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Bagian I 
 

U M U M 
 

 

A. Sejarah Ringkas STIE “KBP” Padang. 
 

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi “Keuangan, Perbankan dan Pembangunan” 

pada mula berdirinya bernama Sekolah Tinggi Keuangan dan Perbankan, 

disingkat ST – KPP. 

Didirikan pada tanggal 9 Maret 1985, status yang pertama adalah izin 

operasional, berdasarkan Surat Kopertis Wilayah I Medan No. 

123/SK.PPS/Kop.I/1985 tanggal 17 April 1985 dengan Program 

Pendidikan Strata 1 (S1) dan terdiri dari tiga jurusan, yakni : 

a. Jurusan Ekonomi dan Studi Pembangunan 

b. Jurusan Akuntansi 

c. Jurusan Manajemen 

Berdasarkan hasil keputusan Rapat Pimpinan dan konsultasi dengan 

Koordinator Kopertis Wilayah I Medan serta berpedoman kepada KPPTJR 

1980 – 1985 dari Direktorat Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan 

dan Kebudayaan RI, nama tersebut di atas untuk Status Terdaftar dijadikan 

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi “Keuangan, Perbankan dan Pembangunan” 
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Padang disingkat STIE“KBP” Padang. Status terdaftar diperoleh 

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI 

Nomor 0472/O/1986 tanggal 15 Juli 1986 yang meliputi: 

a. Jurusan/Program Studi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan 

(sampai sekarang belum terealisasi) 

b. Jurusan/Program Studi Akuntansi (mulai dibuka pada t.a. 1994, 

dan sekarang sudah terakreditasi) 

c. Jurusan Manajemen (sejak awal t.a. 1985) : 

 Program Studi Manajemen Umum 

 Program Studi Perkantoran 

 Program Studi Manajemen Keuangan dan Perbankan. 

Jurusan/Program Studi Manajemen Keuangan dan Perbankan telah 

memperoleh status DIAKUI berdasarkan SK Mendikbud RI No. 

0509/0/1990 tanggal 9 Agustus 1990. Sedangkan Jurusan/Program Studi 

Akuntansi sudah dimulai dan perimaan mahasiswa baru mulai tahun 

Akademik 1994/1995 dengan status terdaftar. Jenjang pendidikan Strata 1 

STIE“KBP” Padang saat ini telah mewisuda 39 kali dengan jumlah lulusan 

2310 orang.  
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Dengan adanya peningkatan/pengembangan pendidikan pada STIE“KBP”, 

baik di bidang prasarana dan sarana pendidikan, maupun dalam civitas 

akademika serta banyaknya minat masyarakat dalam berpartisipasi, maka 

setelah dilakukan penilaian/penelitian oleh Badan Akreditasi Nasional 

Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. No. 

002/BAN-PT/Ak-II/XII/1998 tanggal 22 Desember 1998, ditetapkan bahwa 

STIE “KBP” Padang memperoleh hasil akreditasi nilai 546,0 peringkat B 

untuk program studi/jurusan Manajemen Keuangan Perbankan dan 

berwenang melaksanakan proses belajar mengajar dilakukan secara 

mandiri. 

B. Sejarah Ringkas Prodi  Magister Manajemen STIE“KBP” Padang 

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi “Keuangan, Perbankan dan Pembangunan 

bekerja sama dengan Universitas Sain Malaysia dan School of Finance dan 

Banking Universiti Utara Malaysia dalam rangka kegiatan pengumpulan 

kredit (Credit Earning Activity) Program Studi Magister Manajemen yang 

dimulai angkatan I pada Maret 2001. 

Terhitung 6 Juli 2000 Prodi MM Magister Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu 

Ekonomi “Keuangan, Perbankan dan Pembangunan berstatus otonom 

(berdiri sendiri) berdasarkan SK Dirjen Dikti No. 219/DIKTI/Kep/2000.  
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Dan sampai pada tahun 2012, Prodi MM Magister Manajemen Sekolah 

Tinggi Ilmu Ekonomi “Keuangan, Perbankan dan Pembangunan telah 

wisuda sejumlah sejumlah lulusan 754 orang 

C. Visi, Misi, dan Tujuan Prodi MM MM-STIE“KBP” Padang 
 

Visi Prodi MM MM STIE“KBP” 

 
“Pada tahun 2025, Menjadi Program studi Berkualitas Bidang 

Manajemen Bisnis di Indonesia” 
 
Misi Prodi MM MM STIE“KBP” 
 

1. Menyelenggarakan pendidikan Magister Manajemen berkualitas guna 

meningkatkan  kualitas kehidupan bangsa Indonesia. 

2. Menyelenggarakan kegiatan tridarma mengikuti perkembangan 

masyarakat, pasar kerja dan industri berbasis Ilmu Magister 

Manajemen dalam menghadapi globalisasi 

 

Tujuan Prodi MM MM STIE“KBP” 
 

Menghasilkan SDM berkualitas bidang Magister Manajemen yang 

mampu adaptif terhadap pasar kerja dan perkembangan zaman.  
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D. Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru 
 

Calon mahasiswa yang akan mendaftar ke Prodi MM MM  STIE”KBP” 

Padang harus melengkapi persyaratan yang sesuai dengan telah 

ditetapkan. 

 

 Syarat Melamar  
 

Yang dapat diterima sebagai mahasiswa Prodi MM  MM- STIE”KBP” adalah 

memenuhi persyaratan sebagai berikut : 

1. Menyandang gelar program Strata I (S.I) dengan Indeks Prestasi 

Kumulatif (IPK) yang memuaskan dari Perguruan Tinggi Negeri, 

Perguruan Tinggi Swasta, dan Perguruan Tinggi Luar Negeri yang 

diakui oleh DIKTI Departemen Pendidikan Nasional. 

2. Mengikuti seleksi penerimaan. 

3. Diizinkan oleh atasan pelamar, bagi yang  sudah bekerja . 

 Prosedur Pelamar 

Calon mahasiswa baru Prodi MM mengisi formulir permohonan menjadi 

mahasiswa pada Sekretariat MM STIE“KBP”. Pengisian permohonan dapat 

dilakukan dengan pengisian  tulisan tangan atau diketik dan dikirimkan 

atau diantar langsung  ke sekretariat MM STIE“KBP”. 
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Formulir lamaran disertai dokumen dalam rangkap dua seperti: 

1. Salinan ijazah S1 yang disahkan oleh perguruan tinggi pemberi 

ijazah . 

2. Salinan daftar angka hasil pelajaran (transkrip) serta IPK selama di 

S1. 

3. Daftar Riwayat hidup. 

4. Surat izin dari atasan pelamar untuk mengikuti pendidikan pada 

Prodi MM apabila selama ini pelamar sudah bekerja. 

5. Surat jaminan bahwa biaya hidup selama belajar pada Program 

Pasacasarjana ada yang menanggung. 

6. Resi weselpos yang membuktikan bahwa pelamar telah 

mengirimkan biaya pendaftaran kepada Ketua Prodi Prodi MM MM-

STIE “KBP” sebesar Rp. 200.000,- melalui rekening Nomor 

1000.0105.00033-9 Pada Bank Pembangunan Daerah dan 

1110000029294 pada Bank Mandiri. 

7. Pas foto berwarna ukuran 2 x 3, 3 X 4, dan 4 X 6 masing-masing 

sebanyak 3 (tiga) lembar.  
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 Poses Lamaran  

Setiap lamaran dinilai oleh Prodi MM mengenai persyaratan minimum yang 

harus dipenuhi. Kemudian berkas lamaran diteruskan ke Sekretaris 

Program untuk dinilai lebih lanjut. 

 Prosedur Pendaftaran Peserta  

Bagi mahasiswa yang telah diterima harus mendaftarkan diri ke bagian 

akademik Prodi MM MM STIE“KBP”, dengan membawa surat panggilan dari 

Program Studi MM STIE”KBP”, selanjutnya mahasiswa membayar SPP pada 

Bank yang bersangkutan dan mahasiswa akan diberi Kartu Rencana Studi 

(KRS ) dan buku panduan. Kartu rencana studi diisi oleh mahasiswa setelah 

berkonsultasi dengan Sekretaris Program dan diserahkan kembali ke 

Bagian Akademik Program. 

E. Perkuliahan 

a. Sistem Perkuliahan 

 

Sistem perkuliahan menggunakan Sistem Kredit Semester (SKS). 

Total SKS yang harus ditempuh oleh mahasiswa Prodi Magister 

Manajemen adalah 45 SKS 

b. Komponen Perkuliahan 
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Komponen perkuliahan Magister Manajemen terdiri dari: 

1) Matakuliah Landasan Penguasaan Ilmu dan Keterampilan (MKK) 

merupakan pengetahuan umum yang melandasi pembentukan 

kemampuan meneliti sehingga terampil dalam berkarya sesuai 

dengan dasar ilmu yang dikuasai. MKK merupakan pengetahuan 

yang harus dikuasai oleh setiap peserta Program Magister 

Manajemen. 

2) Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB) merupakan 

kelompok bahan kajian dan pelajaran yang diperlukan seseorang 

untuk dapat memahami kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai 

dengan pilihan keahlian dalam berkarya. 

3) Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) merupakan 

kelompok bahan kajian dan pelajaran untuk mengembangkan manusia 

yang beriman, bertagwa paha Tuhan yang Maha Esa dan berbudi 

pekerti luhur, berkepribadian mantap dan mandiri, serta mempunyai 

rasa tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan. 
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4) Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB) yang membentuk kesadaran, 

komitmen dan etika berprofesi. MPB adalah pengetahuan dasar yang 

harus dikuasai oleh setiap peserta Program Magister yang bertujuan 

membentuk sikap dan perilaku dalam berkarya. 

5) Mata Kuliah Keahlian (MKB) adalah pengetahuan yang membentuk 

kemampuan keahlian dalam berkarya. MKB merupakan pengetahuan 

keahlian yang harus dikuasai oleh setiap peserta Program Magister 

Manajemen. 

6) Tesis adalah hasil penelitian yang berupa pemecahan masalah 

atau pengembangan konsep baru 

c. Proses Perkuliahan 

Perkuliahan pada Magister Manajemen dilakukan dalam 16 kali 

pertemuan, dengan rincian 14 kali tatap muka, satu kali UTS dan 

satu kali UAS. Aktivitas perkuliahaan dilaksanakan melalui metod 

diskusi, presentasi dosen dan presentasi mahasiswa. Sebahagian 

besar mata kuliah mewajikan mahasiswa untuk membuat tugas 

berupa paper atau makalah. 
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d.   Pelaksanaan Perkulihaan 

1. Setiap dosen pengampu diwajibkan untuk membuat silabus dan 

SAP. Silabus dan SAP disusun sebelum kegiatan perkuliahan 

berjalandan dievaluasi sert dikembangkan sesuai perkembangan 

IPTEK. 

2. Mahasiswa yang mengikuti kuliah harus memprogram dalam 

Kartu Rencana Studi setiap semester. 

3. Kartu Rencana Studi (KRS) harus mendapat persetujuan Ketua 

Program atau Sekretaris Program, sedangkan untuk mahasiswa 

lama disahkan oleh Pembimbing Akademik, apabila sudah 

mempunyai Pembimbing Akademik. Perubahan mata kuliah dapat 

dilakukan dengan mengisi formulir perubahan mata kuliah. 

4. Pemograman disesuaikan dengan daftar mata kuliah yang 

disediakan pada semester yang bersangkutan. 

5. Ujian menjadi tanggungjawab Dosen. 

6. Dalam perkulihan, Mahasiswa diwajikan untuk: 

a. Hadir pada waktu kuliah, dengan mengikuti jadwal yang 

diumumkan setiap saat. 
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b. Mahasiswa Pria diwajibkan memakai dasi, Mahasiswi 

Perempuan pakaian menyesuaikan. 

c. Menyerahkan tugas-tugas sesuai dengan waktu yang ditetapka. 

d. Aktif mencari informasi jadwal kehadiran Dosen. 

e. Mengulang kembali tugas/tugas test, jika nilainya dibawah 

angka 3 (tiga) dengan terlebih dahulu konsultasi dengan ketua 

program studi MM. 

e. Daftar Hadir 

Berhubungan karena pelaksanaan Program S2 dalam bentuk Sistem 

Kredit Semester maka mahasiswa wajib menandatangani daftar hadir 

setiap mengikuti kuliah yang disahkan oleh dosen pemberi kuliah. 

Boleh tidaknya seorang mahasiswa mengikuti ujian akhir semester 

dalam mata kuliah yang bersangkutan berpedoman kepada daftar hadir 

tersebut. Mahasiswa harus mengikuti perkuliahan minimal 75% dari 

total kuliah yang diberikan. 

f. Evaluasi Perkuliahan 

Evaluasi perkuliahan untuk setap matakuliah dilakukan agar 

tercapainya tujuan dan sasaran matakuliah tersebut. Dapat dilihat dari 
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kuesioner penilaian mahasiswa pada akhir semester. Disamping itu, 

juga sebagian umpan balik dalam rangka pengembangan lulusan. 

g. Tugas-tugas Khusus 

Fungsi dari tugas-tugas khusus adalah meningkatkan pemahaman dari 

matakuliah yang disampaikan. Tugas-tugas khusus ini bentuknya 

dapat membuat resume, penelaahan jurnal, penyusunan paper atau 

riset kecil.  

F. P e n i l a i a n  

 Ujian Mata Kuliah 

Maksud penyelenggaraan ujian ialah untuk mengukur kemampuan 

apakah mahasiswa telah memahami atau menguasai materi yang 

disajikan untuk suatu mata kuliah. 

Pada Program Studi Magister Manajemen STIE-KBP Padang, ujian 

dilaksanakan secara terjadwal 2 kali, yaitu Ujian Tengah Semester dan 

Ujian Akhir Semester dan ujian tidak terjadwal seperti kuis dan 

persentasi paper. Ujian Tengah Semester diadakan setelah kuliah 

berlangsung 7 (tujuh kali) dan terjadual yang telah ditetapkan ketua 

Program Studi MM. Ujian akhir semester diadakan secara terjadual 
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sesuai dengan kalender akademik program studi Magister Manajemen. 

Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester diluar jadual yang 

telah ditetapkan diatas tidak dapat diadakan kecuali seizin Ketua 

Program Studi Magister Manajemen. Pada pendidikan program Studi 

Magister Manajemen tidak ada ujian perbaikan nilai. 

 Sistem Penilaian 

Sistem penilaian diberikan dalam bentuk angka yang kemudian 

dikonversikan  ke dalam nilai huruf yang diberi bobot sebagai berikut : 

 

Range Nilai Nilai Mutu Angka Mutu Sebutan Mutu 

85 ≤ NA ≤ 100 

80 ≤ NA < 85 

75 ≤ NA < 80 

70 ≤ NA < 75 

65 ≤ NA < 70 

A 

A- 

B+ 

B 

B- 

4.00 

3.50 

3.25 

3.00 

2.75 

Sangat Cemerlang 

Cemerlang 

Sangat Baik 

Baik 

Hampir Baik 

 

Indeks prestasi adalah rata-rata nilai yang dicapai untuk semua 

mata kuliah. Masing masing mata kuliah diberi bobot kredit. 

Setiap mata kuliah dapat diselesaikan dengan nilai serendah- 

rendahnya adalah C. Perlu diperhatikan bahwa nilai D dalam satu 

mata kuliah berarti bahwa mahasiswa tidak memenuhi syarat untuk 

melanjutkan studinya . Pada prinsipnya selama mengikuti 
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pendidikan, IPK untuk seluruh mata ajaran yang ditempuh tidak 

boleh kurang dari 3,00. 

 Evaluasi Keberhasilan 

Evaluasi dari keberhasilan studi dikelompokkan dalam evaluasi semester 

dan evaluasi program. Evaluasi tiap semester dilakukan dengan 

menghitung indeks prestasi IP pada semester tersebut dan IPK yang 

diperoleh sampai akhir semester tersebut. Penghitungan IP dilakukan oleh 

bagian akademik Prodi MM dibawah pengawasan Sekretaris Program. 

Kepada mahasiswa yang memiliki IP > 2,50 - < 3,00 pada akhir semester 1 

diberikan peringatan tertulis pertama, tetapi apabila IP nya < 2,50 atau 

mempunyai nilai lebih rendah dari C, maka yang bersangkutan tidak 

diperkenankan melanjutkan studi. Jika pada semester II nilai IPK > 2,75 < 

3,00 maka diberi peringatan tertulis yang kedua, tetapi apabila 

memperoleh IPK  < 2,75 atau mempunyai nilai lebih rendah dari C, maka 

mahasiswa yang bersangkutan tidak diperkenankan melanjutkan studi 

(drop out). Jika pada semester III IPK<3,00 maka mahasiswa tidak 

diperkenankan melanjutkan studi, kecuali atas pertimbangan yang lebih 

berat dari Pembimbing Akademik dan Pimpinan Prodi MM. 
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G. Batas Waktu Studi 
 

Lama studi Prodi MM MM-STIE “KBP” adalah 4 semester. Akan tetapi, bila 

ada alasan yang diluar dugaan atau kendala tertentu, maka waktu studi 

maksimal yang dapat diberikan adalah 10 semester. Dalam 

penghitungannya termasuk masa istirahat yang diperbolehkan, atau sakit 

dan diizinkan dengan surat keterangan dokter. 

 

H. Penghentian Studi Sementara 
 

Dalam keadaan terpaksa seorang mahasiswa dapat menghentikan studinya 

paling lama 2 semester. Penghentian studi ini harus seizin pembimbing 

akademik dan dilengkapi dengan rekomendasi Ketua Prodi Prodi MM dan 

ditetapkan dengan surat keputusan Ketua STIE “KBP”. Selama istirahat 

mahasiswa yang bersangkutan tidak diwajibkan membayar SPP, tetapi 

tidak dilayani secara akademik. 

I. Penulisan Tesis 

1) Pembuatan Usulan Penelitian 

Usulan penelitian merupakan karya tulis mahasiswa yang 

berisi tentang rencana kegiatan penelitian sebagai tugas 

akhir mengikuti Program Studi Magister mangemen 

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomu Keuangan Perbankan 

Pembangunan. Usulan penelitian ditulis sesuai dengan 
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pedoman penulisan usulan penelitian tesis yang berlaku, 

antara lain berisi: 

Pendahuluan, yang menguraikan tentang latar belakang 

pentingnya masalah penelitian, adanya fenomena-

fenomena tertentu yang perlu dicermati, kerangka 

pemikiran atau formulasi permasalahan yang diteliti, 

maksud dan tujuan penelitian. 

 

Tinjauan Pustaka, menyajikan data dan / atau informasi 

ilmiah (berasal dari jurnal, kumpulan artikel penelitian, 

laporan kemajuan penelitian dari lembaga dan sebagainya) 

yang menjadi pendukung maupun kontra terhadap 

permasalahan penelitian yang diajukan, termasuk pendapat 

yang masih meragukan tentang permasalahan yang akan 

diteliti; mahasiswa melakukan analisis terhadap 

permasalahan tersebut sehingga dapat diajukan konsep 

baru yang perlu untuk dilakukan penelitian. 

 

Metode Penelitian, menyajikan tentang metode yang 

digunakan oleh peneliti untuk mendekati permasalahan, 

penetapan contoh, macam variabel yang digunakan, cara 

mengukurnya, metoda analisisnya serta cara uji yang 

ditetapkan, alat dan program yang digunakan serta cara 

penyajian hasilnya.  Pada bab ini juga disajikan informasi 
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tentang tempat dan waktu penelitian dan informasi lain 

yang dianggap relevan dengan pelaksanaan kegiatan 

penelitian. 

 

Daftar Pustaka, yang berisi tentang daftar karya tulis ilmiah 

yang digunakan untuk menyusun usulan penelitian. 

Penulisan pustaka menurut nomor sebagaimana 

dicontohkan dalam tata cara penulisan kepustakaan dalam 

Buku Pedoman Penulisan Tesis Magister Manajemen 

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Keuangan Perbankan 

Pembangunan.  

 

2) Ujian Proposal Penelitian Tesis 

Ujian Kelayakan proposal penelitian tesis dapat diajukan 

oleh mahasiswa setelah menempuh perkuliahan minimum 

42 sks dengan IPK = 3,00 serta tidak ada nilai C. Naskah 

kelayakan proposal penelitian dikonsultasikan dengan 

Komisi Pembimbing untuk mendapat persetujuan, dan 

setelah disetujui oleh Komisi Pembimbing dapat segera 

diajukan untuk ujian kelayakan proposal penelitian. 

Ketua Komisi Pembimbing mengusulkan ujian kelayakan 

proposal penelitian kepada Ketua Program Studi, 

tembusannya kepada ketua magister managemen Sekolah 
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Tinggi Ilmu Ekonomi Keuangan Perbankan Pembangunan 

selanjutnya ketua prodi Magister mangemen Sekolah 

Tinggi Ilmu Ekonomi Keuangan Perbankan Pembangunan 

Sekolah menetapkan dua orang dosen penguji di luar 

komisi pembimbing. 

Forum ujian kelayakan proposal penelitian dipimpin oleh 

Ketua Komisi Pembimbing. Apabila Ketua Komisi 

Pembimbing tidak hadir karena sesuatu dan lain hal, dapat 

menugasi anggota Komisi Pembimbing untuk memimpin 

ujian. Ujian dapat dilaksanakan kalau dihadiri oleh dua 

orang penguji dan sekurang-kurangnya satu orang komisi 

pembimbing. Ujian tidak dapat dilakukan di luar forum ujian. 

Ujian kelayakan proposal penelitian dilaksanakan selama ± 

90 menit dengan materi ujian adalah usulan penelitian. 

Komponen penilaian antara lain naskah usulan penelitian, 

penyajian / presentasi mahasiswa, dan kemampuan 

mahasiswa berargumentasi secara ilmiah. 

Hasil ujian ditetapkan secara musyawarah sesuai dengan 

nilai yang diberikan penguji. Nilai lulus untuk ujian 

kelayakan proposal penelitian minimum B. Apabila kurang 

dari nilai tersebut, mahasiswa harus mengulang ujian 

usulan penelitian dan diberi kesempatan satu kali ulangan. 

Apabila mahasiswa tidak lulus lagi maka yang 
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bersangkutan diberi tugas untuk memperbaiki usulan 

penelitiannya atau dinyatakan gagal dalam menempuh 

studi di program studi Magister manajemen Sekolah Tinggi 

Ilmu Ekonomi Keuangan, Perbankan dan Pembangunan. 

Usulan penelitian yang telah disetujui oleh Komisi 

Pembimbing dan telah lulus ujian kelayakan proposal 

penelitian, disahkan / ditanda-tangani oleh ketua prodi. 

Selanjutnya mahasiswa yang bersangkutan dapat 

melakukan penelitian tesis. 

 3) Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian merupakan program akademik mahasiswa, 

kegiatannya dapat menggunakan metode obsevasional dan 

atau cross section, yang hasilnya akan digunakan untuk 

penulisan naskah tesis. Penelitian dilaksanakan di daerah 

yang dipilih sesuai dengan tujuan penelitian dan disetujui 

oleh Komisi Pembimbing. Sebelum melaksanakan 

penelitian mahasiswa harus menyelesaikan persyaratan 

administrasi di Sekretariat Program Studi MM. 

Penelitian disupervisi oleh Ketua Komisi Pembimbing 

atau yang mewakili. Hasil supervisi penelitian 

dilaporkan oleh Pembimbing yang melakukan supervisi 

dengan menyerahkan hasil evaluasi kepada Ketua 

Prodi, yang selanjutnya didokumentasikan sebagai 
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salah satu unsur yang dipertimbangkan dalam menilai 

pelaksanaan penelitian.  

 

4) Penulisan Artikel Jurnal dan Naskah Tesis 

Artikel jurnal adalah karya tulis ilmiah berupa artikel jurnal 

yang ditulis berdasarkan sebagian atau seluruh hasil-hasil 

penelitian tesis. Artikel jurnal yang disetujui Komisi 

Pembimbing digunakan sebagai bahan untuk seminar hasil 

penelitian. Artikel jurnal ditulis berdasarkan tata cara 

penulisan artikel jurnal yang dituju. Artikel jurnal yang dituju 

minimal adalah jurnal nasional terakreditasi. 

Naskah Tesis merupakan karya tulis mahasiswa yang 

ditulis berdasarkan hasil-hasil penelitian yang telah 

dilakukan. Naskah tesis ditulis berdasarkan acuan dalam 

buku pedoman penulisan tesis Program Studi Magister 

Manajemen. Naskah tesis digunakan untuk bahan ujian 

tesis.  

5) Ujian Kelayakan Naskah Tesis 

Ujian tesis dilaksanakan berdasarkan usulan Ketua Komisi 

Pembimbing dan permohonan mahasiswa kepada Ketua 

Program Studi. Ketua Program Studi menetapkan dua 

orang dosen penguji di luar komisi pembimbing. 

Selanjutnya Ketua Program Studi memproses 
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penyelenggaraan ujian dan mengundang Tim Penguji 

disertai jadwal, tempat ujian tesis, dan naskah tesis. 

Forum ujian tesis dipimpin oleh Ketua Komisi Pembimbing. 

Apabila Ketua Komisi Pembimbing tidak hadir karena 

sesuatu dan lain hal, Ketua Komisi dapat menugaskan 

Anggota Komisi untuk memimpin ujian. Ujian dapat 

dilaksanakan kalau dihadiri oleh dua orang penguji dan 

sekurang-kurangnya satu orang komisi pembimbing.  Ujian 

juga dihadiri oleh ketua atau salah satu anggota tim 

monitoring dan evaluasi tesis dari GKM untuk memonitoring 

pelaksanaan ujian dan kelengkapan ujian.   

Ujian tesis dilaksanakan selama ± 100 menit dengan materi 

berupa naskah tesis. Ujian tidak dapat dilakukan di luar 

forum ujian. Komponen penilaian antara lain meliputi 

kemampuan penguasaan materi tesis, kemampuan 

komprehensif dalam penyajian dan mempertahankan isi 

tesisnya. 

Hasil ujian ditetapkan secara musyawarah sesuai dengan 

nilai yang diberikan semua penguji dan diumumkan 

langsung ke mahasiswa yang bersangkutan. Lima 

komponen penilaian tesis dengan pembobotannya adalah 

sebagai berikut: 
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(i)    Usulan Penelitian 1 sks 

(ii)   Pelaksanaan Penelitian 1 sks 

(iii)  Penulisan tesis 2 sks 

 (iv)  Ujian akhir tesis 2 sks 

 

Butir-butir (i) dan (ii) diberikan oleh Pembimbing I dan II, 

sedangkan  butir  (iii) dan (iv) oleh semua anggota tim 

penguji. Nilai diberikan sesuai dengan sistem yang berlaku 

(A, A-, B+, B, dan B-). Nilai akhir merupakan rata-rata 

(sesuai dengan pembobotan) dari nilai-nilai yang 

disebutkan sebelumnya. Nilai lulus untuk ujian akhir naskah 

tesis minimum B. Apabila kurang dari nilai tersebut, 

mahasiswa harus mengulangi ujian tesis dan diberi 

kesempatan satu kali ulangan. Apabila mahasiswa tidak 

lulus lagi maka yang bersangkutan diberi tugas khusus 

(atas persetujuan pembimbing) untuk memperbaiki naskah 

tesisnya atau dinyatakan gagal dalam studi di Program 

Studi Magister Manajemen.  

Perbaikan naskah tesis (berdasarkan saran-saran dari tim 

penguji tesis) harus diselesaikan paling lambat satu bulan 

setelah ujian tesis. Jika batas waktu perbaikan yang 

ditentukan habis dan perbaikan naskah tesis belum selesai 

dan mahasiswa tidak dapat mempertanggungjawabkan 
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alasannya kepada Komisi Pembimbing maka Ketua Komisi 

Pembimbing dapat mengusulkan supaya mahasiswa yang 

bersangkutan menempuh ujian tesis lagi. 

Mahasiswa yang telah lulus ujian akhir tesis, dan telah 

melakukan perbaikan dengan persetujuan komisi 

pembimbing, dapat menggandakan naskah tesis tersebut 

sejumlah tertentu (untuk Komisi Pembimbing, STIE “KBP”, 

Program Studi, dan pihak lain yang memerlukan).  Naskah 

tesis  kemudian disahkan dengan ditanda-tangani oleh 

Komisi Pembimbing dan Ketua Program Studi. 

 

6) Penulisan Hasil Penelitian Tesis 

Penulisan hasil penelitian tesis bersifat wajib, dengan 

beban 6 SKS. Dalam penulisan tesis, mahasiswa harus 

menempuh prosedur berikut. 

a) Mahasiswa menyusun proposal tesis dalam mata kuliah 

Metodologi Penelitian.  

b) Mahasiswa mempresentasikan proposalnya dalam 

seminar proposal. Pada kesempatan ini, yang 

bersangkutan mendapat masukan dari Tim penguji 

(terdiri dari 2 orang penguji dan dua pembimbing) dan 

juga dihadiri oleh mahasiswa yang akan mengikuti 

seminar proposal selanjutnya. 
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c) Setelah melakukan seminar proposal dan mendapatkan 

masukan dari Tim penguji dan pembimbing, mahasiswa 

diharuskan merevisi proposalnya sesuai dengan 

masukan tim penguji dan pembimbing setelah itu 

dikonsultasikan kembali kepada pembimbing. 

d) Setelah proposal disetujui Tim Penilai Proposal, 

mahasiswa dapat melakukan penelitian di lapangan. 

Sebelumnya mahasiswa mengajukan proposal untuk 

ditandatangani oleh Ketua Prodi serta surat pengantar 

kelapangan.  

e) Setelah penelitian lapangan selesai, mahasiswa 

berkonsultasi kepada pembimbing sampai proses akhir.  

f) Selanjutnya setelah tesis disetujui oleh pembimbing 

utama dan kedua, mahasiswa dapat  mengajukan ujian 

tesis, dengan demikian Ketua Program Studi membuat 

SK Tim Penguji Ujian Tesis. 

 

J. Kolokium dan Seminar 
 

Sebelum usulan penelitian disetujui oleh Pembimbing  dan Ketua Prodi 

Prodi MM, terlebih dahulu dilakukan seminar proposal (kolokium), Kolokium 

ini dihadiri oleh Pembimbing dan mahasiswa Pascasarjana.  
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K. Penelitian dan Penulisan Tesis 

Pada prinsipnya seorang mahasiswa dapat memulai penelitian sejak 

semester I asalkan mahasiswa yang bersangkutan sudah mengajukan 

proposal penelitian, telah disetujui oleh pembimbing dan Ketua Prodi akan 

tetapi, secara umum penelitian dilakukan setelah mengumpulkan paling 

sedikit 12 kredit dengan IPK > 3,00. Mahasiswa mengajukan permohonan 

melakukan penelitian dengan melampirkan usulan penelitian sesuai format 

yang berlaku. Usulan penelitian harus disetujui oleh pembimbing, Sekretaris 

Program dan Ketua Prodi Program, dan diselesaikan paling lambat dalam 

semester IV. 

Kurikulum program Magister Manajemen mencakup kewajiban penulisan 

hasil penelitian berupa tesis pada akhir masa studi. Format tesis dibakukan 

sesuai dengan tata  cara yang terdapat dalam buku panduan penulisan 

tesis Prodi MM MM STIE“KBP”. Pimpinan Prodi MM mempunyai wewenang 

untuk menilai setiap tesis mahasiswa Prodi MM, terutama terhadap format 

dan bahasanya. 

L. Ujian Akhir Magister 

Setelah mahasiswa memenuhi semua persyaratan, pembimbing beserta 

tim penguji lainnya menguji secara lisan pengetahuan yang berkaitan 
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dengan Program Studi atau spesifikasi mahasiswa termasuk tesis. 

Persetujuan lengkap dari tim penguji diperlukan untuk dapat lulus dari ujian 

akhir. Tim penguji terdiri atas pembimbing dan dosen undangan dalam 

bidang ilmu yang relevan. Jika seorang mahasiswa gagal dalam ujian, ia 

dapat mengulang satu kali lagi dalam jangka waktu minimal satu bulan dan 

tidak lebih dari satu semester setelah ujian pertama. Apabila tidak lulus 

setelah 2 kali ujian maka mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan gagal 

(drop out). 

Mahasiswa dinyatakan telah menyelesaikan pendidikan pascasarjana 

apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut : 

1. IPK > 3,00 dengan nilai C paling banyak tiga buah. 

2. Telah lulus ujian tesis. 

3. Telah menyerahkan naskah tesis yang telah disahkan. 
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Bagian 2 

 

KETENTUAN PELAKSANAAN 

 

 

Pelaksanaan pendidikan pada Program Magister Manajemen diatur 

berdasarkan Peraturan Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi “Keuangan, 

Perbankan dan Pembangunan” yang berlaku untuk pendidikan 

Pascasarjana Magister Manajemen sesuai  dengan keputusan Ketua 

STIE“KBP” No. 017/09.27/STIE“KBP” 2011. 

 

PERATURAN AKADEMIK 

UNTUK  PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN SEKOLAH TINGGI ILMU 

EKONOMI 
KEUANGAN DAN PERBANKAN PEMBANGUNAN 

 

BAB I 

PENGERTIAN UMUM 

Pasal 1 

 

1. Pendidikan Program  Studi Magister Manajemen adalah pendidikan 

lanjutan dari jenjang Pendidikan Strata 1 (Sarjana). 

2. Program Studi adalah pendidikan tinggi berdasarkan spesialisasi 

keilmuan di bawah koordinasi Program Studi . 

3. Dalam peraturan akademik untuk jenjang Pendidikan Program Studi  

Magister Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi “KBP” ini 

selanjutnya yang dimaksud dengan : 
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a. Program Pendidikan Pascasarjana Program Magister adalah jenjang 

pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik 

dengan program studi dan beban studi kumulatif minimal 36 sks 

dan maksimal 50 sks setelah pendidikan program S1. 

b. Sistem Kredit Semester disingkat SKS adalah sistem 

penyelenggaraan pendidikan dengan beban studi mahasiswa, 

beban studi dosen, dan beban penyelenggaraan program 

pendidikan dinyatakan dengan satuan kredit semester (sks) atas 

dasar satuan waktu semester yang setara dengan 14  - 16 minggu 

kuliah. 

c. Satuan kredit semester disingkat sks adalah satuan yang digunakan 

untuk menyatakan besarnya beban studi mahasiswa, besarnya 

pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa, besarnya 

pengakuan atas keberhasilan kumulatif bagi suatu Program Studi 

tertentu, serta besarnya usaha untuk menyelenggarakan 

pendidikan bagi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi “KBP”, khususnya 

dosen. 

d. Satu satuan kredit semester disingkat sks adalah takaran 

penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh melalui 
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satu jam kegiatan terjadwal yang diiringi oleh dua sampai empat 

jam perminggu oleh tugas atau kegiatan lain yang terstruktur 

maupun mandiri selama satu semester atau tabungan lain yang 

setara. 

e. Indeks Prestasi disingkat IP adalah ukuran kemajuan belajar pada 

semester tertentu. 

f. Indeks Prestasi Kumulatif disingkat IPK adalah ukuran kemajuan 

belajar sejak semester pertama sampai kepada semester dimana 

diadakan perhitungan atau evaluasi. 

g. Tesis adalah suatu karya tulis ilmiah yang ditulis berdasarkan hasil 

penelitian lapangan, penelitian laboratorium dan atau penelitian 

kepustakaan. 

h. Ujian akhir adalah ujian tesis dan penguasaan berbagai mata kuliah 

dari suatu Program Studi secara menyeluruh dan terpadu dalam 

memecahkan suatu masalah yang terkait tesis. 

i. Ujian Pengawasan Mutu Perguruan Tinggi Swasta (Ujian negara) 

adalah bagian dari mekanisme proses pengendalian mutu 

kelembagaan pendidikan tinggi swasta, oleh Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan. 
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BAB II 

BEBAN STUDI 

 

Pasal 2 

1. Beban studi untuk setiap Program Studi pada jenjang Pendidikan 

Program Studi S2 adalah antara 36 – 50 sks. 

2. Beban studi paling kurang adalah 9 sks, dan sebanyak-banyaknya 15 

sks untuk tiap semester. 

3. Jumlah beban studi dinyatakan dengan satuan kredit semester yang 

dapat diambil mahasiswa dalam setiap semester ditetapkan 

berdasarkan pertimbangan dari Pembimbing Akademik atau Ketua 

Program Studi bagi yang belum mempunyai Pembimbing Akademik. 
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BAB III 

MATA KULIAH 

Pasal 3 

1. Mata Kuliah setiap Program Studi dapat dikelompokkan sebagai 

berikut: 

1) Mata Kuliah Inti 

2) Mata Kuliah Institusi 

2. Kelompok Program Studi (PS) adalah Mata Kuliah – Mata Kuliah yang 

ditawarkan oleh masing-masing Program Studi yang terdiri dari 

kelompok Mata Kuliah Inti dan Mata Kuliah Institusi. 

3. Kelompok Mata Kuliah Inti dan Mata Kuliah Institusi seperti dimaksud 

ayat  (2) di atas, ditetapkan oleh Ketua Prodi atas usul dari Sekretaris 

Program. 

4. Mata Kuliah Inti suatu Program Studi diperlukan untuk memberikan 

identitas keilmuan dari setiap mahasiswa yang menempuh Program 

Studi tersebut, dengan jumlah 27 sks. 

5. Mata Kuliah Inti suatu Program Studi adalah Mata Kuliah yang 

ditetapkan oleh Program studi yang bersangkutan dan wajib diikuti oleh 

setiap mahasiswa yang menempuh Program Studi tersebut. 
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6. Mata Kuliah Institusi suatu Program Studi adalah Mata Kuliah yang 

ditawarkan oleh suatu Program Studi, yang dapat dipilih oleh setiap 

mahasiswa yang menempuh Program Studi tersebut dengan jumlah 15 

sks. 

7. Mata Kuliah Keahlian suatu Program Studi diperlukan untuk 

melengkapi dan menunjang identitas pendidikan keilmuan dari setiap 

mahasiswa yang menempuh Program Studi tersebut sesuai dengan 

minat dan keinginannya. 

8. Pemilihan Mata Kuliah Institusi oleh setiap mahasiswa yang menempuh 

suatu Program Studi, haruslah dengan persetujuan Pembimbing 

Akademik. 

Pasal 4 

1. Setiap mata kuliah diselenggarakan dalam bentuk kuliah atau tatap 

muka, kerja laboratorium, kerja lapangan, seminar, studi mandiri, dan 

kegiatan akademik lainnya. 

2. Setiap mata kuliah dengan kegiatan akademik seperti dimaksud pada 

ayat (1) di atas yang terstruktur dan diberikan secara terjadual harus 

dilengkapi dengan kode huruf, kode nomor atau angka, serta diberikan 

bobot yang dinamakan Nilai Kredit. 
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3. Tujuan dan materi dari setiap mata kuliah seperti dimaksud ayat (1) 

dan (2) di atas dinyatakan dalam silabus atau sinopsis dari mata kuliah 

yang bersangkutan. 

4. Silabus atau sinopsis setiap mata kuliah diuraikan dalam Satuan Acara 

Pengajaran (SAP) yang disusun oleh dosen/kelompok dosen pengasuh 

mata kulaih tersebut dalam Program Studi yang bersangkutan. 

 

Pasal 5 

1. Setiap mata kuliah diasuh dan dikembangkan oleh satu Program Studi 

pada Pendidikan Program Studi S2 

2. Penambahan, penghapusan, penggabungan atau pemecahan mata 

kuliah dalam suatu Program Studi ditetapkan oleh  Ketua Program Studi 

berdasarkan atas hasil rapat kurikulum dengan dosen program studi. 

3. Semua mata kuliah yang ditawarkan untuk setiap semester pada suatu 

Program Studi harus terdaftar pada Bagian Administrasi Akademik 

Program Studi MM STIE”KBP”, sesuai dengan kurikulum yang berlaku. 
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BAB IV 

SISTEM STUDI 

Pasal 6 

 

Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan atas dasar kurikulum yang 

disusun sesuai dengan sasaran dan tujuan dari Program Studi, yang 

ditetapkan dengan SK Ketua STIE“KBP”. 

Pasal 7 

 

1. Pendidikan Program Studi S2 diselenggarakan selama 4 semester, dan 

batas waktu maksimal adalah 10 semester. 

2. Satu tahun akademik pada dasarnya dibagi atas 3 semester. Setiap 

semester terdiri paling kurang 14 minggu kuliah atau tatap muka 

efektif. 

3. Pada tiap semester ditawarkan sejumlah mata kulaih untuk setiap 

Program Studi yang dapat dipedomani oleh mahasiswa dalam mengisi 

Kartu Rencana Studi (KRS), sesuai dengan ketentuan bidang minat. 

4. Pelaksanaan untuk nilai satu sks kuliah, adalah satu kali 60 menit 

tatap muka per minggu terjadual, dengan paling kurang selama 14 

minggu dalam satu semester. 
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5. Pelaksanaan praktikum untuk nilai satu sks, adalah paling kurang tiga 

kali 60 menit pekerjaan laboratorium, lapangan, klinik, asistensi, karya 

mandiri dsb, per minggu dengan paling kurang selama 14 minggu 

dalam satu semester. 

Pasal 8 

 

1. Perubahan komposisi mata kuliah  yang sedang diambil oleh seorang 

mahasiswa dalam satu semester baik berupa penggantian, 

penambahan maupun pembatalan, hanya diizinkan oleh Ketua Program 

Studi atas saran Pembimbing Akademik, melalui Sekretaris Program. 

2. Pelaksanaan penggantian, penambahan, dan pengurangan mata kuliah 

seperti dimaksud ayat (1) di atas dapat dilakukan dalam waktu paling 

lambat 3 minggu atau 3 kali kuliah sejak semester dimulai. 

3. Dalam keadaan yang amat khusus, selain seperti dimaksud ayat (1) 

dan (2) di atas, akan diatur dengan kebijaksnaan tersendiri. 

 

Pasal 9 

 

1. Dalam rangka menyelesaikan studi, seorang mahasiswa wajib 

melakukan penelitian dan menulis tesis. 

2. Bobot kredit tesis adalah 4 sks. 
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3. Penulisan dan pembuatan tesis berpedoman kepada panduan 

pembuatan tesis yang disusun tersendiri, oleh Program Studi MM – 

STIE “KBP”. 

4. Pemeriksaan konsep rencana penelitian, atau tesis oleh Pembimbing 

dan perbaikannya oleh mahasiswa yang bersangkutan tidak lebih dari 2 

bulan, sejak diserahkan oleh mahasiswa kepada Pembimbing yang 

dibuktikan dengan tanda terima dari kedua belah pihak. 

5. Konsep rencana penelitian yang telah diperbaiki dan disetujui 

Pembimbing seperti dimaksud ayat (4) di atas, harus segera 

dikolokiumkan; bila dinyatakan lulus dapat diberi bobot  kredit 2 sks. 

6. Rencana penelitian seperti dimaksud ayat (5) di atas harus disiapkan 

dengan perbaikan dan dijilid secara rapi sesuai ketentuan, harus 

disetujui oleh Pembimbing dan Ketua Program Studi, untuk dapat 

memulai kegiatan penelitian. 

7. Konsep tesis hasil penelitian yang telah diperiksa dan disetujui 

Pembimbing seperti dimaksud ayat (4) di atas harus disiapkan dengan 

perbaikannya.  
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8. Konsep tesis yang telah dimaksud ayat (7) di atas harus disiapkan 

dengan perbaikannya, dijilid rapi dan digandakan sesuai ketentuan, 

disetujui Pembimbing, untuk dapat diajukan jadual ujian akhir tesis. 
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BAB V 

SISTEM EVALUASI AKADEMIK MAHASISWA 

Pasal 10 

 

1. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui keberhasilan penyelenggaraan 

akademik serta memperoleh umpan balik bagi mahasiswa dan dosen. 

2. Evaluasi untuk menilai keberhasilan penyelenggaraan proses belajar 

mengajar meliputi evaluasi kegiatan kuliah, penelitian, dan tugas 

akademik lainnya. 

3. Untuk lebih mengungkapkan kemampuan ilmiah dan pendalaman 

materi, guna mencapai hasil evaluasi objektif, kepada mahasiswa dapat 

dibebankan tugas-tugas khusus seperti pekerjaan rumah, seminar 

kelompok, pembuatan koleksi, laporan  kasus, laporan buku, 

terjemahan, dan bentuk-bentuk lain. 

Pasal 11 

 

1. Ujian meliputi kuis, ujian tengah semester, ujian praktikum, dan ujian 

akhir semester. 

2. Kuis dan ujian praktikum dilaksanakan sesuai kebutuhan. 
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3. Ujian Tengah Semester diadakan setelah kuliah berlangsung tujuh kali 

dan terjadual. 

4. Ujian Akhir Semester diadakan secara terjadual pada akhir semester 

sesuai dengan kalender akademik Program Studi. 

5. Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester di luar jadual yang 

telah ditetapkan seperti dimaksud ayat (3) di atas tidak dapat diadakan, 

kecuali seizin Ketua Program Studi. 

6. Seorang mahasiswa berhak mengikuti Ujian Akhir Semester bila telah 

mengikuti kuliah, praktikum untuk mata kuliah yang bersangkutan 

paling kurang 75% dari yang telah terlaksana oleh dosen/asisten. 

7. Pada Pendidikan Program Studi tidak ada ujian perbaikan nilai. 

 

Pasal 12 

 

1. Dalam penilaian ujian dapat menggunakan Norma Absolut yaitu 

Penialaian Acuan Patokan atau dengan Norma Relatif yakni Penilaian 

Acuan Normal, tergantung pada proses belajar mengajar, populasi 

mahasiswa, dan jenis mata kuliah. 
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2. Penilaian Acuan Patokan (PAP) digunakan bila proses belajar mengajar 

menuntut penguasaan yang akurat dan matang untuk mencapai 

kemahiran dalam kegiatan psikomotorik. 

3. Penilaian Acuan Normal (PAN) dapat dipakai bila distribusi nilai cukup 

rendah dari populasi yang cukup besar. 

 

Pasal 13 

 

1. Nilai Lengkap Akhir Semester suatu mata kuliah adalah gabungan dari 

nilai Praktikum, Ujian Tengah Semester, Kuis, Ujian Akhir Semester, dan 

tugas lainnya. 

2. Pembobotan nilai ditentukan oleh dosen. 

3. Penyerahan Nilai Lengkap Akhir Semester oleh penanggung jawab mata 

kuliah kepada Bagian Administrasi Akademik Prodi, paling lambat satu 

minggu setelah pelaksanaan ujian mata kuliah yang bersangkutan. 

 

Pasal 14 

 

1. Nilai Lengkap Akhir Semester suatu mata kuliah dinyatakan dengan 

Nilai Mutu (NM) yaitu A, A, B+,B, B- yang dalam Angka Mutu (AM) 

adalah 4,00; 3,50; 3,25; 3,00; 2,75 serta dalam Sebutan Mutu (SM) 
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secara berturut-turut adalah Sangat Cemerlang, Cemerlang, Sangat 

Baik, Baik dan Hampir Baik. 

2. Hubungan antara, Nilai Mutu (NM), Angka Mutu (AM) dan Sebutan Mutu 

(SM) adalah sebagai berikut : 

 

Range Nilai Nilai Mutu Angka Mutu Sebutan Mutu 

85 ≤ NA ≤ 100 

80 ≤ NA < 85 

75 ≤ NA < 80 

70 ≤ NA < 75 

65 ≤ NA < 70 

A 

A- 

B+ 

B 

B- 

4.00 

3.50 

3.25 

3.00 

2.75 

Sangat Cemerlang 

Cemerlang 

Sangat Baik 

Baik 

Hampir Baik 

 

Pasal 15 

 

1. Seorang mahasiswa yang tidak atau belum dapat menyelesaikan 

semua persyaratan tugas-tugas akademik, tetapi mengikuti Ujian Akhir 

Semester suatu mata kuliah, dengan suatu alasan yang wajar dan 

dapat diterima oleh Ketua Program Studi, untuk sementara dapat 

diberikan nilai Belum Lengkap (BL) dengan persetujuan dosen 

pengasuh mata kuliah yang bersangkutan. 
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2. Nilai Belum Lengkap (BL) seperti dimaksud ayat (1) di atas, harus 

dilengkapi dalam batas waktu paling lambat satu semester semenjak 

nilai BL tersebut diumumkan. 

3. Perubahan nilai Belum Lengkap (BL) tersebut harus segera diserahkan 

oleh dosen pengasuh mata kuliah yang bersangkutan kepada Bagian 

Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan Program Studi. 

4. Dalam menentukan Indeks Prestasi (IP), maka nilai Belum Lengkap (BL) 

tidak diperhitungkan. 

5. Perhitungan Indeks Prestasi seperti dimaksud ayat (4) di atas adalah 

penjumlahan dari perkalian Angka Mutu dengan Nilai Kredit suatu mata 

kuliah dibagi dengan Jumlah Nilai Kredit dari semua mata kuliah yang 

diambil dalam suatu semester, dengan rumus sebagai berikut : 

                 n                        n 

IP =        Mi Ki   /        Ki  ,  i = 1, 2, ... n 

               i = 1                  i = 1 

 

dimana, 

IP = Indeks Prestasi 

Mi = Angka mutu mata kuliah ke-i (yang bersangkutan) 

Ki = Nilai kredit suatu mata kuliah ke-i (yang bersangkutan) 
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n = Jumlah mata kuliah yang diambil dalam suatu Program Studi pada 

setiap semester 

 

Pasal 16 

 

1. Evaluasi untuk kelanjutan studi mahasiswa diadakan setiap akhir 

semester. 

2. Mahasiswa dapat melanjutkan studi ke semester 2 bila pada akhir 

semester 1 memiliki IPK > 2,75 tanpa adanya nilai yang lebih rendah 

dari C atau BL. 

3. Mahasiswa dapat melanjutkan studi ke semester 3 bila pada akhir 

semester 2 memiliki IPK > 2,75 tanpa adanya nilai yang lebih rendah 

dari C atau BL. 

4. Mahasiswa dapat melanjutkan studi ke semester 4 bila pada akhir 

semester 3 memiliki IPK > 3,00 tanpa adanya nilai yang lebih rendah 

dari C atau BL, kecuali atas pertimbangan Pembimbing dan Pimpinan 

Program Studi. 
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BAB VI 

TUGAS AKHIR 

Pasal 17 

 

1. Setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan program studinya, wajib 

menyelesaikan tugas akhir yang merupakan bagian dari ujian akhir. 

2. Tugas akhir seperti dimaksud ayat (1) di atas, adalah hasil penelitian 

yang ditulis dalam bentuk tesis. 

3. Penelitian dapat dilakukan di lapangan, atau perpustakaan. 

4. Sebelum melakukan penelitian mahasiswa diharuskan menulis 

Rencana Penelitian dan telah diseminarkan (kolokium) seperti 

dimaksud Pasal 9 ayat (6) di atas. 

5. Pelaksanaan seminar seperti dimaksud ayat (4) di atas, ditentukan dan 

diatur oleh Program Studi dengan memperhatikan usul Pembimbing. 

6. Setelah seminar dilanjutkan dengan seminar hasil yang telah diatur 

oleh Prodi. 
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BAB VII 

UJIAN AKHIR 

Pasal 18 

 

1. Setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan program studi harus 

menempuh Ujian Akhir. 

2. Setiap mahasiswa diperkenankan mengikuti Ujian Akhir bila telah 

memenuhi syarat-syarat administratif dan akademik sebagai berikut : 

a. Terdaftar pada semester berjalan dengan memenuhi semua 

ketentuan yang berlaku. 

b. Mempunyai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling kurang 3,00. 

c. Tidak mempunyai nilai lebih rendah dari C. 

d. Nilai C paling banyak 3 buah. 

3. Ujian akhir seperti dimaksud ayat (1) di atas berbentuk ujian thesis. 

4. Tim Penguji 3 orang terdiri dari Pembimbing, Ketua dan anggota dan 

yang ditunjuk oleh Ketua program berdasarkan keterkaitan ilmu. 
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BAB VIII 

HASIL UJIAN AKHIR 

Pasal 19 

 

1. Hasil ujian akhir dinyatakan dalam bentuk : 

a. Lulus 

b. Tidak lulus 

2. Seorang mahasiswa dinyatakan lulus ujian akhir dari Program Studi 

seperti dimaksud pada ayat (1) huruf  (a) di atas, bila : 

a. Telah mengumpulkan jumlah minimal sks yang disyaratkan untuk 

Program Studi yang bersangkutan. 

b. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling kurang 3,00. 

c. Tidak ada nilai lebih rendah dari C. 

d. Nilai C paling banyak 3 buah. 

e. Telah lulus ujian tesis/tugas akhir. 

3. Bagi mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus ujian akhir seperti 

dimaksud pada ayat (1) huruf (b) di atas, dapat diberi kesempatan 

mengulangi ujian sesuai dengan kesepakatan Tim Penguji. 
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4. Setiap mahasiswa yang telah lulus ujian akhir seperti dimaksud ayat (2) 

di atas, diwisuda sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Sekolah 

Tinggi Ilmu Ekonomi “KBP”. 

5. Setiap mahasiswa yang telah diwisuda berhak memakai gelar akademik 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
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BAB IX 

PREDIKAT LULUS 

Pasal 20 

 

1. Setiap mahasiswa yang telah lulus ujian akhir diberikan predikat lulus. 

2. Predikat diberikan berdasarkan Nilai Akhir yaitu nilai Indeks Prestasi 

Kumulatif (IPK) semua mata kuliah dan nilai ujian akhir, serta lama 

studi efektif. 

3. Predikat lulus yang diberikan seperti dimaksud ayat (1) dan (2) di atas 

adalah: 

a. Dengan Pujian/Sangat Cemerlang, bila : 

a.1. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sama atau lebih dari 4.00 

a.2. Tidak mempunyai nilai mata kuliah lebih rendah dari B. 

a.3. Menyelesaikan Pendidikan Program Studi pada Magister 

Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi “KBP” yang 

diikutinya tidak  lebih dari 4 semester kontiniu.  

b. Sangat Memuaskan, bila : 

b.1. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) > 3,50. 
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b.2. Tidak mempunyai nilai mata kuliah lebih rendah dari B. 

b.3. Menyelesaikan Pendidikan Program Studi pada Magister 

Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi “KBP” yang 

diikutinya tidak lebih dari 6 semester efektif. 

c. Memuaskan, bila Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) > 3,00 dan tidak 

memenuhi syarat seperti dimaksud ayat (3) huruf (a) dan (b) di atas. 

4. Wisudawan yang lulus dengan prediket Dengan Pujian dan wisudawan 

terbaik diberikan Penghargaan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 

“KBP”. 
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BAB X 

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DOSEN 

Pasal 21 

 

1. Dosen adalah seorang yang mempunyai tugas utama memberi kuliah 

yang diangkat oleh Ketua Program Studi. 

2. Kualifikasi dosen untuk Program Studi adalah : 

a. Bergelar doktor 

b. Berjabatan Guru Besar 

3. Dosen dapat didampingi oleh seorang asisten minimal bergelar 

Magister dalam melaksanakan tugas-tugas akademik, kecuali tugas 

memberi kuliah. 

 

Pasal 22 

 

1. Disamping tugas utama seperti dimaksud ayat (1) Pasal 21 di atas, 

dosen juga mempunyai tugas sebagai Pembimbing Akademik dan 

Pembimbing Tesis.  

2. Pembimbing untuk setiap mahasiswa terdiri dari 1 orang. 
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3. Pembimbing, minimal bergelar Doktor atau berjabatan Guru Besar.  

4. Seorang Dosen dapat menjadi Pembimbing paling banyak untuk 6 

orang mahasiswa. 

5. Pembimbing diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Program Studi atas 

usul Sekretaris Program Studi. 

 

Pasal 23 

 

Pembimbing seorang mahasiswa dapat diganti bila mahasiswa tersebut 

berganti minat bidang penelitian/Program Studi atau pembimbingnya itu 

berhalangan tetap, atas usul  Sekretaris Program dengan persetujuan 

Ketua Program Studi. 

 

Pasal 24 

 

Tugas dan tanggung jawab Pembimbing adalah : 

 

A. Pembimbing Akademik : 

1. Memberikan penjelasan kepada mahasiswa bimbingannya tentang 

sistem pendidikan dan administrasi Program Studi MM-STIE “KBP”. 

2. Memberikan bimbingan khusus kepada mahasiswa bimbingannya 

dalam menentukan rencana studi menyeluruh pada awal studi. 
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3. Memberikan penjelasan dan nasehat kepada mahasiswa bimbingannya 

tentang cara-cara belajar yang baik, memanfaatkan waktu dan fasilitas 

belajar secara maksimal, sehingga dapat menyelesaikan studi tepat 

waktu. 

4. Menyediakan waktu yang cukup untuk berkonsultasi dengan 

mahasiswa bimbingannya paling kurang 3 kali dalam satu semester, 

yaitu pada awal semester, sebelum ujian tengah semester, dan 

sebelum ujian akhir semester. 

5. Memberikan nasehat kepada mahasiswa bimbingan yang prestasinya 

menurun, meneliti sebab-sebabnya dan membantu mencarikan jalan 

keluar, agar prestasi mahasiswa tersebut dapat meningkat pada 

semester berikutnya. 

 

B. Pembimbing Tesis: 

1. Membimbing penyusunan rencana penelitian, dan tesis. 

2. Memonitor pelaksanaan penelitian, dan penyusunan tesis. 

3. Memeriksa konsep rencana penelitian, tesis, dan tugas akhir lainnya. 

Untuk tiap kali pemeriksaan sebuah konsep rencana penelitian atau 

tesis, tidak lebih dari waktu yang ditetapkan pada pasal 9 ayat 4 di 

atas. 
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Pasal 25 

 

Hak dan kewajiban mahasiswa terhadap Pembimbing : 

1. Setiap mahasiswa berhak memperoleh penjelasan dan nasehat dari 

Pembimbingnya dalam mengisi KRS, serta mengatasi berbagai 

kesulitan yang berhubungan dengan studinya. 

2. Setiap mahasiswa berhak memperoleh bimbingan dalam mengatasi 

berbagai kesulitan penyusunan rencana penelitian, pelaksanaan 

penelitian, penyusunan tesis, dan tugas akhir lainnya. 

3. Setiap mahasiswa berhak menanyakan dan memperoleh hasil koreksi 

konsep rencana penelitian, tesis, dan tugas akhir lainnya, setelah 2 

minggu penyerahan konsep tersebut kepada Pembimbingnya. 

4. Setiap mahasiswa berkewajiban untuk berkonsultasi, berdiskusi dan 

melaporkan kemajuan belajar secara teratur kepada Pembimbingnya 

paling kurang 3 kali setiap semester. 

5. Setiap mahasiswa dan Pembimbing wajib menyelesaikan koreksi dan 

perbaikan rencana penlitian seperti dimaksud Pasal 24 ayat 8 di atas 

paling lambat 2 bulan, sejak penyerahan konsep oleh mahasiswa 

kepada Pembimbingnya. 
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6. Setiap mahasiswa wajib menyelesaikan penelitian seperti dimaksud 

Pasal 24 ayat 7 di atas paling lambat dalam waktu 6 bulan sejak 

rencana penelitian disahkan oleh Pembimbing, Sekretaris Program, dan 

Pimpinan Program Studi. 

7. Setiap mahasiswa wajib menyerahkan konsep tesis kepada 

Pembimbingnya paling lambat 1 bulan setelah penelitian selesai. 

8. Setiap mahasiswa dan Pembimbing wajib menyelesaikan perbaikan dan 

mengoreksi tesis seperti dimaksud Pasal 24 ayat B. 8 di atas, paling 

lambat 2 bulan sejak penyerahan konsep oleh mahasiswa kepada 

Pembimbing. 
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BAB XI 

ADMINISTRASI AKADEMIK 

Pasal 26 

 

1. Seluruh kegiatan akademik disusun di dalam kalender akademik yang 

dikeluarkan setiap awal tahun akademik yang bersangkutan, dengan 

berpedoman kepada kalender akademik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 

“KBP”. 

2. Dalam kalender akademik, dicantumkan semua jadual kegiatan 

akademik. 

 

Pasal 27 

 

1. Setiap mahasiswa wajib mendaftar pada setiap semester. 

2. Syarat dan jadual pendaftaran diumumkan oleh Bagian Administrasi 

Akademik dan Kemahasiswaan MM-STIE“KBP” paling lambat satu 

bulan sebelum pendaftaran dimulai. 

3. Mahasiswa yang tidak mendaftar pada jadual yang telah ditentukan, 

karena alasan yang wajar dan dapat diterima, diberikan kesempatan 

mendaftar pada jadual yang ditetapkan tersendiri oleh Sekolah. 
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4. Pendaftaran ulang mahasiswa lama dapat diwakilkan kepada orang lain 

dengan surat kuasa khusus untuk itu, berdasarkan alasan yang wajar  

dan dapat diterima dengan sepengetahuan Pembimbing. 

5. Tempat pendaftaran mahasiswa adalah Bagian Administrasi Akademik 

MM-STIE “KBP”. 

 

Pasal 28 

 

1. Seorang mahasiswa dapat menghentikan studinya untuk sementara 

waktu, karena keadaan terpaksa. 

2. Keadaan terpaksa seperti dimaksud ayat (1) di atas harus seizin 

Pembimbing dan dilengkapi dengan rekomendasi Ketua Program Studi 

dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua STIE “KBP”. 

3. Penghentian studi seperti dimaksud ayat (1) dan (2) di atas, berlaku 

paling lama untuk jangka waktu dua semester efektif. 

4. Jangka waktu seperti dimaksud ayat (3) di atas tidak turut dimasukkan 

dalam menghitung lamanya masa studi efektif mahasiswa yang 

bersangkutan. 
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5. Mahasiswa yang menghentikan studinya untuk sementara tanpa Surat 

Keputusan Ketua STIE “KBP” selama dua semester berturut-turut 

ataupun tidak, dikeluarkan dari Program Studi MM-STIE “KBP”. 

Pasal 29 

1. Nilai Lengkap Akhir Semester harus diserahkan oleh dosen penanggung 

jawab mata kuliah, setelah disatukan dengan nilai-nilai dari dosen-

dosen pengasuh mata kuliah yang bersangkutan kepada Bagian 

Administrasi Akademik MM-STIE“KBP” dalam jangka waktu yang telah 

ditetapkan. 

2. Nilai Lengkap Akhir Semester yang telah diserahkan kepada Bagian 

Administrasi Akademik MM-STIE “KBP”, tidak dapat diubah lagi oleh 

dosen penanggung jawab mata kuliah yang bersangkutan, kecuali 

melalui prosedur yang diatur tersendiri. 

Pasal 30 

1. Jika terjadi kekeliruan dalam pencatatan nilai seperti dimaksud Pasal 

29 ayat (2) di atas, maka usul perubahannya haruslah menggunakan 

formulir yang telah ditentukan dengan memberikan alasan yang wajar 

dan dapat diterima. 
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2. Perubahan nilai tersebut baru dianggap sah, setelah diusulkan oleh 

dosen penanggung jawab mata kuliah yang bersangkutan kepada 

Sekretaris Program yang disahkan oleh Ketua Program Studi. 

Pasal 31 

1. Kartu Hasil Studi (KHS) adalah rekaman prestasi akademik  mahasiswa 

dari setiap semester dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) selama masa 

kuliah efektif yang diikuti oleh mahasiswa yang bersangkutan. 

2. KHS dikeluarkan oleh MM-STIE“KBP” berdasarkan nilai hasil ujian 

semester. 

Pasal 32 

1. Transkrip akademik adalah nilai prestasi akademik mahasiswa, yang 

dibuat oleh MM-STIE “KBP”, berdasarkan KHS mahasiswa yang 

bersangkutan. 

2. Transkrip akademik dapat diberikan kepada mahasiswa setelah ia 

menyelesaikan studi atau masih dalam masa studinya atas permintaan 

yang bersangkutan, maupun atas permintaan resmi insansi terkait. 
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BAB XII 

SANKSI 

Pasal 33 

 

Sanksi akademik ataupun administratif dapat dikenakan kepada 

mahasiswa dan dosen yang melakukan penyimpangan dari sistem 

penyelenggaraan proses belajar mengajar dan peraturan lainnya yang 

berlaku, dalam rangka menjaga mutu pendidikan. 

Pasal 34 

1. Seorang mahasiswa yang telah belajar selama 1 semester efektif, tidak 

diperkenankan untuk melanjutkan studinya lagi, bila evaluasi akhir 

semester pertama, memperoleh IPK<2,50, atau mempunyai nilai lebih 

rendah dari C. 

2. Seorang mahasiswa yang telah belajar selama 2 semester efektif, tidak 

diperkenankan untuk melanjutkan studinya lagi bila evaluasi akhir 

semester dua, memperoleh IPK < 2,75, atau mempunyai nilai lebih 

rendah dari C. 

3. Seorang mahasiswa yang telah belajar selama tiga semester efektif, 

tidak diperkenankan untuk melanjutkan studinya lagi bila evaluasi akhir 

semester tiga, memperoleh IPK < 3,00, atau mempunyai nilai lebih 
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rendah dari C, kecuali atas pertimbangan Pembimbing dan Pimpinan 

MM-STIE “KBP”. 

4. Seorang mahasiswa tidak dapat melanjutkan studinya lagi bila masa 

studi sudah lebih dari 10 semester. 

Pasal 35 

1. Seorang dosen yang memberikan kuliah kurang dari 80% dalam satu 

semester untuk pertama kalinya, dikenakan sanksi berupa teguran 

secara lisan oleh Ketua MM-STIE “KBP”. 

2. Seorang dosen yang memberikan kuliah kurang 80% dalam dua 

semester baik berturut-turut atau tidak, dikenakan sanksi berupa 

teguran secara tertulis pertama oleh Ketua MM-STIE “KBP”. 

3. Seorang dosen yang memberikan kuliah kurang dari 80% dalam tiga 

semester baik berturut-turut atau tidak, dikenakan sanksi berupa 

teguran secara tertulis kedua oleh Ketua MM-STIE “KBP”. 

4. Seorang dosen yang terbukti melanggar kaedah-kaedah pemberian nilai 

ujian yang berlaku, dikenakan sanksi tidak dibenarkan memberikan 

kuliah, praktikum, kerja praktek, klinik, pembimbingan, serta tugas 

akademik lainnya dengan Surat Keputusan Ketua MM-STIE “KBP”. 
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5. Seorang dosen yang terbukti melanggar Statuta STIE “KBP” dan 

pertaturan perundang-undangan lain yang berlaku, dikenakan sanksi 

yang ditetapkan oleh Ketua STIE “KBP” atas usul Ketua MM-STIE “KBP”. 

Pasal 36 

Mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran etik dan moral akademik 

akan dikenakan sanksi akademik oleh Ketua MM STIE“KBP” setelah 

mendapat pertimbangan dari Pembimbing, dan Sekretaris MM STIE“KBP”. 
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BAB XIII 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 37 

 

1. Peraturan ini berlaku sepenuhnya bagi dosen dan semua mahasiswa 

Program Studi MM STIE“KBP”. 

2. Semua peraturan dan ketentuan akademik yang bertentangan dengan 

peraturan ini, dinyatakan tidak berlaku lagi. 
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BAB XIV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 38 

 

1. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, akan diatur tersendiri 

baik oleh Ketua STIE “KBP” maupun Ketua MM-STIE “KBP”. 

2. Peraturan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan. 
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Bagian 3 

 

KURIKULUM DAN SINOPSIS 

 

 

A. KURIKULUM 

 

Kurikulum Program Pascasarjana Magister Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu 

Ekonomi “Keuangan, Perbankan dan Pembangunan” (MM-STIE“KBP”) 

adalah sebagai berikut : 

Mata Kuliah 

 
NO 

 

KODE MK MATA KULIAH SKS 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

 

18 

MKK   501 

MKK   503 

MKK   505 

MKB   507 

MPK   500 

MKB   502 

MPB   602 

MKB   506  

MKB   508  

MKK   600 

 

MPB   601 

MBB   610 

MPB   603 

MPB   604 

MPB   605 

MPB   613 

MPB   614 

 

MPB   606 

Ekonomi Manajerial 

Manajemen Pemasaran 

Manajemen Sumber Daya Manusia 

Analisis Kuantitatif 

Bahasa Inggris 

Teori Pengambilan Keputusan 

Perilaku Organisasi 

Manajemen Keuangan 

Manajemen Strategik 

Metodologi Penelitian 

Kosentrasi MSDM 

Corporate cultere 

Enterpreneurship 

Manajemen Kinerja 

Manajemen Kompensasi* 

Pengembangan SDM* 

MSDM Strategik* 

Pengembangan SDM* 

Kosentrasi Manajemen Keuangan 

Analisa Investasi dan Manajemen 

3 

3 

3 

3 

0 

3 

3 

3 

3 

2 

 

3 

2 

3 

2 

3 

2 

2 
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19 

20 

21 

22 

23 

24 

15 

 

MPB   607 

MPB   608 

MPB   609 

MBB   610 

MPB   612 

MPB   611 

MBB   600 

Porfolio 

Keuangan Daerah 

Manajemen Keuangan Internasional 

Analisis Derivatif* 

Analisis Laporan Keuangan* 

Manajemen Risiko Keuangan* 

Keuangan Multinasional* 

Tesis 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

6 

 

 
B. SINOPSIS 

 

Ekonomi Manajerial 

 

Mata kuliah Ekonomi Manajerial bertujuan untuk menyajikan sebuah 

pengantar ke dalam penerapan teori mikro ekonomi yang perlu bagi 

pengambilan keputusan manajerial dengan memperlihatkan bagaimana 

manajer dapat menggunakan model teoritis dengan data yang tersedia 

untuk menyelesaikan maslah dunia nyata. Kepada mahasiswa akan 

diperkenalkan konsep ekonomi teoritis dan peralatan analitis yang relevan 

bagi manajemen usaha dalam pengambilan keputusan. Pembahasan akan 

meliputi teori dan analisa permintaan, analisa produksi dan biaya, 

persaingan perfek dan imperfek, diferensisasi produk, penentuan harga 

produk dan input, teknik dan analisa penentuan harga, strategi bersaing, 

manajemen sumber daya manusia dan insentif, peramalan bisnis dan 
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ekonomi, linear programming, keputusan investasi dan manajemen resiko, 

perubahan teknologi, globalisasi, lokasi usaha, dan dampak kebijakan 

pemerintah terhadap pengambilan keputusan bisnis. 

 

Manajemen Keuangan 

 
Mata kuliah Manajemen Keuangan bertujuan memberikan kepada 

mahasiswa metode-metode analisis keuangan yang dapat dipergunakan 

dalam proses pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan keuangan 

suatu perusahaan dan organisasi lainnya, yang meliputi penilaian 

perusahaan, pemilihan alternatif investasi baik dengan perhitungan tanpa 

resiko maupun dengan memperhitungkan resiko, kebijakan pendanaan dan 

sumber pembiayaan, serta pengelolaan atas modal kerja dengan tujuan 

maksimamisasi nilai perusahaan atau kesejahteraan pemilik. 

Memperkenalkan kepada mahasiswa institusi keuangan, mekanisme dan 

prosesnya serta bahasa atau jargon dalam dunia financial. Penekanan 

tetap diarahkan pada 3 (tiga) keputusan keuangan (financial decisions) 

utama: keputusan investasi (investment decisions), keputusan pendanaan 

(financing decisions), serta keputusan distribusi pendapatan (income 

distribution decisions) 
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Analisis Kuantitatif 

 

Mata kuliah ini mengenalkan kepada mahasiswa tentang teknik-te33knik 

analisis data untuk penelitian bisnis dan teknik optimisasi sebagai alat 

pengambilan keputusan dalam manajemen. Materi kuliah mencakup: 

analisis regresi dan korelasi, teknik-teknik peramalan, pemrograman linear, 

masalah transportasi, masalah penugasan, analisis jaringan, model-model 

persediaan, dan masalah antrian. 

  

Teori Pengambilan Keputusan 

 

Matakuliah ini membahas: Pendahuluan: Silabus, kontrak perkuliahaan, 

dan pembagian kelompok, Teori pengambilan keputusa : konsep dasar, 

tujuan, dan ruang lingkup, milestone perkembangan dan peran Teori 

pengambilan keputusan, keputusan dalam aktivitas management science, 

proses pengambilan keputusan (decisions making), influence diagram, 

pohon keputusan (decisions tree), risk profil sensitivity analysis, teori 

permainan (games theory), dan model proses analitis berjenjang (analytic 

hierarchy process, AHP) 
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Manajemen Pemasaran 

 

Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa memahami fungsi pemasaran 

dan aneka institusi pemasaran; mampu menggunakan berbagai perangkat 

analisis serta teknik mutakhir tentang konsumen dan alat pemasaran; serta 

mampu menentukan kebijaksanaan bisnis yang terkait dengan sistem 

pemasaran perusahaan. Materi kuliah mencakup kerangka dan proses 

pemasaran (tingkat korporat-unit bisnis strategik dan produk); peluang 

pasar; pasar sasaran; daur hidup produk; pengelolaan produk dan jasa; 

strategi harga; saluran distribusi; bauran strategi komunikasi dan promosi 

strategi dan taktik pemasaran; organisasi dan implementasi kegiatan 

pemasaran; pengendalian pemasaran; konsep dan teknik pemasaran jasa; 

industrial dan global. 

 

Manajemen Operasi 

 

Mata kuliah ini mengenalkan kepada mahasiswa  teknik perencanaan dan 

pengawasan sistem produksi dan operasi dengan materi kuliah yang 

mencakup : fungsi dan sistem operasi, perencanaan produk, perencanaan 
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proses operasi, perencanaan fasilitas operasi, perencanaan kapasitas, 

pengawasan sistem operasi dan pengawasan mutu. 

  

Manajemen Sumber Daya Manusia 

 

Mata Kuliah ini bertujuan agar mahasiswa menguasai berbagai konsep 

manajemen sumber daya manusia (SDM) baik strategik maupun 

operasional, menjembatani keterpaduan antara sistem SDM dengan sistem 

lain dalam organisasi, dan mengaplikasikan manajemen SDM dalam 

perusahaan modern. Materi kuliah mencakup peran SDM dalam 

manajemen strategik organisasi modern; struktur dan manajemen SDM; 

perencanaan dan pengadaan SDM; pelatihan dan pengembangan ; 

penilaian kinerja; evaluasi pekerjaan; karir; sistem imbal jasa; dan 

hubungan industri pancasila. 

 

Manajemen Strategik 

 
Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa memiliki pengetahuan, 

kemampuan dan keterampilan yang diperlukan untuk merangkum dan 

memadukan konsep; metode, serta teknik yang dikuasai sebelumnya 

secara multidisipliner untuk menganalisis kondisi eksternal dan internal 
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perusahaan dalam proses perumusan strategi yang dapat memacu 

implementasi dan pengendalian yang efektif demi keunggulan daya saing 

perusahaan. Materi kuliah mencakup visi, misi dan tujuan bisnis; analisis 

lingkungan usaha, baik eksternal maupun internal; analisis industri dan 

persaingan; pengembangan kompotensi dan kapabilitas; pemilihan 

alternatif strategi tingkat korporat, untuk bisnis strategik (strategic business 

unit) dan fungsional; perumusan dan implementasi strategi; kepemimpinan, 

budaya perusahaan, dan pengendalian. 

Enterpreneurship 

 
Materi kuliah ini memberikan pemahaman dan pembahasan konsep-

konsep, prinsip-prinsip, teknik-teknik, proses dan sistem manajemen. 

Pembahasan selanjutnya diarahkan pada pembahasan konsep fungsi-

fungsi bisnis utama, pengelolaan organisasi bisnis, penyusunan struktur 

organisasi, lingkungan eksternal yang mempengaruhi kehidupan 

perusahaan serta fungsi-fungsi manajer. Fungsi-fungsi tersebut meliputi 

konsep perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian. 

Pembahasan matakuliah ini diharapkan mampu menciptakan peluang dan 

mendorong tumbuhnya semangat wirausaha bagi mahasiswa. 
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MATA KULIAH KONSENTRASI 

Corporate Culture 

Mata kuliah Perilaku organisasi menitikberatkan bagaimana budaya 

organisasi untuk menghadapi perubahan lingkungan ekternal dari 

perusahaan. Matakuliah ini diharapkan perluasan wawasan dan 

gambaran penerapan konsep pengelolaan organisasi industri agar 

mampu bertahan dan terus berkembang menghadapi dinamika 

lingkungan eksternal yang terus menerus berubah  

Analisa  Investasi  

Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa menguasai secara konsepsional 

tentang strategi dan teknik investasi dalam surat berharga dengan 

kemampuan untuk memperhitungkan resiko dan imbalan (retun) yang 

sesuai dengan tujuan perusahaan, kemampuan dalam perencanaan 

keuangan dan peningkatan nilai perusahaan. Materi kuliah mencakup 

prinsip dan teknik analisis dan pemilihan portofolio surat berharga, 

hubungan antara resiko dan imbalan; evaluasi kinerja investasi; teori pasar 

modal dan efisiensi pasar; capital asset modal dan efisiensi pasar; capital 
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asset pricing model; arbitrage pricing theory; pasar obligasi; inflasi; deviden 

dan pajak; options dan futures. 

Keuangan Daerah 

Materi kuliah ini memberikan pengetahuan dan pemahaman yang 

mendasar dan menyeluruh tentang manajemen keuangan sektor publik, 

diantaranya membahas mengenai perencanaan dan pengendalian 

keuangan pada sektor publik dengan pendekatan konsep new public 

management. Matakuliah ini diharapkan menjelaskan tahapan 

perencanaan dan penganggaran perusahaan, serta dapat menjelaskan 

pelaksanaan APBD. 

Prilaku Organisasi 

Mata kuliah ini bertujuan memahami hubungan struktur dan perilaku dalam 

organisasi, integrasi struktur, perilaku individu dan kelompok dalam 

organisasi serta implikasinya terhadap pembagian tugas dalam struktur, 

delegasi wewenang, koordinasi, proses, interaksi, inovasi serta sistem imbal 

jasa agar tercipta organisasi yang sinergistik dan efektif. Materi kuliah 

mencakup : peranan prilaku organisasi, pengelolaan individu, motivasi, 

imbal jasa, perilaku dan konflik antar kelompok, perancangan kerja dan 

organisasi, proses organisasi, proses komunikasi, pembuatan keputusan 
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dan evaluasi kinerja, pengaruh lingkungan, adaptasi organisasi, arus 

pekerjaan dan pengembangan organisasi. 

Metodologi Penelitian  

Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa menguasai metodologi riset, 

teknik analisa dalam perancangan, pelaksanaan, evaluasi dan penulisan 

laporan hasil penelitian secara mandiri dan profesional. Disamping 

mengembangkan penguasaan materi, matakuliah Metodologi Penelitian 

juga diharapkan dapat memberikan pengalaman belajar yang 

menumbuhkan sikap, kemampuan dan keterampulan meneliti pada 

mahasiswa. 

Manajemen Kinerja 

Matakuliah ini memberikan gambaran mengenai pentingnya pelaksanaan 

manajemen kinerja di suatu organisasi. Manajemen Sumber Daya Manusia 

di suatu organisasi mengarah pada orientasi kinerja yang tinggi baik pada 

level indivisu, kelompok maupun organisasi. Manajemen kinerja dmulai dari 

proses perencanaan penilaian kinerja. 
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Manajemen Kompensasi 

 

Matakuliah ini dirancang untuk memberikan pendalaman materi, perluasan 

wawasan, dan gambaran penerapan teknik dasar pengelolaan kompensasi 

dalam organisasi. Fokus utama matakuliah ini adalah pad pemberian 

konsep-konsep pokok perancangan sistem kompensasi yang mampu 

memotivasi para karyawan untuk memberikan kontribusi terbaik mereka 

bagi organisasi. 

 

Pengembangan SDM 

 

Cdalam matakuliah ini akan disajikan mengenai makna dan hakekat dalam 

konteks pendidikan formal, non formal dan informal, menjelaskan tentang 

makna pembangunan manusia dari berbagai perspektif serta berbagai 

upaya dalam pengembangan sumberdaya manusia. 

 

MSDM Strategik 

 

Matakuliah ini bertujuan agar mahasiswa dapat memahami secara 

konprehensif kaitan antara strategis bisnis dengan strategi manajemen 

SDM. Mampu melakukan analisis konprehensif mengenai keselarasan 
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antara strategis, sistem dan praktek manajemen SDM dengan kebutuhan 

strategi bisnis perusahaan. Memahami strategi-strategi SDM (Ekspansi, 

staffing, training, diversifikasi budaya) dalam kaintannya dengan bisnis 

global. 

 

MSDM Internasional 

 

Matakuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan 

dasar dalam mengatur dan mengoptimalkan sumber daya manusia secara 

efisien dan efektif. Secara khusus diharapkan aga mahasiswa dapat 

memahami pentingnya MSDM Internasional dalam suatu perusahaan, 

fungsi-fungsi dalam MSDM Internasional dan memiliki wawasan tentang 

isu-isu MSDM Internasional saat ini. 

 

Analisis Investasi dan Manajemen Portfolio 

 

Matakuliah analisa investasi dan manajemen portfolio membahas 

mengenai proses analisis, pemilihan dan pengelolaan investasi/portfolio 

surat berharga seperti, saham dan obligasi, serta cara-cara pengukuran 

kinerjanya. 
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Manajemen Keuangan Internasional 

 

Matakuliah manajemen keuangan internasional merupakan perkembangan 

instrumen manajemen keuangan, baik dari sisi pembiayaan maupun 

pengalokasian dana. Mata kuliah ini membekali mahasiswa dari berbagai 

aspek strategi pembiayaan untuk perusahaan Global/MNC, dampak kurs 

terhadap operasi perusahaan MNC, dan investasi portfolio internasional. 

 

Analisis Dervatif 

 

Matakuliah in memberikan pengetahuan kepada mahasiswa mengenai 

mekanisme dan kegiatan dipasar derivatif, jenis pedagang dipasar derivatif 

dan cara kerja masing-masing pedagang, serta cara penetapan harga 

produk-produk derivatif. 

 

Analisis laporan Keuangan 

 

Matakaliah in mempelajari tentang analisis laporan keuangan, tujuan dan 

strategi perusahaan, laporan keuangan, analisis rasio, isu dala analisis 

perbandingan laporan keuangan, analisis cross section, analisis time series 

dan forecasting data keuangan, analisis profitabilitas: return on asset, 

return on equity (ROE) atau return on coomon equity  (ROCE), analisis risiko: 
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analisis rasio, analisis aliran kas, laporan keuangan proforma, prediksi 

kebangkrutan, analisis pemberian pinjaman. 

 

Manajemen Risiko Keuangan 

 

Matakuliah ini dirancang agar mahasiswa menguasai alat analisis 

kuantitatif untuk melakukan analisis risiko. Matakuliah ini mencakup 

aplikasi matematika dan statistika dalam bidang manajemen risiko; metode 

modeling struktural, serta simulasi sistem dinamik. Mahasiswa akan dilatih 

untuk membangun kemampuan analitis dan sintesis dalam manajemen 

risiko. Melalui matakuliah ini mahasiswa dibekali penguasaan terhadap 

satu materi ujian modul kuantitatif bisnis dari lembaga sertifikasi 

manajemen risiko sektor riil di Indonesia. 

 

Keuangan Multinasional 

 

Matakuliah ini merupakan lanjutan matakuliah manajemen keuangan 

dasar yang telah dajarkan pada program S.1, yang disusn untuk 

memperdalam pemahaman mahasiswa atas berbagai konsep keuangan 

serta penerapannya. Cakupan selengkapnya tampak pada tabel jadual 

pertemuan. Seperti pada matakuliah manajemen keuangan dasar, 
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penekanan tatap diarahkan pada 3 (tiga) keputusan keuangan (financial 

decisions) utama: keputusan investasi (Investment decisions), ketutusan 

pendanaan (financing decisions), serta keputusan distribusi pendapatan 

(income distribution decisions) 

 

Thesis 

 
Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menggunakan 

pengetahuan manajerial dan metodologi yang telah mereka miliki untuk 

menganalisis kasus-kasus riil organisasi baik organisasi bisnis maupun 

sektor publik yang mereka tentukan sendiri dengan bimbingan intensif 

seorang pembimbing. 
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Bagian 4 

 

F A S I L I T A S 

 

1. Kampus 

Kampus MM – STIE “KBP” terletak di Gedung B  Komplek Kampus 

AKBP – STIE “KBP” yang berada ditengah kota, dan di Jalan Protokol (Jl. 

Khatib Sulaiman) sehingga memberikan kemudahan akses bagi setiap 

orang yang akan berhubungan dengan Program Studi  Magister 

Manajemen STIE“KBP”.  

 

2. Ruang Kuliah 

Seluruh ruang kuliah, ruang pimpinan, ruang Dosen, ruang 

Perpustakaan, ruang Baca, Laboratorium Komputer, Bahasa dan 

LaborBank Mini, dilengkapi dengan fasilitas Air Conditioner (AC) dan 

dipasang kamera monitor yang dihubungkan dengan ruangan pimpinan. 

 

3. Perpustakaan 

Sebagai unit pendukung strategis akan sangat membantu, 

pengembangan pengetahuan mahasiswa dengan koleksi buku yang 

baru dan menjadi acuan bagi pembelajaran mandiri. Jurnal dan majalah 
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ilmiah yang dikoleksi Perpustakaan terus akan dikembangkan sesuai 

dengan kebutuhan. Secara bertahap, kemampuan perpustakaan akan 

tetap dijadikan unit unggulan, tidak saja karena koleksi buku, jurnal 

serta tersedianya informasi terbaru yang didukung oleh sarana internet 

sehingga Prodi MM STIE “KBP” telah menyatu dengan perkembangan 

pendidikan di jaringan luas dan berskala Internasional. Sarana 

Perpustakaan yang dilengkapi dengan ruang baca yang memadai dan 

berpendingin udara (AC) diharapkan akan memacu civitas academika 

untuk maju secara lebih cepat dan berkualitas tinggi. 

 

4. Internet 

Mahasiswa dapat menggunakan fasilitas internet dengan bebas yang 

disediakan tanpa harus mengeluarkan biaya tambahan. 
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Bagian 5 

SUMBER DAYA MANUSIA MM-STIE “KBP” 

 

A. PIMPINAN 

 

Ketua Prodi : Antoni., SE., ME., Ph.D 

Sekretaris : Elva Dona., SE., ME 

 

B. STAF SEKRETARIAT 

 

Kepala Tata Usaha : Fahrizal, SE 

Kabag. Keuangan : Mesi Leonita., SE 

Kabag. Akademik : Aminar Sutradewi., SE., MSi 

Kabag. Umum & Kemahasiswaan : Syamsurizal, SE 

  

C. STAF PENGAJAR 

 

Staf  Pengajar pada MM-STIE “KBP” adalah sebagai berikut: 

1. Prof. Bambang , SE (Bandung), MBA (USA), DR (USA), 

2. H. Rahmat Syahni, Ir.(IPB), MS (IPB), M.Sc. dan Dr (Lowa 

State USA) 
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3. Nurzaman Bakhtiar, Ir (Unand), MS, DR (Perancis) 

4. Prof. Yasri, MS, SE (Unand), MS, DR (Unpad) 

5.  Hj Rusda Khairati, Ir , MS, DR (IPB) 

6.  Donny Abdul Latief, SE(IPB), MSi(IPB), DR(UUM) 

7. Muhammad Subhan, ST(Syah Kuala), MBA(UKM), 

Ph.D(UKM) 

8. Muhammad Tahir, ST(Jakarta), MBA (USM), Ph.D(USM) 

9. Hasdi Aimon, SE (UNP), Msi (UNP), DR (Unsyiah) 

10. Oemar Hamdan, SE(Ibnu Kaldum), MM(Jakarta), DR(UUM) 

11. Syafruddin Karimi, SE (Unand), MA (Filipina) DR (USA) 

12. H. Syukri Lukman, SE (Unand) MS (UGM), DR (Malaysia) 

13. Harif Amali, SE (Unand), MBA (Australia), DR (Australia) 

14. Antoni, SE(UBH), ME(UI), DR(UKM) 

15. Erni Masdupi, SE(Unand), MM(UUM), Ph.D(UUM) 

16. Dr. Elsanra Eka Putra,M. Si 

17. Sri Daryanti Zen, SE(Unand), MM(Unand) 

18. Suhanda, SE(Unand), MM(Unand) 
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19. Laura Syahrul, SE (Unand), MBA (Amerika) 

20. Vera Pujani, SE (Unand), MM (Malaysia) 

21. Chaidir Anwar, SE (Unand) MBA (USA) 

22. Syarief Ali, Drs. (Unand), MBA  (Kobe, Japan) 

 


