satuan 

4. Menyesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan dari perubahan ilmu pengetahuan dan 

teknologi;  

5. Menyesuaikan kurikulum dengan Undang-undang serta peraturan Pemerintah yang baru 

diberlakukan. 
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BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN PROGRAM STUDI 
 

  2.1 Visi, Misi dan Tujuan 

 

Visi: 

Visi Program Studi Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Jakarta adalah 

• "Menjadi Program Studi Manajemen yang terkemuka, Unggul, Berwawasan Global dan 

Islami". 

• Lulusan Program Studi Manajemen diharapkan memiliki keunggulan kompetitif dan 

berwawasan global serta bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan syareat Islam. 

• Visi dan Misi Program Studi Manajemen STIE Muhammadiyah Jakarta secara 

keseluruhanakan dicapai pada tahun 2025 

 

Misi: 

Program Studi Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhamadiyah mengembangkan misi untuk: 

• Menghasilkan Sarjana Ekonomi dalam bidang Studi Manajemen yang unggul, berwawasan 

global dan berakhlak Islami. 

• Melaksanakan dan mengembangkan pendidikan tinggi dibidang manajemen, 

• Menghasilkan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan 

kesenian dalam bidang manajemen, 

• Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, 

• Melaksanakan pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan. 

• Menjadi pelopor dan penggerak kurikulum kampus merdeka. 

• Mengembangkan sikap kewirausahaan dan technopreneur  dikalangan mahasiswa 

 

Tujuan: 

Secara operasional Misi tersebut dirumuskan dalam tujuan pengembangan yang meliputi membentuk 

tenaga ahli siap pakai di bidang ekonomi khususnya bidang Manajemen yang berahlak mulia, percaya 

pada diri sendiri, berguna bagi masyarakat, bangsa, negara, serta agama, meningkatkan kualitas 

pendidikan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan ekonomi khususnya Manajemen untuk 

pembangunan nasional baik jangka pendek maupun jangka panjang serta kebijaksanaan pemerintah 

dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.. 
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 2.1 Sasaran, Strategi 

SASARAN 

1. Meningkatkan keahlian bagi lulusan Prodi S1 Manajemen yang membentuk profil tenaga 

profesional dalam bidang manajemen dan berkepribadian seutuhnya sesuai nilai-nilai 

keislaman. 

2. Meningkatkan kemampuan di bidang penelitian, pengabdian masyarakat, kewirausahaan& 

inovasi, kemampuan manajerial dan kepemimpinan sebagai implementasi dari pelaksanaan 

kurikulum kampus merdeka 

3. Meningkatkan kompetensi mahasiswa di bidang ilmu manajemen sesuai kebutuhan tenaga 

kerja / industri saat ini 

 

4. STRATEGI 

Sasaran 1.  

Meningkatkan keahlian bagi lulusan Prodi S1 Manajemen yang membentuk profil tenaga 

profesional dalam bidang manajemen dan berkepribadian seutuhnya sesuai nilai-nilai 

keislaman 

Strateginya:  

Melakukan penataan kurikulum, pengajar dan metode pembelajaran untuk meningkatkan 

kompetensi mahasiswa khususnya di bidang ilmu manajemen 

Melakukan seminar dan pelathan di bidang manajemen 3 kali per semester 

Melakukan studi banding dan pertukaran mahasiswa (kampus merdeka) untuk memberikan 

pengetahuan yang lebih luas dan memiliki kemampuan multi disiplin 

Aktif dalam program AIK STIE Muhammadiyah untuk pembentukan karakter yang sesuai 

dengan nilai-nilai keislaman 

 

Sasaran 2.  

Meningkatkan kemampuan di bidang penelitian, pengabdian masyarakat, kewirausahaan& 

inovasi, kemampuan manajerial dan kepemimpinan sebagai implementasi dari pelaksanaan 

kurikulum kampus merdeka 

 

Strateginya: 
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Mengimplementasikan kurikulum kampus merdeka dengan program penelitian, 

kewirausahaan, magang di perusahaan & mengajar di satuan pendidikan. 

Mendorong dan membantu mahasiswa untuk melakukan penelitian dengan target luaran 

jurnal nasional bereputasi dan jurnal internasional, contoh mewajibkan menerbitkan skripsi 

menjadi jurnal 

Bekerjasama dengan bidang 3 untuk melaksanakan inkubator bisnis 

Bekerjasama dengan Lemlit untuk aktif dalam melakukan penelitian dan pelatihan pembuatan 

karya ilmiah 

Melakukan program pengabdian masyarakat yang melibatkan mahasiswa 2 kali dalm satu 

semester 

 

Sasaran 3. 

Meningkatkan kompetensi mahasiswa di bidang ilmu manajemen sesuai kebutuhan tenaga 

kerja / industri saat ini 

 

Strateginya: 

Melaksanakan program uji kompetensi di bidang ilmu manajemen, seperti Pemasaran Digital, 

Ilmu Keuangan, TPA, TOEFL 

Mengikuti kompetisi dan menjadi tuan rumah event kompetisi dalam bidang manajemen 

seperti kompetisi start up bisnis, kompetisi pembuatan bisnis plan, Pasar modal, dll 

Bekerja sama dengan perusahaan untuk magang dan recruitment karyawan 

Melaksanakan Job Expo 

Bekerjasama dengan alumni untuk magang, investor untuk start up bisnis, mentoring, dan 

menghubungkan mahasiswa dengan dunia industry. 

Kerjasama dengan kampus luar negeri 
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BAB III TAHAPAN PENGEMBANGAN KURIKULUM 

 
Sesuai dengan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

(SN-Dikti) mendorong Program Studi di Perguruan Tinggi meninjau kembali kurikulumnya.  

Peninjauan dan Penyusunan kurikulum dan RPS mengacu kapada Peraturan Presiden Republik 

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

Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan 

Tinggi; Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang dituangkan dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020, 

serta ketentuan lain yang berlaku. 

Landasan yuridis pengembangan kurikulum Pendidikan tinggi diatur dalam UU No. 12 Tahun 

2012 tentang Pendidikan Tinggi yang memuat pengertian kurikulum pendidikan tinggi pada pasal 35 

ayat 1 sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara 

yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan 

Pendidikan Tinggi. Kurikulum yang dikembangkan prodi haruslah memenuhi standar kompetensi yang 

ditetapkan Menteri. Dalam Pasal 29 UU Pendidikan Tinggi dinyatakan acuan pokok dalam penetapan 

kompetensi lulusan Pendidikan Akademik, Pendidikan Vokasi, dan Pendidikan Profesi adalah Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). KKNI telah diatur melalui Peraturan Presiden No. Tahun 2012. 

Pengembangan kurikulum juga mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap 

Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan 

keterampilan, pada saat ini Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang berlaku adalah Permendikbud 

No. 03 Tahun 2020 menggantikan Permenristekdikti No 44 tahun 2015. Gambar 1 menunjukkan 

rangkaian landasan hukum, kebijakan nasional dan institusional pengembangan kurikulum Pendidikan 

tinggI 

3.1 Tahapan Penyusunan Kurikulum  

a. Pembentukan Team Peninjuan Kurikulum 

b. Mengadakan rapat dan atau workshop  dengan agenda Pandangan umum dari Pemangku 

Kepentingan yang teridiri dari  

1) Pimipinan STIE Muhammadiyah 

2) Dosen Pemangku Mata Kuliah 

3) Ahli di bidang kurikulum 

4) Alumni  

5) Pengguna Lulusan 
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6) Dosen Pemangku Matakuliah 

 

c. Mengadakan pembahasan  profil lulusan dan Standar Kompetensi lulusan 

d. Penetapan bahan kajian dan pembentukan mata kuliah;  

e.  Penyusunan matriks organisasi mata kuliah dan peta kurikulum 

f. Penetapan kurlikulum dengan SK Ketua STIE Muhammadiyah Jakarta 

 

Penetapkan profil lulusan dan Standar Kompetensi lulusan Kurikulum serta Penetapan bahan 

kajian dan pembentukan mata kuliah mengacu kepada visi, misi dan tujuan program studi akuntansi 

dengan memperhatikan : 

a. Masukan dari pihak-pihak yang berkepentingan 

b. Hasil tracer study, 

c. Pengembangan/penyesuaian kurikulum dalam mengimplementasikan MBKM dan pe ningkatan 

kualitas program studi, orientasi pengembangan kurikulum ini ditambahkan panduan 

implementasi program MBKM dan implementasi Outcome Based Education (OBE) yang menjadi 

standar penilaian Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME, Akreditasi Nasional dan 

Internasional) 

d. Profil lulusan yang merupakan penciri atau peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang 

keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya 

e. Capaian Pembelajaran Lulus merupakan yang diperoleh memalui internalisasi pengetahuan, 

sikap, keterampilan, kompetensi sesuai dengan Perpres No 8 tahun 2012 Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia. 

f. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan kriteria minimal tentang kualaifikasi kemampuan 

lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan sesauai dengan Permendikbud No 

3 Tahun 2020  yang dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)  

g. Rencana Pembalajaran Semester (RPS) Mata Kuliah merupakan rencana proses pembelajaran 

yang disusun untuk kegiaatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian 

pembelajaran lulusan yang dibebankan kepada mata kuliah, 
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BAB IV KURIKULUM 
 

4.1 Profil Lulusan  

Profil lulusan program studi S1 Manajemen. 

1. Manajer Pemasaran 

2. Manajer Keuangan 

3. Manajer SDM 

4. Wirausaha/Entrepreneur 

Deskripsi Profil Lulusan: 

Manajer Pemasaran 

• Cermat dan memiliki keterampilan analisis pasar dan pasar sasaran yang tepat.  

• Administrasi dan Manajemen, Pengetahuan tentang prinsip bisnis dan manajemen termasuk 

perencanaan strategis, alokasi sumber daya, pemodelan SDM, teknik kepemimpinan, metode 

produksi, dan koordinasi antara orang dan sumber daya 

• Layanan Pelanggan dan Personal, Pengetahuan tentang prinsip dan proses untuk 

menyediakan layanan bagi pelanggan dan personal. Hal ini termasuk penilaian kebutuhan 

pelanggan, memenuhi standar kualitas layanan, dan evaluasi kepuasan pelanggan 

• Kemampuan dalam bidang digital marketing, diantaranya Search Engine Optimization (SEO), 

Google Analytics, dan Social Media 

Manajer Keuangan 

• Merencanakan, mengkordinasi dan mengontrol arus kas perusahaan.  

• Mengkonsolidasi dan merencanakan perpajakan untuk memastikan ke efisensian biaya dan 

patuh pajak. 

• Mengontrol semua proses transaksi keuangan agar berjalan tertib dan teratur. 

• Mengelola informasi keuangan dalam fungsi akuntansi sehingga menghasilkan laporan 

keuangan yang akurat. 

• Menyusun dan megkordinasikan anggaran perusahaan dan melakukan pengontrolan. 

Manajer SDM 

• Mampu memahami pengelolaan sumber daya manusia yang baik 

• Mempunyai jiwa kepemimpinan dan kemampuan komunikasi yang baik 

• Mengetahui peraturan perundang -undangan terkait dengan pengelolaan sumber daya 

manusia 

• Mengetahui seluk beluk hubungan industrial terkait pengelolaan sumber daya manusia 

• Mempunyai kemampuan untuk melakukan perencanaan strategis dan perubahan yang 

berkelanjutan 

 

Wirausaha/Entrepreneur 

• Berpikir kreatif dan mampu mengembangkan ide menjadi sebuah peluang bisnis 

• Mempunyai kemampuan manajerial dari merencanakan, melakukan implementasi sampai 

dengan melakukan pengawasan dan pada akhirnya dapat mengambil kesimpulan dengan 

mengevaluasi dan membuat keputusan stratejik dari evaluasi tersebut. 
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• Kemampuan manajemen waktu dan mengalokasikan sumberdaya yang di miliki 

• Mempunyai kemampuan di bidang pemasaran,keuangan, sumber daya manusia, dan 

operasional untuk dapat menjalankan perusahaan dengan baik 

• Mempunyai kemampuan networking dan interpersonal skill yang baik 

 

4.2 Capaian  Pembelajaran Prodi 

Capaian Pembelajaran disusun merujuk kepada Perpres No 8 tahun 2012 Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia dan Permendikbud No 3 Tahun 2020  yang terdiri dari   sikap, 

pengetahuan dan keterampilan 

Deskrisi Capaian Pembelajaran disesuaikan lampiran Permendikbud No 3 Tahun 2020   yang 

merupakan standar minimal dan dikembangakan yang mengacu kepada kaidah perguruan 

tinggi Muhammadiyah. 

 

1. Sikap 

 

No Capaian Pembelajaran Acuan 

SM01 

Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 
Esa dan mampu menunjukkan sikap 
religious perpedoman kepada Al 
Qur’an dan Sunah;  

Permendikbud No 3 
Tahun 2020   

SM02 
Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan 
dalam menjalankan tugas berdasarkan 
agama, moral, dan etika;  

SM03 
Menginternalisasi nilai, norma, dan 
etika akademik 

SM04 

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

SM05 

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

SM06 

Berkontribusi dalam peningkatan 
mutu kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, bernegara, dan kemajuan 
peradaban berdasarkan Pancasila, Al 
Quran dan sunah Rasul;  

SM07 
Bekerja sama dan memiliki kepekaan 
sosial serta kepedulian terhadap 
masyarakat dan lingkungan;  

SM08 
Taat hukum dan disiplin dalam 
kehidupan bermasyarakat dan 
bernegara 
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SM09 
Menginternalisasi semangat 
kemandirian, kejuangan, dan 
kewirausahaan 

SM10 
Menunjukkan sikap bertanggungjawab 
atas pekerjaan di bidang keahliannya 
secara mandiri.  

SM11 
Kemampuan sebagai fasilitator, 
motivator, mediator, dan inspirator 
secara sistematik dan efektif  

SM12 
Kemampuan memimpin (Leadership) 
dan Kemampuan komunikasi yang 
baik 

SM13 

Kemampuan memahami dan 
merespon aspirasi, kebutuhan & 
kepentingan masyarakat dan 
stakeholder untuk penyelesaian 
masalah, penyusunan kebijakan dan 
pengembangan pengetahuan  

SM14 
Mengamalkan tata cara beribadah 
yang benar berdasarkan Al Qur’an dan 
As-Sunnah maqbullah  

SM15 
Berakhlakul karimah dalam 
bermuamalah yang bermanfaat bagi 
diri, masyarakat, bangsa dan Negara 

SM16 

Menjadi tauladan bagi orang sekitar 
baik di lingkungan kerja dan 
masyarakat dalam menjalankan nilai-
nilai Keislaman dan 
Kemuhammadiyahan pada keilmuwan 
bidang manajemen 

 

2. Pengetahunan 

No Capaian Pembelajaran Acuan 

SM01 

Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 
dan mampu menunjukkan sikap 
religious perpedoman kepada Al Qur’an 
dan Sunah;  

 

SM02 
Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan 
dalam menjalankan tugas berdasarkan 
agama, moral, dan etika;  

SM03 
Menginternalisasi nilai, norma, dan 
etika akademik 

SM04 

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

SM05 

Menghargai keanekaragaman budaya, 
pandangan, agama, dan kepercayaan, 
serta pendapat atau temuan orisinal 
orang lain;  
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SM06 

Berkontribusi dalam peningkatan mutu 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 
bernegara, dan kemajuan peradaban 
berdasarkan Pancasila, Al Quran dan 
sunah Rasul;  

SM07 
Bekerja sama dan memiliki kepekaan 
sosial serta kepedulian terhadap 
masyarakat dan lingkungan;  

SM08 
Taat hukum dan disiplin dalam 
kehidupan bermasyarakat dan 
bernegara 

SM09 
Menginternalisasi semangat 
kemandirian, kejuangan, dan 
kewirausahaan 

SM10 
Menunjukkan sikap bertanggungjawab 
atas pekerjaan di bidang keahliannya 
secara mandiri.  

SM11 
Kemampuan sebagai fasilitator, 
motivator, mediator, dan inspirator 
secara sistematik dan efektif  

SM12 
Kemampuan memimpin (Leadership) 
dan Kemampuan komunikasi yang baik 

SM13 

Kemampuan memahami dan merespon 
aspirasi, kebutuhan & kepentingan 
masyarakat dan stakeholder untuk 
penyelesaian masalah, penyusunan 
kebijakan dan pengembangan 
pengetahuan  

SM14 
Mengamalkan tata cara beribadah yang 
benar berdasarkan Al Qur’an dan As-
Sunnah maqbullah  

SM15 
Berakhlakul karimah dalam 
bermuamalah yang bermanfaat bagi 
diri, masyarakat, bangsa dan Negara 

 

 

3. Keterampilan umum 

PM01 
Menguasai konsep dasar teoritis dan 
memiliki kemampuan profesional di 
bidang manajemen 

 

PM02 

Menguasai konsep, prinsip dan aplikasi 
berbagai pendekatan metode dalam 
ilmu manajemen pada konsentrasi 
SDM, Keuangan, Produksi dan 
Pemasaran yang berorientasi pada 
kecakapan dalam lingkungan bisnis 

PM03 
Menguasai konsep faktual tentang 
fungsi dan manfaat ilmu manajemen 
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yang relevan untuk pengembangan 
mutu penelitian 

PM04 

Memahami metode kuantitatif yang 
tepat unutuk menganalisis dan 
mensintesis data dan informasi yang 
relevan bagi pengambilan keputusan 
manajerial.  

PM05 
Memahami  pengetahuan tentang 
ekonomi bisnis, kepemimpinan dan 
kewirausahaan berbasis masyarakat 

PM06 
Memahami perangkat teknologi 
informasi dan komunikasi untuk 
peningkatan produktivitas kerja.   

PM01 
Menguasai konsep dasar teoritis dan 
memiliki kemampuan profesional di 
bidang manajemen 

 

4. Keterapilan Khusus 

 

No Capaian Pembelajaran Acuan 

KKM01 

Mampu menggunakan ilmu pengetahuan 
dan teknologi khususnya bidang 
manajemen dalam menyelesaikan 
masalah. 

 

KKM02 

Mampu memanfaatkan teknologi informasi 
untuk melaksanakan tugas-tugas dan 
pekerjaan yang terkait dengan 
pengetahuan yang dimiliki 

 

KKM03 

Memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu 
menciptakan peluang usaha dan peluang 
kerja yang berguna untuk masyarakat 
sekitarnya 

 

KKM04 

Mampu merancang, menjalankan, 
mengontrol, dan mengevaluasi aktivitas 
strategis dari fungsi-fungsi manajemen 
pada tingkatan operasional pada berbagai 
organisasi bisnis khususnya industri kreatif 
berdasarkan prinsip ilmu manajemen 
untuk menghasilkan kinerja organisasional 
yang tinggi. 

 

KKM05 

Mampu membangun, menjalankan, dan 
melangsungkan usaha mandiri dalam 
berbagai bidang industri khususnya 
industri kreatif dengan menerapkan 
prinsip-prinsip kewirausahaan yang 
berakar pada kearifan lokal dan nilai-nilai 
kemanusiaan universal. 

 

KKM06 
Mampu merancang prosedur riset dengan 
tema-tema terkini dalam ranah 
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manajemen (pemasaran, keuangan, 
sumber daya manusia, operasional) dan 
kewirausahaan, menggunakan instrumen 
analisis yang relevan, dan 
mengkomunikasikan hasil yang diperoleh 
baik dari aspek praktis maupun teoritisnya 
demi pengembangan ilmu dan kemajuan 
hidup masyarakat. 

KKM07 

Mampu mengambil keputusan manajerial 
yang tepat di berbagai tipe organisasi pada 
tingkat operasional yang berdasarkan 
analisis data dan informasi pada fungsi 
organisasi. 

 

KKM08 

Mampu menguasai pengetahuan tentang 
prinsip-prinsip ilmu manajemen yang 
mencakup manajemen pemasaran, 
manajemen sumber daya manusia, 
manajemen keuangan, dalam rangka 
menghasilkan kinerja organisasional yang 
tinggi pada level organisasi bisnis 
khususnya industri kreatif atau 
kewirausahaan. 

 



19 
 

 

4.3 Penjabaran capaian pembelajaran ke dalam bahan kajian dan struktur   kurikulum, 
 

ASPEK KODE 
CAPAIAN PEBELAJARAN PRODI S1 

MANAJEMEN 
BAHAN KAJIAN 

SIKAP 

SM01 
Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 
dan mampu menunjukkan sikap religious 
perpedoman kepada Al Qur’an dan Sunah;  

Agama, Al-Islam & 
Kemuhammadiyahan 

SM02 
Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan 
dalam menjalankan tugas berdasarkan 
agama, moral, dan etika;  

Humaniora, Agama 

SM03 
Menginternalisasi nilai, norma, dan etika 
akademik;  

Sosial Humaniora, Agama, 
Al-Islam & 
Kemuhammadiyahan 

SM04 

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

Sosial Humaniora, 
Pancasila 

SM05 

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

Sosial Humaniora, 
Pancasila 

SM06 

Berkontribusi dalam peningkatan mutu 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 
bernegara, dan kemajuan peradaban 
berdasarkan Pancasila, Al Quran dan 
sunah Rasul;  

Sosial Humaniora, Agama, 
Al-Islam & 
Kemuhammadiyahan 

SM07 
Bekerja sama dan memiliki kepekaan 
sosial serta kepedulian terhadap 
masyarakat dan lingkungan;  

Sosial Humaniora, 
kewirausahaan 

SM08 
Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan 
bermasyarakat dan bernegara 

Sosial Humaniora, ilmu 
hukum, kewarganegaraan 

SM09 
Menginternalisasi semangat kemandirian, 
kejuangan, dan kewirausahaan 

Kewirausahaan 

SM10 
Menunjukkan sikap bertanggungjawab 
atas pekerjaan di bidang keahliannya 
secara mandiri.  

Kewirausahaan, 

SM11 
Kemampuan sebagai fasilitator, motivator, 
mediator, dan inspirator secara sistematik 
dan efektif  

Kepemimpinan, 
kepemimpinan 

SM12 
Kemampuan memimpin (Leadership) dan 
Kemampuan komunikasi yang baik 

Kepemimpinan, 
komunikasi 

SM13 

Kemampuan memahami dan merespon 
aspirasi, kebutuhan & kepentingan 
masyarakat dan stakeholder untuk 
penyelesaian masalah, penyusunan 

Kepemimpinan 
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kebijakan dan pengembangan 
pengetahuan  

SM14 
Mengamalkan tata cara beribadah yang 
benar berdasarkan Al Qur’an dan As-
Sunnah maqbullah  

Agama, Al-Islam & 
Kemuhammadiyahan 

SM15 
Berakhlakul karimah dalam bermuamalah 
yang bermanfaat bagi diri, masyarakat, 
bangsa dan Negara 

Agama, Al-Islam & 
Kemuhammadiyahan 

SM16 

Menjadi tauladan bagi orang sekitar baik 
di lingkungan kerja dan masyarakat dalam 
menjalankan nilai-nilai Keislaman dan 
Kemuhammadiyahan pada keilmuwan 
bidang manajemen 

Agama, Al-Islam & 
Kemuhammadiyahan, 
sosial humaniora 

PENGUASAAN 
PENGETAHUAN 

PM01 
Menguasai konsep dasar teoritis dan 
memiliki kemampuan profesional di 
bidang manajemen 

Ilmu Manajemen 

PM02 

Menguasai konsep, prinsip dan aplikasi 
berbagai pendekatan metode dalam ilmu 
manajemen pada konsentrasi SDM, 
Keuangan, Produksi dan Pemasaran yang 
berorientasi pada kecakapan dalam 
lingkungan bisnis 

Ilmu Manajemen, 
Manajemen Keuangan, 
Manajemen SDM, 
Manajemen Keuangan, 
Manajemen Produksi, 
Manajemen Pemasaran 

PM03 

Menguasai konsep faktual tentang fungsi 
dan manfaat ilmu manajemen yang 
relevan untuk pengembangan mutu 
penelitian 

Ilmu Manajemen, 
metodologi penelitian 

PM04 

Memahami metode kuantitatif yang tepat 
unutuk menganalisis dan mensintesis data 
dan informasi yang relevan bagi 
pengambilan keputusan manajerial.  

Ilmu Manajemen, 
metodologi penelitian, 

PM05 
Memahami  pengetahuan tentang 
ekonomi bisnis, kepemimpinan dan 
kewirausahaan berbasis masyarakat 

Illmu Ekonomi, bisnis, 
kepemimpinan, 
kewirausahaan 

PM06 
Memahami perangkat teknologi informasi 
dan komunikasi untuk peningkatan 
produktivitas kerja.   

Teknologi Informasi 
Komunikasi,  

KETRAMPILAN 
UMUM 

KUM01 

Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis 
sistematis dan inovatif dalam konteks 
pengembangan dan implementasi ilmu 
manajemen dan teknologi yang 
memperhatikan dan menerapkan nilai 
keilmuan yang sesuai dengan bidang 
keahlian manajemen 

Manajemen, Teknologi 
Informasi, komunikasi 
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KUM02 
Mampu menunjukkan kinerja mandiri, 
bermutu, dan terukur dalam ilmu 
manajemen 

Kewirausahaan,  

KUM03 

Mampu mengambil keputusan secara 
tepat konteksi penyelesaian keputusan 
secara tepat dalam konteksi penyelesaian 
masalah  dibidang ilmu manajemen 
berdasarkan analisis informasi dan data 

Fungsi organisasi, 
organisasi, bisnis, 
manajemen 

KUM04 

Mampu  bertanggungjawab  atas kinerja 
kelompok dan melakukan supervisi dan 
evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan 
yang ditugaskan kepada pekerja yang 
berada dibawah tanggung jawabnya  

Kepemimpinan, 
manajemen 

KUM05 
Mampu memilih dan mengembangkan 
solusi yang tapat sesuai prinsip-prinsip 
ekonomi dan kaidah manajemen 

Kepemimpinan, 
manajemen 

KUM06 

Mampu menggunakan metode kuantitatif 
yang tepat unutuk menganalisis dan 
mensintesis data dan informasi yang 
relevan bagi pengambilan keputusan 
manajerial. 

Metode kuantitatif, 
manajerial, 
kepemimpinan 

KUM07 
Mampu mengoperasikan perangkat 
teknologi informasi dan komunikasi untuk 
peningkatan produktivitas kerja.   

Teknologi Informasi 
Komunikasi,  

KUM08 
Memiliki kepekaan dan kepedulian 
terhadap lingkungan (masyarakat, bangsa, 
dan negara). 

Kewarganegaraan, 
pancasila 

KUM09 

Mampu memberi pemahaman kepada 
masyarakat untuk mematuhi segala 
peraturan khususnya berkaitan dengan 
pelaporan pajak 

Perpajakan, 
kewarganegaraan, 
pancasila 

KETRAMPILAN 
KHUSUS 

KKM01 

Mampu menggunakan ilmu pengetahuan 
dan teknologi khususnya bidang 
manajemen dalam menyelesaikan 
masalah. 

Teknologi Informasi 
Komunikasi, Manajemen 

KKM02 

Mampu memanfaatkan teknologi 
informasi untuk melaksanakan tugas-tugas 
dan pekerjaan yang terkait dengan 
pengetahuan yang dimiliki 

Teknologi Informasi 
Komunikasi,  

KKM03 

Memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu 
menciptakan peluang usaha dan peluang 
kerja yang berguna untuk masyarakat 
sekitarnya 

Kewirausahaan, furngsi 
organisasi, organisasi 
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KKM04 

Mampu merancang, menjalankan, 
mengontrol, dan mengevaluasi aktivitas 
strategis dari fungsi-fungsi manajemen 
pada tingkatan operasional pada berbagai 
organisasi bisnis khususnya industri kreatif 
berdasarkan prinsip ilmu manajemen 
untuk menghasilkan kinerja organisasional 
yang tinggi. 

Fungi organisasi, 
organisasi, bisnis, 
kewirausahaan 

KKM05 

Mampu membangun, menjalankan, dan 
melangsungkan usaha mandiri dalam 
berbagai bidang industri khususnya 
industri kreatif dengan menerapkan 
prinsip-prinsip kewirausahaan yang 
berakar pada kearifan lokal dan nilai-nilai 
kemanusiaan universal. 

Kewirausahaan,  

KKM06 

Mampu merancang prosedur riset dengan 
tema-tema terkini dalam ranah 
manajemen (pemasaran, keuangan, 
sumber daya manusia, operasional) dan 
kewirausahaan, menggunakan instrumen 
analisis yang relevan, dan 
mengkomunikasikan hasil yang diperoleh 
baik dari aspek praktis maupun teoritisnya 
demi pengembangan ilmu dan kemajuan 
hidup masyarakat. 

Metode kuantitatif, 
manajemen 

KKM07 

Mampu mengambil keputusan manajerial 
yang tepat di berbagai tipe organisasi 
pada tingkat operasional yang 
berdasarkan analisis data dan informasi 
pada fungsi organisasi. 

Kepemimpinan, 
manajerial 

KKM08 

Mampu menguasai pengetahuan tentang 
prinsip-prinsip ilmu manajemen yang 
mencakup manajemen pemasaran, 
manajemen sumber daya manusia, 
manajemen keuangan, dalam rangka 
menghasilkan kinerja organisasional yang 
tinggi pada level organisasi bisnis 
khususnya industri kreatif atau 
kewirausahaan. 

Manajemen, Teknologi 
Informasi, komunikasi, 
bisnis 
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SM0

1

SM0

2

SM0

3

SM0

4

SM0

5

SM0

6

SM0

7

SM0

8

SM0

9

SM1

0

SM1

1

SM1

2

SM1

3

SM1

4

SM1

5

SM1

6

PM0

1

PM0

2

PM0

3

PM0

4

PM0

5

PM0

6

KUM

01

KUM

02

KUM

03

KUM

04

KUM

05

KUM

06

KUM

07

KUM

08

KUM

09

KKM

01

KKM

02

KKM

03

KKM

04

KKM

05

KKM

06

KKM

07

KKM

08

I Agama Pendidikan Agama v v v v v v v v v v

I Falsafah pancasila Pendidikan Pancasila v v v v v v v v v v v v

I
Bahasa, keaneka ragaman 

budaya
Bahasa Indonesia v v v v v

I
Bahasa, keaneka ragaman 

budaya
Bahasa Inggris I v v v v v

I Matematika Matematika Ekonomi v v v v v v v v

I Ekonomi Ekonomi Mikro v v v v v v v

I Manajemen, Bisnis Pengantar Manajemen & Bisnis v v v v v v v v v v v v v

I Akuntansi Pengantar Akuntansi v v v v v v

II Agama Kemuhammadiyahan v v v v v v v v v

II kewarganegaraan Pend. Kewarganegaraan v v v v v v v v v v v v

II Ekonomi Ekonomi Makro v v v v v v

II Koperasi Ekonomi Koperasi v v v v v v v

II Pemasaran, TIK Pemasaran Digital v v v v v v v v v v v v v v v v

II Kewirausahaan, Inovasi Kewirausahaan & Inovasi v v v v v v v v v v v v v v v v v

II Perpajakan Perpajakan v v v v v v

II
Bahasa, keaneka ragaman 

budaya
Bahasa Inggris II v v v

II Manajemen Keuangan Manajemen Keuangan v v v v v v v v v v v v v v v

III Agama Ibadah dan Muamalah v v v v v v v v

III Manajemen SDM Manajemen SDM v v v v v v v v v v

III Ekonomi Manjerial Ekonomi Manajerial v v v v v v v v v v v v

III Organisasi Perilaku Organisasi v v v v v v v v v v v v v v v

III Metode kuantitatif Statistika v v v v v

III Agama Aqidah Akhlak v v v v v v v v v v

III Agama Bank & Lemb. Keuangan Syariah v v v v v v v

IV Manajemen Keuangan Manajemen Keuangan Internasional v v v v v v v v v v v v

IV Manajemen Operasional Manajemen Operasional v v v v v v v v v v v v v

IV Kebanksentralan Kebanksentralan v v v v

IV Investasi, Pasar Modal Analisis Investasi dan Pasar Modal v v v v v v v

IV Manajemen Keuangan Penganggaran v v v v v v

IV Manajemen, Leadership Manajemen Strategik v v v v v v v v v v v v v v

IV Agama Al Qur'an dan Qiroat v v v v v v v v

IV
Ekonomi Islam, Ekonomi 

Syariah
Ekonomi Islam v v v v v v v v v v v

v Manajemen Bisnis Studi Kelayakan Bisnis v v v v v v v v

v TIK, Manajemen Sistem Informasi Manajemen v v v v v v v v v v v

v Ekonomi Perekonomian Indonesia v

v Hukum Hukum Bisnis v v v v v v v v v v v

v
Manajemen, analisis 

resiko
Manajemen Resiko v v v v v v v v v

v Metode kuantitatif Metodologi Penelitian v v v v v v v v v v v v v v v

VI TIK, Akuntansi Komputer Akuntansi v v v v v v

VI Akuntansi Akuntansi Biaya I v v v

VI Akuntansi Akuntansi Manajemen v v v v v

VI Akuntansi, Ekomi Syariah Akuntansi Syariah v v v v v v v v v v

VI
Akuntansi, Pemeriksaan 

akuntansi
Pemeriksaan Akuntansi I v v

VI Akuntansi, TIK Lab Pengantar Akuntansi v v v v

VI Pajak Perpajakan II v v v v

VII Ekonomi Manajerial Pengambilan Keputusan Manajerial v v v v v v v v v v v v

VII Etika, Hukum Tanggung Jawab Sosial & Etika Bisnis v v v v v v v v

VII Manajemen Manajemen Kinerja & Kompensasi v v v v v v v v

VII
Manajemen Keuangan, 

TIK
Manajemen Keuangan Digital v v v v v v v v v v v v v v v v v v

VII Organisiasi, manajemen Struktur & Proses Organisasi v v v v v

VII Bisnis, Ilmu Komunikasi Komunikasi Bisnis v v v v v v v v v v v v v v v v v

VII Manajemen, Bisnis Manajemen Bisnis Internasional v v v v v v v v

VIII
Seminar, Metode 

kuantitatif
Seminar v v v v v v v v v v

VIII
Skripsi, metodologi 

penelitian, manajemen
Skripsi v v v v v v v v v v

KETRAMPILAN KHUSUS

CAPAIAN PEMBE;AJARAN PRODI

SMT Bahan Kajian Mata Kuliah
SIKAP PENGETAHUAN KETRAMPILAN UMUM
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4.4 Kurikulum  

KURIKULUM REGULER  KURIKULUM KAMPUS MERDEKA 

         
No KODE Mata Kuliah SKS   No KODE Mata Kuliah SKS 

Semester I     Semester I   

1 MAM101 Pendidikan Agama 2   1 MAM101 Pendidikan Agama 2 

2 MAM102 Pendidikan Pancasila 2   2 MAM102 Pendidikan Pancasila 2 

3 MAM104 Bahasa Indonesia 2   3 MAM104 Bahasa Indonesia 2 

4 MAM111 Bahasa Inggris I 2   4 MAM111 Bahasa Inggris I 2 

5 MAM201 Matematika Ekonomi  3   5 MAM201 Matematika Ekonomi  3 

6 MAM202 Ekonomi Mikro 3   6 MAM202 Ekonomi Mikro 3 

7 MAM219 Pengantar Manajemen & Bisnis 3   7 MAM219 Pengantar Manajemen & Bisnis 3 

8 MAM327 Pengantar Akuntansi 2   8 MAM327 Pengantar Akuntansi 2 

      19         19 

                  

Seemester II   Seemester II 

1 MAM108 Kemuhammadiyahan 2   1 MAM108 Kemuhammadiyahan 2 

2 MAM103 Pend. Kewarganegaraan 2   2 MAM103 Pend. Kewarganegaraan 2 

3 MAM203 Ekonomi Makro 3   3 MAM203 Ekonomi Makro 3 

4 MAM401 Ekonomi Koperasi 3   4 MAM401 Ekonomi Koperasi 3 

5 MAM221 Pemasaran Digital 3   5 MAM221 Pemasaran Digital 3 

6 MAM328 Seminar Kewirausahaan & Inovasi 3   6 MAM328 Seminar Kewirausahaan & Inovasi 3 

7 MAM313 Perpajakan 3   7 MAM313 Perpajakan 3 

8 MAM222 Bahasa Inggris II 2   8 MAM222 Bahasa Inggris II 2 

      21         21 
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Semester III   Semester III 

1 MAM220 Manajemen Keuangan 3   1 MAM220 Manajemen Keuangan 3 

2 MAM106 Ibadah dan Muamalah 2   2 MAM106 Ibadah dan Muamalah 2 

3 MAM301 Manajemen SDM 3   3 MAM301 Manajemen SDM 3 

4 MAM402 Ekonomi Manajerial 3   4 MAM402 Ekonomi Manajerial 3 

5 MAM303 Perilaku Organisasi 3   5 MAM303 Perilaku Organisasi 3 

6 MAM210 Statistika 3   6 MAM210 Statistika 3 

7 MAM105 Aqidah Akhlak 2   7 MAM105 Aqidah Akhlak 2 

8 MAM403 Bank & Lemb. Keuangan Syariah 3   8 MAM403 Bank & Lemb. Keuangan Syariah 3 

      22         22 

                  

Seemester IV   Seemester IV 

1 MAM315 Manajemen Keuangan Internasional 3   1 MAM315 Manajemen Keuangan Internasional 3 

2 MAM302 Manajemen Operasional 3   2 MAM302 Manajemen Operasional 3 

3 MAM216 Kebanksentralan 3   3 MAM216 Kebanksentralan 3 

4 MAM316 Analisis Investasi dan Pasar Modal 3   4 MAM316 Analisis Investasi dan Pasar Modal 3 

5 MAM309 Penganggaran 3   5 MAM309 Penganggaran 3 

6 MAM404 Manajemen Strategik 3   6 MAM404 Manajemen Strategik 3 

7 MAM107 Al Qur'an dan Qiroat 2   7 MAM107 Al Qur'an dan Qiroat 2 

      20         20 

                  

Semester V   Semester V 

1 MAM215 Ekonomi Islam 3   1 MAM215 Ekonomi Islam 3 

2 MAM502 Studi Kelayakan Bisnis 3   2 MAM502 Studi Kelayakan Bisnis 3 

3 MAM307 Sistem Informasi Manajemen 3   3 MAM307 Sistem Informasi Manajemen 3 

4 MAM308 Perekonomian Indonesia 3   4 MAM308 Perekonomian Indonesia 3 
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5 MAM503 Hukum Bisnis 3   5 MAM503 Hukum Bisnis 3 

6 MAM312 Manajemen Resiko 3   6 MAM312 Manajemen Resiko 3 

7 MAM212 Metodologi Penelitian 3   7 MAM212 Metodologi Penelitian 3 

      21         21 

                  

Seemester VI   Seemester VI 

1 MAK315 Komputer Akuntansi 3       Kegiatan Belajar diluar Program Studi   

2 MAK305 Akuntansi Biaya I 3   1 MAK315 Komputer Akuntansi 3 

3 MAK308 Akuntansi Manajemen 3   2 MAK305 Akuntansi Biaya I 3 

4 MAK403 Akuntansi Syariah  3   3 MAK308 Akuntansi Manajemen 3 

5 MAK313 Pemeriksaan Akuntansi I 3   4 MAK403 Akuntansi Syariah  3 

6 MAK211 Lab Pengantar Akuntansi 2   5 MAK313 Pemeriksaan Akuntansi I 3 

7 MAK302 Perpajakan II 3   6 MAK211 Lab Pengantar Akuntansi 2 

          7 MAK302 Perpajakan II 3 

      20         20 

                  

Semester VII   Semester VII 

1 MAM504 Pengambilan Keputusan Manajerial 3   1 MAM504 Kegiatan diluar kampus 20 

2 MAM507 Tanggung Jawab Sosial & Etika Bisnis 3     1 Magang/Praktek kerja   

3 MAM322 Manajemen Kinerja & Kompensasi 3    2 Studi/Proyek independen   

4 MAM509 Manajemen Keuangan Digital 3     3 Pertukaran Pelajar   

5 MAM510 Struktur & Proses Organisasi 2     4 Penelitian/Riset   

6 MAM501 Komunikasi Bisnis 3     5 Kampus Mengajar/Asistensi Mengajar   

7 MAM324 Manajemen Bisnis Internasional 3     6 Kegiatan wirausaha   

           7 Membangun Desa/KKN Tematik   
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           8 Proyek Kemanusiaan   

           9 Belajar di Luar PT sesama Prodi   

           10 Belajar di Luar PT diluar Prodi   

      20        20 

               
Semester VIII  Semester VIII 

1 MAM513 Seminar 2  1 MAM505 Seminar Kampus Merdeka* 2 

2 MAM514 Skripsi 4  2 MAM506 Skripsi 4 

   6     6 

             
                  

    Total SKS  149       Total SKS  149 

         
*Syarat Seminar KAMPUS Merdeka       

5 Seminar Kampus Merdeka       
5 Seminar Reguler       
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Untuk kegiatan Kampus Medeka yang mengacu kepada Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 

tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi: Perguruan Tinggi wajib memfasilitasi hak bagi 

mahasiswa (dapat diambil atau tidak) untuk:  

a)  Dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi paling lama 2 semester atau setara dengan 

40 SKS.  

b)  Dapat mengambil SKS di program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama 

sebanyak 1 semester atau setara dengan 20 SKS maka untuk kampus merdeka diatur 

kebijaksanaan sebagai berikut : 

1) Pada semester VI mahasiswa dapat mengambil matakuliah di prodi manajemen 

maksimal 18 sks 

2) Pada semester VII dapat melakukan kegiatan diluar kampus  Kampus dengan jumlah 

maksimal 20 sks, adapun bentuk kegiatan 

✓ Mengambil mata kuliah di Perguruan Tinggi Lain yang telah melakukan kerjasama 

dengan STIE Muhammdiyah Jakarta 

✓ Melakukan kegiatan  

• Magang/Praktek kerja 

• Penelitian 

• Asisten mengajar di satuan pendidikan 

• Kegiatan wirausaha dan inovasi 

• Membangun Desa/KKN Tematik 

• Proyek Kemanusiaan 

-  

E.  Capaian Pembelajaran Kegiatan Diluar Kampus 

 Magang/Praktek kerja 

No Capaian Pembelajaran Bobot SKS 

I Hard Skills:  

 1.Merumuskan Permasalahan 2 

 2.Menyelesaikan Permasalahan 2 

 3.Melakukan Sintesa  2 

II Soft Skills:  

 1.Integritas Diri 1 

 2.Kemampuan berkomunikasi 1 

 3.Kemampuan berkolaborasi 2 

 4.Kerja Keras 2 

 5.Kreativitas  2 

  Jumlah 14 
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Manashsiswa sebagai Asisten Pengajaan 

di Satuan Pendidikan 

 Capaian Pembelajaran Bobot SKS 

I Hard Skills:  

 1.Merumuskan Kegiatan 1 

 2.Melaksanakan Kegiatan 3 

 3.Membuat Laparan 2 

II Soft Skills:  

 1.Integritas Diri 1 

 2.Kemampuan berkomunikasi 1 

 3.Kemampuan berkolaborasi 2 

 4.Kerja Keras 2 

 5.Kreativitas  2 
 

Jumlah 14 
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Kegiatan Wirausaha 

 Capaian Pembelajaran Bobot SKS 

I Hard Skills:  

 1. Melakukan usaha yangakan dibuat 2 

 2. Mendesain usaha 2 

 3.Melakukan Sintesa 2 

II Soft Skills:  

 1.Integritas Diri 1 

 2.Kemampuan berkomunikasi 1 

 3.Kemampuan berkolaborasi 2 

 4.Kerja Keras 2 

 5.Kreativitas  2 
 

Jumlah 14 

 

 

 

Penelitian 

No Capaian Pembelajaran Bobot SKS 

I Hard Skills:  

 1.Merumuskan Kegiatan 1 

 2.Melaksanakan Kegiatan 3 

 3.Membuat Laporan  3 

II Soft Skills:  

 1.Komitmen 1 

 2.Kemampuan berkomunikasi 1 

 3.Kemampuan Kebersamaan 2 

 4.Kemampuan Asistensi 1 

 5.Memberikan Kontribusi 2 

 Jumlah 14 
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BAB  V ARAH PENGEMBANGAN DAN POLA PEMBELAJARAN 
 

 

5.1 Arah Pengembangan  

Standar Kompetensi Lulusan (SKL) menjadi pedoman dan acuan untuk mengembangkan 

materi pokok, proses kegiatan pembelajaran dan pedoman penilaian untuk mengukur 

pencapaian kompetensi. Penggunaan SKL yang bersinergi dengan kebutuhan industri ini juga 

akan dipengaruhi oleh pola kerja yang berbeda sesuai masing-masing industri tersebut, 

sehingga dalam  menerapkan SKL ini juga memperhatikan kebutuhan industri yang akan 

memanfaatkan lulusan atau alumni bidang Prodi S1 Manajemen 

Dalam pelaksanaan pembelajaran program satudi Akuntansi perlu juga memperhatikan 

standar proses, standar penilaian dan standar pendidikan dan kependidikan di samping standar 

sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan pembelajran agar hasil yang diperoleh sesaui 

dengan yang diinginkan 

Perkembangan tehnolgi informasi saat ini merubah pola kerja bidang Akuntansi, saat ini 

terjadi pergeseran yang sangat signifikan baik cara kerja maupun media yang digunakan. 

Sebagai imbas adanya perkembangan teknologi sistem yang semakin pesat yang disebut IoT. 

Perkembangan IoT dapat dilihat mulai dari tingkat konvergensi teknologi nirkabel, 

microelectromechanical (MEMS), internet, dan QR (Quick Responses) Code. IoT juga sering 

diidentifikasi dengan RFID (Radio Frequency Identification) sebagai metode komunikasi.  

Arah pengembangan dari penyusunan SKL Prodi S1 Manajemen ini juga akan 

memperhatikan perkembangan informasi, teknologi dan pengetahuan dalam bidang Sistem 

Informasi pada umumnya dan bidang Akuntansi pada khususnya.  Dengan perkembangan yang 

akan terjadi, maka isi SKL akan dikembangkan sesuai dengan perkembangan tersebut di atas.  

 

5.2 Pola Pembelajaran  
Pola pembelajaran yang terpusat pada dosen (Teaching Centered Learning/TCL) 

seperti yang dipraktekkan pada saat ini sudah tidak memadai untuk mencapai tujuan 

pendidikan berbasis capaian pembelajaran. Berbagai alas an yang dapat dikemukakan, antara 

lain:    

  

1. Perkembangan IPTEK dan Seni yang sangat pesat dengan berbagai kemudahan untuk 

mengaksesnya merupakan materi pembelajaran yang  sulit dapat dipenuhi   oleh   

seorang   dosen.  
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2. Perubahan kompetensi  kekaryaan  yang  berlangsung  sangat cepat memerlukan 

materi dan proses pembelajaran yang lebih fleksibel.  

3. Kebutuhan untuk mengakomodasi demokratisasi partisipatif dalam proses 

pembelajaran di perguruan tinggi.    

 

Oleh karena itu pembelajaran ke depan didorong menjadi berpusat pada  mahasiswa (Student  

Centered  Learning/SCL)  dengan  memfokuskan  pada  capaian pembelajaran  yang  diharapkan.  

Berpusat  pada  mahasiswa  menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui 

proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, 

dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan 

menemukan pengetahuan. Mahasiswa harus didorong untuk memiliki motivasi dalam diri 

mereka sendiri, kemudian berupaya keras mencapai hasil pembelajaran yang diinginkan.  

Perubahan pendekatan dalam pembelajaran dari TCL menjadi SCL adalah perubahan 

paradigma, yaitu perubahan dalam cara memandang beberapa hal dalam pembelajaran, yakni:  

1. Pengetahuan, dari pengetahuan yang dipandang sebagai sesuatu yang sudah jadi yang 

tinggal ditransfer dari dosen ke mahasiswa, menjadi pengetahuan dipandang sebagai 

hasil konstruksi atau hasil transformasi oleh pembelajar.  

2. Belajar, belajar adalah menerima pengetahuan (pasif-reseptif) menjadi belajar  adalah  

mencari  dan  mengkonstruksi  pengetahuan,  aktif  dan spesifik caranya. 

 

Pembelajaran, dosen menyampaikan pengetahuan atau mengajar (ceramah  dan kuliah) 

menjadi dosen berpartisipasi bersama mahasiswa membentuk pengetahuan  

 

5.3 Karakteristik Pembelajaran 

Sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) pasal 10 ayat (1) yang 

menyatakan bahwa standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang 

pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran 

lulusan. Kemudian pada ayat (2) menyatakan standar proses pembelajaran tersebut salah 

satunya mencakup karakteristik proses pembelajaran yang terdiri atas sifat Interaktif, Holistik, 

Integratif, Saintifik, Kontekstual, Tematik, Efektif, Kolaboratif dan Berpusat Pada Mahasiswa.   

Berikut ini adalah penjelasan tentang karakteristik proses pembelajaran yang dimaksud 

dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT).  
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1.  Interaktif. 

 Proses pembelajaran yang dilakukan dengan mengutamakan interaksi duaarah antara dosen 

dengan mahasiswa.  

2.  Holistik. 

 Proses pembelajaran dilakukan dengan mendorong terbentuknya pola piker yang 

komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan local maupun 

nasional.  

3. Integratif. 

 Proses pembelajaran harus dilakukan secara terintegrasi untuk memenuhi capaian 

pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan 

antardisiplin dan multi disiplin.  

4. Saintifik. 

 Proses pembelajaran dengan mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta 

lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan 

serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.  

5. Kontekstual. 

 Proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuann menyelesaikan 

masalah dalam ranah keilmuan dan keahliannya. 

6. Tematik. 
Proses Pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan Program Studi dan 
dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.  

7. Efektif. 
 Capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan 

internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.  
8. Kolaboratif. 
 Proses Pembelajaran yang dilakukan secara bersama dengan melibatkan interaksi antar 

individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.  
9. Berpusat Pada Mahasiswa. 
 Proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, 

kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkankemandirian dalam mencari 
dan menemukan pengetahuan.  

 

5.4. Peran Dosen Dalam Pembelajaran SCL  

Di dalam proses pembelajaran SCL, dosen masih memiliki peran yang  

penting dalam pelaksanaan SCL, yaitu:  

1.  Bertindak sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran; 

2.  Memahami capaian pembelajaran matakuliah yang perlu dikuasai  mahasiswa di akhir 

pembelajaran; 

3.  Merancang  strategi  dan  lingkungan  pembelajaran  yang  dapat; 
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4.  Menyediakan beragam pengalaman belajar yang diperlukan mahasiswa  dalam rangka 

mencapai kompetensi yang dituntut mata kuliah; 

5.  Membantu  mahasiswa  mengakses  informasi,   menata  danmemprosesnya untuk 

dimanfaatkan dalam memecahkan permasalahan hidup sehari-hari;  

6.  Mengidentifikasi  dan  menentukan   pola   penilaian  hasil   belajar mahasiswa yang relevan 

dengan capaian pembelajaran yang akan diukur.  

 

Sementara itu, peran yang harus dilakukan mahasiswa dalam pembelajaran SCL 

adalah:  

  

1.  Memahami capaian pembelajaran mata kuliah yang dipaparkan dosen.  

2.  Menguasai strategi pembelajaran yang ditawarkan dosen. 

3.  Menyepakati rencana pembelajaran untuk mata kuliah yang diikutinya.  

 

Belajar secara aktif (dengan cara mendengar, membaca, menulis, diskusi, dan terlibat dalam 

pemecahan masalah serta lebih penting lagi terlibat dalam  kegiatan berfikir tingkat tinggi, 

seperti analisis, sintesis dan evaluasi), baik secara individu maupun berkelompok.  

 

5.5. Ragam Mode Pembelajaran SCL  

Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan 

terstruktur melalui berbagai mata kuliah dengan beban belajar yang terukur dan menggunakan 

metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah.   

Metode pembelajaran yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah 

antara lain:    

a. Small Group Discussion;  

b. Role-Play & Simulation;  

c. Case Study;  

d. Discovery Learning (DL); 

e. Self- Directed Learning (SDL);  

f. Cooperative Learning (CL);  

g. Collaborative Learning (CbL);   

h. Contextual  Instruction  (CI);   

i. Project  Based Learning  (PjBL);  dan   

j. Problem  Based Learning   and   Inquiry  (PBL).    
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Selain   kesepuluh   model   tersebut,   masih   banyak   model pembelajaran lain yang belum 

dapat disebutkan satu persatu, bahkan setiap  pendidik/dosen dapat pula mengembangkan 

model pembelajarannya sendiri. 

 

 


