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KATA PENGANTAR 

 

Buku Panduan ini dimaksudkan untuk membantu mahasiswa mengenal lembaga pendidikan 

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IBS, dengan call name Indonesia Banking School (IBS) dan 

memberikan informasi yang penting bagi mahasiswa dalam menjalani pendidikannya. IBS 

didirikan oleh Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) yang juga memiliki 

Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), Lembaga Sertifikasi Profesi 

Perbankan (Certif), dan Risk Management Centre Indonesia (RMCI).   

Buku Panduan ini memuat pula sejarah singkat LPPI dan IBS, kelembagaan, ketentuan 

akademik serta ketentuan administrasi umum di IBS. Kami berharap agar mahasiswa 

memahami dengan seksama buku panduan ini, sebagai pedoman dalam menjalani masa 

pendidikannya, dan menjadi pedoman bagi semua fihak yang terkait dengan pelaksanaan 

pendidikan dan pengajaran di IBS untuk menghasilkan lulusan bermutu dalam bidang 

perbankan dan keuangan pada umumnya. 

Untuk meraih lulusan bermutu, IBS akan mengutamakan proses pendidikan dan pengajaran 

dengan membuat keseimbangan antara pengembangan pengetahuan (intelektual, kognitif) 

dengan pengembangan mental (afektif) dan pengembangan ketrampilan (psikomotorik). 

Dalam pelaksanaannya kampus terbuka dari pagi sampai sore untuk diisi dengan kegiatan 

mahasiswa yang bersifat kurikuler, ko-kurikuler, dan ekstra kurikuler. Kegiatan kurikuler 

diisi dengan kegiatan yang terfokus pada upaya penyelesaian target kurikulum, sedangkan 

kegiatan ko-kurikuler bertujuan untuk mendalami materi dan meningkatkan kemampuan 

berfikir dan ketrampilan memimpin antara lain melalui aktifitas organisasi kemahasiswaan 

seperti BATPRO (Basic Activist Training Program), melakukan diskusi, simulasi, 

pembahasan kasus, serta pemanfaatan fasilitas laboratorium, misalnya Bahasa Inggris, 

Komputer (termasuk internet), Kegiatan Usaha Bank serta Pasar Uang dan Pasar Modal atau 

magang. Kegiatan ekstra kurikuler ditujukan pada pengembangan kesehatan jasmani dan 

rohani melalui kegiatan olah raga, kesenian, agama dan kegiatan yang memupuk 
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perkembangan minat, bakat dan ketrampilan tertentu untuk melengkapi pembentukan 

karakter sarjana Indonesia yang tulus, tekun, beriman mumpuni dan cinta tanah air 

Indonesia. Semua kegiatan ini direncanakan, dilaksanakan, dipantau dan dinilai 

sebagaimana lazimnya pelaksanaan perkuliahan. 

Dengan rahmat dan bimbingan Tuhan Yang Maha Esa dan atas dukungan staf pengajar, staf 

administrasi dan mahasiswa IBS yang dengan tulus hati bekerja sama membangun SDM 

bermutu, kami yakin IBS akan mampu mempersembahkan putra putri terbaik bagi bangsa 

Indonesia. Semoga upaya yang luhur ini mendapat rahmat dan ridha Tuhan Yang Maha 

Kuasa  

 

 Jakarta, September 2015 

 

 

 

 (Dr. Subarjo Joyosumarto) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Sejarah Indonesia Banking School (IBS) 

IBS secara resmi beroperasi sejak tahun 2004, berdasarkan Surat Keputusan Menteri 

Pendidikan Nasional RI Nomor: 37/D/O/2003. Pendirian IBS merupakan pengembangan dari 

Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), lembaga nirlaba yang memberikan jasa 

kepada perbankan dan masyarakat dalam membentuk tenaga bankir profesional. Secara historis 

LPPI sudah berperan lebih dari 50 tahun, cikal bakalnya didirikan sejak tahun 1950-an. Nama 

dan kegiatan lembaga ini sempat mengalami beberapa perubahan, dimulai dari Akademi Bank, 

Pendidikan Tinggi Ilmu Keuangan khususnya perbankan (PTIKP), Lembaga Pengembangan 

Perbankan Indonesia (LPPI) dan Institut Bankir Indonesia (IBI). Namun sejak tahun 2004 

lembaga ini kembali melakukan kegiatannya dengan nama LPPI lagi.    

Pada tahun 2008, BAN-PT sebagai Lembaga resmi penilaian akreditasi, memberikan nilai 

“B” dan pada tahun 2013 mempunyai nilai akreditasi yang sama. Nilai akreditasi tersebut 

diperoleh bagi program studi Strata satu (S1) baik Prodi Akuntansi maupun Prodi Manajemen. 

Secara resmi ijin untuk dua prodi tersebut pada kekhususan bidang perbankan. 

Pada bulan September 2008 untuk pertama kalinya IBS berhasil mewisuda sarjana S1 

sebanyak ratusan orang. Sampai dengan saat ini IBS telah mewisuda sarjana S1 sebanyak 

delapan ratus sembilan puluh orang. Para alumni IBS sudah bekerja di berbagai bidang, terutama 

keuangan, perbankan, bahkan beberapa alumni sudah ada yang memiliki bisnis sendiri. 

Pada tahun 2010 berdasarkan Surat keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor: 

98/D/O/2010, IBS diberi ijin menyelenggarakan program studi S2 Magister Manajemen. Tahun 

2013 prodi MM, mendapatkan akreditasi B dari BAN-PT. Prodi MM sudah meluluskan dua 

puluh dua orang. Pada saat berkuliah di MM sebagian besar merupakan karyawan bank, antara 

lain Bank Indonesia, Bank Mandiri Syariah, Panin Syariah, Bank BRI, BRI Syariah, Bank 

Bukopin, Bank DKI, Bank Exim, Bank Capital, Citibank, Bank BNI, Bank BTN. 

Sejak tahun 2014 sampai saat ini, baik prodi Akuntansi, Manajemen, maupun MM sedang 

ditingkatkan semua aktivitas dan tata kelolanya. Peningkatan di segala bidang ini bertujuan 
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untuk mendapatkan reakreditasi dengan nilai A dari BAN-PT. Berbagai upaya yang sedang 

dilakukan diharapkan juga mampu menjadikan nilai akreditasi A secara institusi.  

IBS menjalin kerjasama (networking) dengan berbagai institusi, terutama yang erat kaitannya 

dengan bidang keuangan dan perbankan. MOU yang sudah terjalin meliputi kerjasama dengan 

Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan. Bentuk kerjasama lainnya antara lain dengan:  Bank 

Mandiri, Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia, Bank BCA Syariah, Panin Syariah, 

Bank Danamon Indonesia, BRI Syariah, BNI Syariah, Bank Mega Syariah, BTPN Syariah, 

Bukopin, Bank DKI. 

Pada tahun 2014 Bank Mandiri memberikan dana hibah untuk penyempurnaan lapangan 

olahraga indoor. Selain itu Bank Mandiri juga memberikan hibah pembangunan mini bank. Bank 

Syariah Mandiri memberikan hibah pembangunan Mushalla pada tahun 2014. Pada tahun 2015 

Bank BRI menyumbangkan dana untuk mendirikan kantin yang dapat digunakan untuk makan 

siang bagi mahasiswa, karyawan dan masyarakat sekitar kampus. 

 

1.2. Visi IBS   

”Terwujudnya Banking School yang Unggul di ASEAN pada tahun 2025” 

 

1.3. Misi IBS   

Misi IBS adalah: 

1. Melalui Tri darma Perguruan Tinggi (Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian 

Kepada Masyarakat) STIE IBS dapat ikut serta mensejahterakan Bangsa Indonesia, 

menyampaikan kebenaran dan membawa rahmat bagi alam semesta. 

2. Melalui Tri darma Perguruan Tinggi (Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian 

Kepada Masyarakat, serta kegiatan penunjang lainnya) STIE IBS dapat mengembangkan dan 

menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang sesuai dengan perkembangan. 

3. Melalui Tri darma Perguruan Tinggi (Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian 

Kepada Masyarakat, serta kegiatan penunjang lainnya) STIE IBS dapat menghasilkan lulusan 

yang berintegritas, memiliki keunggulan keilmuan keuangan dan perbankan, memiliki 

keterampilan dalam bidangnya, professional dan mandiri. 

4. Melalui Tri darma Perguruan Tinggi (Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian 

Kepada Masyarakat, serta kegiatan penunjang lainnya) STIE IBS dapat menghasilkan lulusan 
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yang berilmu amaliah, dan beramal ilmiah.   

1.4. Tujuan IBS   

Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi yang high quality, sustainable dan growing. Adpun tujuan 

Pendidikan IBS adalah, menghasilkan lulusan yang: 

1. Wasan kebangsaan, jujur, ber-etika, disiplin, sehat jasmani, rohani dan spiritual serta rajin 

beribadah. 

2. Menguasai ilmu pengetahuan keuangan dan perbankan baik secara konvensional maupun 

syariah dan mampu menerapkan dalam dunia kerja dan berdaya saing tinggi.   

3. Memiliki keterampilan dalam keahlian teknis (hard skill), berorganisasi dan bermasyarakat, 

berkomunuikasi secara interpersonal maupun organisasi dan dapat membangun jaringan 

(networking) dan kerelasian (relationship) 

4. Mampu mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan 

budaya yang berkepribadian Indonesia.   

5. Mampu membangun kerelasian dan link dan match dengan masyarakat, industri dan Negara 

Republik Indonesia. 

 

1.5. Nilai Dasar IBS   

1 Integritas (Integrity), adalah pemahaman atas sikap dan tata nilai yang meliputi pelaksanaan 

pendidikan dan pengajaran tentang wawasan kebangsaan, cinta tanah air, memelihara 

keutuhan NKRI, mengamalkan  Pancasila dan UUD 1945 serta memahami dan 

mengamalkan ke-Bhinneka Tunggal Ika-an. Secara pribadi integritas ini diwujudkan dalam 

hal memiliki sikap dan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, disiplin, serta memiliki 

kesehatan jasmani, rohani, memiliki kecerdasan intelektual, spiritual, sosial, dan emosional 

serta taat dalam beribadah.  

2 Pengetahuan (Knowledge), adalah kemampuan dalam pemahaman dan penguasaan ilmu 

pengetahuan, teknologi dan seni (ipteks), dengan memahami secara ontologis, epistomologis 

dan aksiologis dari ipteks yang dipelajari dan dikembangkan, sebagai ilmu yang bermanfaat 

untuk diamalkan bagi kesejahteraan umat manusia (berilmu amaliah, beramal ilmiah).  

3 Keterampilan (Skill), adalah kemampuan dalam rangka pengembangan aspek psikomotoris, 

atau kinerja aksiologis dari ipteks yang sudah diperoleh untuk pengembangan pribadi dan 

masyarakat yang lebih baik, dalam penerapannya di tataran praktik terutama di praktik 
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keuangan dan perbankan.   

 

1.6 Struktur Organisasi IBS 
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BAB II 

PROGRAM STUDI  

 

2.1 Pogram Studi S1 Akuntansi 

2.1.1. Program Studi Akuntansi S1 Akuntansi 

Tujuan program S1 Jurusan Akuntansi IBS adalah untuk menghasilkan lulusan yang menguasai 

teori dan praktek akuntansi keuangan dan akuntansi manajerial serta mampu menerapkannya 

untuk pengelolaan dan pengendalian keuangan perusahaan. Lulusan Jurusan Akuntansi 

diharapkan menguasai proses penyusunan laporan keuangan sampai kepada analisisnya, dan 

memahami standard-standar akuntansi secara mendalam. Selain itu, lulusan IBS juga harus 

memahami prinsip pelaksanaan auditing yang harus dilakukan oleh seorang auditor internal 

maupun eksternal. Lulusan IBS memiliki nilai lebih dan kompetensi spesifik karena mendapat 

pelatihan teknis dan manajerial di bidang pengelolaan bank dan atau industri keuangan. 

2.1.2.   Visi dan Misi Program Studi Akuntansi  

Visi : 

“Menjadi Program Studi Akuntansi yang Unggul di bidang Akuntansi, Bisnis, 

Keuangan dan Perbankan di ASEAN pada tahun 2025” 

Misi : 

1. Menyelenggarakan Program Pendidikan  di bidang Akuntansi, Bisnis, Keuangan dan 

Perbankan yang mempunyai nilai integritas,  perluasan pengetahuan dan pengembangan 

keterampilan yang mampu bersaing di kawasan ASEAN pada tahun 2025. 

2. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan pengetahuan akuntansi, bisnis, 

keuangan dan perbankan di tingkat nasional dan kawasan ASEAN. 

3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan keilmuan 

akuntansi khususnya di bidang  akuntansi, bisnis,  keuangan  dan perbankan serta 

pengelolaan lembaga  guna meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat 

4. Menjalin kerja sama yang sinergis dengan  berbagai lembaga dalam negeri dan kawasan 

ASEAN 
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2.1.3. Profil Lulusan  

2.1.3.1. Integrity  

a. Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkepribadian mantap dan mandiri, serta 

memiliki tanggung jawab sosial dan kebangsaan, antara lain Pendidikan Agama dan 

Pendidikan Kewarganegaraan. 

b. Memiliki sikap profesional sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah, norma pemeriksaan 

akuntan, peraturan-peraturan Bank Indonesia yang berlaku untuk industri perbankan, 

termasuk SPFIB, antara lain Standar Akuntansi Perbankan Indonesia (PSAK 31), 

Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI), dan Standar Profesi Fungsi Audit 

Internal Bank (SPFIB), termasuk Kode Etik Profesi Auditor. 

c. Mampu menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas yang berlaku bagi profesinya 

dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan etika sosial, budaya dan hukum 

 

2.1.3.2. Knowledge  

a. Mampu memahami pengetahuan dasar ilmu ekonomi dan manajemen yang 

merupakan ilmu yang harus dimiliki oleh akuntan, antara lain Pengantar Manajemen, 

Pengantar Bisnis, Pengantar Ekonomi, Pengantar Manajemen, Pengantar Bisnis, 

Manajemen Keuangan, dan Manajemen Investasi. 

b. Mampu memahami perkembangan moneter serta dampaknya terhadap industri 

perbankan serta kegiatan bank, antara lain Kebanksentralan, Pasar Uang dan 

Lembaga Keuangan Bukan Bank, Pendanaan & ALMA, Perbankan Syariah, dan 

Manajemen Risiko Bank. 

  

2.1.3.3. Skill  

a. Mampu menguasai teori akuntansi dan prinsip prinsip akuntansi bank dan produk 

produk finansial, menguasai teknis dan praktek akuntansi, auditing, analisis laporan 

keuangan, serta akuntansi manajemen dalam industri perbankan dan lembaga 

keuangan lainnya, antara lain Akuntansi, Akuntansi Bank, Akuntansi Biaya, 

Akuntansi Manajemen, Akuntansi Keuangan, Pemeriksaan Akuntansi, Sistem 

Informasi Akuntansi dan Akuntansi Publik 
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b. Mampu menyusun laporan keuangan bank, merancang sistem informasi akuntansi 

bank, menganalisis kinerja dan kondisi keuangan bank, mengaudit laporan keuangan 

dan operasional bank, merancang sistem akuntansi bank untuk pengambilan 

keputusan, pengendalian dan pelaksanaan strategi bank melalui kerja praktek dalam 

Akuntansi Bank, Penyusunan Sistem Akuntansi Bank, Audit Bank dan Analisis 

Laporan Keuangan Bank. 

c. Mampu melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan usaha bank 

secara proaktif, antara lain Sistem Pengendalian Manajemen Bank, dan Sistem 

Pengendalian Internal Bank. 

 

2.1.4. Kompetensi  

Kompetensi utama:  

1. Lulusan profesional dalam menganalisis permasalahan di bidang Akuntansi, keuangan 

dan Perbankan serta mampu membuat perencanaan kebijakan. Learning Outcome dari 

kompetensi ini dituangkan dalam mata kuliah Akuntansi Keuangan, Akuntansi 

Manajemen, Analisis  Laporan Keuangan dan Akuntansi Perbankan 

2. Lulusan profesional yang mampu mengambil keputusan di dalam penyajian Laporan 

keuangan. Learning Outcome dari kompetensi ini dituangkan dalam mata kuliah 

Pengantar Akuntansi, Akuntansi Keuangan Menengah, Akuntansi Keuangan Lanjutan. 

Kompetensi pendukung:  

1. Lulusan profesional yang memahami dan menguasai teori-teori di bidang Akuntansi, 

keuangan, dan perbankan. Learning Outcome dari kompetensi ini dituangkan dalam mata 

kuliah Seminar Akuntansi dan Teori Akuntansi. 

2. Lulusan profesional yang menguasai konsep-konsep bidang Akuntansi, keuangan, 

perbankan yang berkaitan dengan analisis. Learning Outcome dari kompetensi ini 

dituangkan dalam mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, Statistik, dan Metodologi 

Penelitian 

Kompetensi lainnya: 

Lulusan profesional yang mengaplikasikan teori di bidang Akuntansi, keuangan, dan 

perbankan. Learning Outcome dari kompetensi ini dituangkan dalam mata kuliah 

Auditing termasuk Internal Audit dan Eksternal Audit. 



8 
 

2.1.5. Kurikulum Program Studi S1 Akuntansi  

 
SEMESTER 1 

No Kode Nama SKS Prasyarat 
1 1101 Pengantar Ekonomi Mikro 3 - 
2 2202 Pengantar Bisnis 3 - 
3 3101 Pengantar Akuntansi I 3 - 
4 4106 Bahasa Inggris I 3 - 
5 4102 Pendidikan Agama 2 - 
6 4104 Pendidikan Kewarganegaraan dan 

Pancasila 
3 - 

7 1102 Matematika Ekonomi 3 - 
TOTAL 20  
 
 

SEMESTER 2 
No Kode Nama SKS Prasyarat 
1 1202 Pengantar Ekonomi Makro 3 - 
2 3201 Pengantar Akuntansi II 3  
3 2501 Pengantar Perbankan dan LKNB 3 - 
4 4105 Statistik 3 - 
5 4202 Hukum Bisnis dan Perbankan 3 - 
6 4204 Bahasa Indonesia 2 - 
7 2101 Pengantar Manajemen 3 - 
8 3102 Aplikasi Komputer Akuntansi 0 - 

TOTAL 20  
 
 

SEMESTER 3 
No Kode Nama SKS Prasyarat 
1 3302 Akuntansi Keuangan Menengah I 3 Pengantar Akuntansi II 
2 2303 Manajemen Keuangan 3 Pengantar Manajemen 
3 3301 Akuntansi Biaya 3 Pengantar Akuntansi II 
4 3403 Sistem Informasi Akuntansi I 3 Pengantar Akuntansi II 
5 2408 Pendanaan dan ALMA 2 Pengantar Perbankan dan LKNB 
6 4301 Pengantar Perpajakan 3 Pengantar Akuntansi II 
7 3501 Akuntansi Perbankan 2 Pengantar Akuntansi II 
8 1302 Teori Ekonomi Mikro 2 Pengantar Ekonomi Mikro 

TOTAL 21  
 
 

SEMESTER 4 
No Kode Nama SKS Prasyarat 
1 3401 Akuntansi Keuangan Menengah II 3 Akuntansi Keuangan Menengah I 
2 3402 Akuntansi Manajemen 3 Akuntansi Biaya 
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3 4401 Perpajakan Menengah 3 Pengantar Perpajakan 
4 3705 Analisis Laporan Keuangan 3 Akuntansi Keuangan Menengah I 
5 3303 Sistem Informasi Akuntansi II 3 Sistem Informasi Akuntansi I 
6 3701 Akuntansi Sektor Publik 2 Pengantar Akuntansi II 
7 2407 Manajemen Perkreditan 2 Pengantar Perbankan dan LKNB 
8 1401 Teori Ekonomi Makro 2 Pengantar Ekonomi Makro 

TOTAL 21  
 
 

SEMESTER 5 
No Kode Nama SKS Prasyarat 
1 3502 Akuntansi Keuangan Lanjutan I 3 Akuntansi Keuangan Menengah II 
2 3504 Pengauditan I 3 Akuntansi Keuangan Menengah II 
3 4201 Bahasa Inggris II 3 Bahasa Inggris I 
4 3503 Pengauditan Internal 3 Akuntansi Keuangan Menengah II 
5 3704 Sistem Pengendalian Manajemen 3 Akuntansi Manajemen 
6 1505 Ekonometrika Terapan 3 Statistik 
7  Mata Kuliah Pilihan I: 
 2605 Akuntansi Perbankan Syariah  

3 
Akuntansi Perbankan 

 3505 Sistem Informasi Akuntansi Bank Sistem Informasi Akuntansi II 
 2703 Manajemen Investasi Manajemen Keuangan 

TOTAL 21  
 
 

SEMESTER 6 
No Kode Nama SKS Prasyarat 
1 3602 Akuntansi Keuangan Lanjutan II 3 Akuntansi Keuangan 

Lanjutan I 
2 1504 Kebanksentralan 3 Teori Ekonomi Makro 
3 3603 Pengauditan II 3 Pengauditan I 
4 3506 Teori Akuntansi 3 Akuntansi Keuangan Menengah II 
5 3702 Metodologi Penelitian Akuntansi 3 Statistik; Bahasa Indonesia 
6 3604 Seminar Akuntansi 3 Akuntansi Keuangan Menengah II 
7  Mata Kuliah Pilihan II: 
 2602 Manajemen Bank Syariah  

3 
Akuntansi Perbankan Syariah 

 3606 Akuntansi Forensik dan Investigasi Kecurangan Pengauditan I 
 3706 Akuntansi Internasional Akuntansi Keuangan Menengah II 

TOTAL 21  
 
 

SEMESTER 7 
No Kode Nama SKS Prasyarat 
1 4704 Magang 12 - 

TOTAL 12  
SEMESTER 8 
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No Kode Nama SKS Prasyarat 
1 2609 Perbankan Internasional 3 Pengantar Perbankan dan LKNB 
2 2801 Manajemen Risiko Perbankan 3 Manajemen Keuangan 
3 2601 Etika Bisnis dan Profesi Akuntan 3 - 
4 3801 Skripsi 6 Metodologi Penelitian Akuntansi 

TOTAL 15  
 

TOTAL SKS :                151 

Ekstrakurikuler (Wajib): 

1. Setifikasi General Banking I (Diambil pada Semester VIII) 

2. Sertifikasi Risk Management (Diambil pada Semester VIII) 

 
 
2.1.6 Deskripsi Mata Kuliah 

 

SEMESTER 1  

Pengantar Ekonomi Mikro (Kode: 1101) 3 SKS 

Mata kuliah Ekonomika Mikro Pengantar memberikan pengetahuan kepada mahasiswa untuk 

mempelajari dasar-dasar ilmu ekonomi dalam perspektif rumah tangga dan perusahaan secara 

sederhana. Materi ekonomika mikro pengantar menjelaskan tentang topik teori ekonomi seperti: 

permintaan, penawaran, keseimbangan pasar, elastisitas, produksi, eksternalitas, struktur pasar 

 

Pengantar Bisnis (Kode: 2202) 3 SKS 

Pengantar Bisnis adalah mata kuliah yang mengantar siswa pada mata kuliah lain yang akan 

mereka dapat pada semester selanjutnya. Mata kuliah ini memperkenalkan konsep bisnis, konsep 

laba, sistem ekonomi, lingkungan yang mempengaruhi entity, seluk beluk bisnis kecil. Di 

pengantar bisnis ini juga mempelajari, tentang etika bisnis, pemasaran, dan manajemen. Secara 

garis besar mata kuliah ini akan membahas tentang bagaimana memahami lingkungan bisnis 

kontemporer, memahami bagaimana mengelola bisnis, memahami prinsip- prinsip pemasaran, 

memperkenalkan lingkungan bisnis kontemporer, serta memahami permasalahan keuangan. 

 

Pengantar Akuntansi I (Kode: 3101) 3 SKS 

Pengantar Akuntansi I memperkenalkan mahasiswa mengenai siklus akuntansi, perlakuan, dan 

penilaian akuntansi mengenai kas, piutang, dan persediaan. Mata kuliah ini memberi gambaran 
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tentang akuntansi sebagai sebuah sistem informasi yang akan digunakan oleh para penggunanya 

sebagai dasar pengambilan keputusan. Selanjutnya dijelaskan konsep-konsep fundamental dan 

teknik-teknik dalam mencatat, menjurnal, dan mengihtisarkan transaksi sampai menyusun 

laporan keuangan untuk perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Laporan keuangan tersebut 

terdiri atas neraca, laba rugi, dan perubahan modal. Proses akuntansi ini akan disertai dengan 

simulasi penyusunan laporan keuangan 

 

Bahasa Inggris I (Kode: 4106) 3 SKS 

Mata kuliah ini akan mempelajari kosakata dan ujaran-ujaran dalam Bahasa Inggris yang 

berhubungan dengan dunia bisnis. 

 

Pendidikan Agama (Kode: 4102) 2 SKS 

Mata kuliah Agama Islam memberikan pemahaman mengenai berbagai hal mengenai ketauhidan 

dan fiqih. Dalam mata kuliah ini akan dipelajari 4 (empat) hal utama yakni sebagai berikut:a. 

Tauhid yang akan mempelajari mengenai berbagai macam tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, 

dan tauhid asma wa sifat. Dalam sub bab ini juga dibahas berbagai hal yang membatalkan 

syahadatain 

b. Fiqih Sholat yang akan mempelajari tata cara sholat, syarat dan rukun sholat, dan makruh 

dalam sholat serta perkara yang merusak sholat. c. Fiqih Akhlak yang membahas mengenai 

birulwalidain (kewajiban berbakti anak kepada orang tuanya) dan etika hubungan dengan lain 

jenis. d. Perbankan Syariah Indonesia yang akan mempelajari mengenai hukum riba, macam- 

macam riba, hukum-hukum yang berkaitan dengan usaha keuangan (financial business). 

Disamping itu juga dipelajari mengenai akad mudharobah, dalil, rukun & perbandingan antara 

akad mudharabah dengan praktek riba 

 

Pendidikan Kewarganegaraan dan Pancasila (Kode: 4104) 3 SKS 

Mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa semua Program Studi. Mata kuliah ini menjelaskan 

tentang landasan dan tujuan Pendidikan Pancasila, Pertumbuhan paham Kebangsaan Indonesia, 

Sistem Ketatanegaraan RI, Dinamika pelaksanaan UUD 1945, Pancasila sebagai sistem Filsafat, 

sistem Etika, Ideologi, Paradigma kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara. 
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Matematika Ekonomi (Kode: 1102) 3 SKS 

Mata kuliah Matematika Ekonomi memberi kemampuan kepada mahasiswa untuk merumuskan 

suatu fenomena ekonomi dan bisnis dalam formulasi matematik, melakukan analisis terhadap 

fenomena tersebut dan memprediksikan dampak kebijakan yang akan diambil manajemen, 

sehingga mahasiswa mampu memilih alternatif kebijakan yang paling optimal pada berbagai 

permasalahan ekonomi dan bisnis. Matematika Ekonomi membahas penerapan dasar-dasar 

matematika, yaitu fungsi, matriks, programasi linier, diferensial dan integral, pada berbagai 

permasalahan di bidang ekonomi dan bisnis. 

 

 

SEMESTER 2 

Pengantar Ekonomi Makro (Kode: 1202) 3 SKS 

Mata kuliah Ekonomika Makro Pengantar memberikan pengetahuan kepada mahasiswa untuk 

dapat membuat analisis sederhana kondisi perekonomian secara agregat. Di dalam mata kuliah 

ini mahasiswa akan mempelajari indikator-indikator ekonomi seperti inflasi, pertumbuhan 

ekonomi, pendapatan ekonomi nasional, tingkat pengangguran. Mahasiswa akan belajar cara 

menghitung dan menganalisis indikator tersebut. Selain itu mahasiswa juga akan belajar 

mengenai sistem keuangan dan moneter termasuk tabungan dan investasi, aliran barang dan jasa 

internasional serta kebijakan moneter dan fiskal 

 

Pengantar Akuntansi II (Kode: 3201) 3 SKS  

Pengantar Akuntansi II adalah lanjutan dari mata kuliah Pengantar Akuntansi I. Mata kuliah ini 

memperkenalkan pos-pos yang ada pada neraca satu per satu, mulai dari aktiva tetap, utang, 

saham, dan obligasi. Mata kuliah ini akan menjadi pengantar untuk mata kuliah selanjutnya, 

antara lain sebagai pengantar untuk mata kuliah akuntansi biaya, akuntansi keuangan menengah. 

Di sini juga mempelajari laporan arus kas, dimulai dari membuat klasifikasi biaya menurut 

aktifitasnya sampai dengan membuat laporan arus kas yang sesuai dengan Prinsip Akuntan 

Indonesia. 

 

Pengantar Perbankan dan Lembaga Keuangan Non Bank (Kode: 2501) 3 SKS 



13 
 

Mata kuliah ini memberikan pengetahuan dasar kepada mahasiswa mengenai gambaran struktur 

dan sistem keuangan, serta peran lembaga keuangan dan pasar keuangan dalam ekonomi 

Indonesia. Dalam materi kuliah pasar keuangan akan dibahas mengenai karakter dan produk-

produk yang diperdagangkan di pasar keuangan yang terdiri dari pasar uang, valas, dan pasar 

modal. Sebagian besar materi kuliah ini akan membahas manajemen bisnis lembaga keuangan 

non bank, meliputi asuransi, pegadaian, dana pensiun, reksadana dan multifinance yang memiliki 

4 (empat) jenis bisnis, yakni factoring (anjak piutang), consumer finance (pembiayaan 

konsumen), leasing (sewa), dan credit car 

 

Statistik (Kode: 4105) 3 SKS 

Mata kuliah Statistik I diberikan kepada mahasiswa tingkat awal sebagai landasan untuk 

mempelajari mata kuliah lanjutan, seperti: Manajemen Operasi, metodologi Penelitian, 

Manajemen Resiko dan Riset pemasaran. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari 

jenis-jenis data, bagaimana memperolehnya, dan bagaimana mengolah, menyajikan, hingga 

menginterpretasikan agar dapat dipergunakan untuk mengambil keputusan atas berbagai 

permasalahan yang ditemui sehari- hari. 

 

Hukum Bisnis dan Perbankan (Kode: 4202) 3 SKS 

Hukum Bisnis dan Perbankan memperkenalkan mahasiswa mengenai aspek hukum yang perlu 

diketahui dan dijadikan pegangan dalam kuliah ini memberi gambaran tentang berbagai 

ketentuan perundang-undangan yang harus diperhatikan dan dilaksanakan di dalam melakukan 

kegiatan usaha. Selanjutkan dijelaskan pula berbagai aspek hukum dan masalah hukum yang 

sering dijumpai di dalam praktek perbisnis, utamanya dibidang perbankan 

 

Bahasa Indonesia (Kode: 4204) 2 SKS 

Bahasa Indonesia merupakan mata kuliah umum yang ditawarkan pada semester genap. Dalam 

mata kuliah ini mahasiswa akan mempelajari keterampilan membaca cepat dan kritis, pemetaan 

minda (mind mapping), fungsi bahasa, ragam dan laras bahasa, laras ilmiah, kaidah bahasa 

Indonesia dengan penekanan pada ragam bahasa tulis yang meliputi ejaan, bentuk kata, kalimat, 

alinea, dan wacana. Tujuan akhir mata kuliah ini adalah komposisi untuk penulisan wacana 

semiilmiah dan wacana ilmiah. Di samping penulisan semiilmiah, mahasiswa akan mempelajari 
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pula teknis penulisan ilmiah seperti kutipan, daftar pustaka, dan catatan kaki dalam bentuk 

penulisan makalah. 

 

Pengantar Manajemen (Kode: 2101) 3 SKS 

Pengantar manajemen adalah mata kuliah yang mengantar siswa pada mata kuliah lain yang akan 

mereka dapat pada semester selanjutnya. Mata kuliah ini memperkenalkan tentang konsep dasar 

dari manajemen dan organisasi, serta peran dari manajer terutama dalam lingkungan global. 

Secara garis besar mata kuliah ini akan membahas keempat fungsi dasar dari manajemen, yakni 

perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian 

 

Aplikasi Komputer Akuntansi (Kode: 3102) 0 SKS 

Mata kuliah tentang pengenalan dan penerapan sistem komputer sebagai alat bantu dalam 

kegiatan pendidikan, penelitian & pengembangan dan pekerjaan. Dijelaskan tentang perangkat 

keras dan perangkat lunak sebagai pembentuk sistem komputer. Lebih lanjut dipraktekkan 

aplikasi Microsoft Office sebagai alat bantu dalam kegiatan pendidikan dan pekerjaan sehari-hari. 

 

 

SEMESTER 3 

Akuntansi Keuangan Menengah I (Kode: 3302) 3 SKS 

Mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah I merupakan bagian dari mata ajaran Akuntansi 

Keuangan yang terdiri atas Akuntansi Keuangan Menengah I dan Akuntansi Keuangan 

Menengah II. Mata ajaran ini adalah pendalaman dari Pengantar Akuntansi dan merupakan dasar 

bagi mata ajaran Pemeriksaan Akuntansi, Akuntansi Keuangan Lanjutan, dan Teori Akuntansi 

Keuangan. Dalam mata ajaran ini, mahasiswa akan mempelajari konsep dan aplikasi dari 

keseluruhan siklus akuntansi dan penyusunan laporan keuangan berdasarkan Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan di Indonesia yang masih dalam tahap konvergensi dengan International 

Financial Reporting Standards (IFRS). Oleh karena itu, pada setiap pokok bahasan yang 

berkaitan dengan tahap konvergensi tersebut, mahasiswa diberikan gambaran singkat mengenai 

isu urgensitas konvergensi tersebut dengan membandingkan dampak keduanya terhadap 

pelaporan akuntansi 
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Manajemen Keuangan (Kode: 2303) 3 SKS 

Mata kuliah Manajemen Keuangan bertujuan mengajarkan mahasiswa untuk mengetahui dan 

memahami konsep-konsep dasar manajemen keuangan. Penekanan pada mata kuliah ini adalah 

pemahaman laporan keuangan, evaluasi kinerja keuangan perusahaan, peramalan, perencanaan 

keuangan dan penganggaran kebutuhan keuangan perusahaan, prinsip risiko dan pengembalian, 

keputusan investasi jangka pendek (termasuk didalamnya mencakup menajemen modal kerja, 

manajemen kas, manajemen surat berharga, manajemen piutang dan persediaan) dan investasi 

dalam aset jangka panjang (termasuk di dalamnya mencakup capital budgeting, cost of capital, 

dan managing shareholder value) 

 

Akuntansi Biaya (Kode: 3301) 3 SKS 

Mata kuliah ini akan mempelajari cara menganalisa dan menggunakan informasi biaya bagi 

pengambilan keputusan manajemen. Penekanannya adalah pada peran akuntan dalam organisasi 

perusahaan dalam menganalisa perilaku biaya, biaya standar, penganggaran, akuntansi 

pertanggungjawaban dan penentuan biaya yang relevan dengan pengambilan keputusan. Mata 

ajar ini bertujuan agar mahasiswa dapat memahami peranan akuntansi dalam perencanaan, 

pengendalian dan pengambilan keputusan manajemen. Secara lebih spesifik, tujuan mata ajar ini 

adalah memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai anggaran, biaya standar, perilaku 

biaya terhadap volume kegiatan, analisis differential cost, pusat-pusat pertanggungjawaban, 

pengukuran kinerja keuntungan, transfer pricing dan manajemen biaya berbasis kegiatan atau 

activity based management 

 

Sistem Informasi Akuntansi I (Kode: 3403) 3 SKS 

Mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi (Disingkat SIA) mengajarkan tentang kerangka dasar 

sistem dan sistem informasi, data dan informasi, pengolahan data atau transaksi menjadi 

informasi atau laporan, organisasi, pengendalian intern, auditing dalam lingkungan computer-

based systems, general ledger and financial reporting systems, basis data, kebutuhan informasi 

untuk menjalankan fungsi manajemen, teknologi komputer yang kesemuanya merupakan 

pengetahuan dasar sebelum mengaplikasikan SIA. Kemudian dilanjutkan dengan aplikasi SIA 

yang menyangkut Revenues Cycle (Sales and cash receipts), expenditure cycle (purchase and 

cash disbursement), payroll, fixed asset, conversion cycle, kesemuanya baik yang dilakukan 
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secara manual maupun computer-based systems. Sesuai dengan perkembangan zaman maka 

akan diajarkan tentang enterprise resource planning, REA (Resources, events and agents), E- 

Bisnis, E-Commerce Systems. Dan terakhir akan diajarkan tentang systems development 

process. 

 Pendanaan dan ALMA (Kode: 2408) 2 SKS 

Mata kuliah Management Pendanaan Bank & ALMA mata kuliah perbankan yang memiliki 2 

(dua) pokok bahasan utama yakni sbb: a) Berbagai jenis & karakteristik produk pendanaan bank 

(tabungan, giro, deposito, Deposit on Call, dll) dan produk jasa lainnya (remmitance transaction, 

collection, jasa transaksi valas, SDB (Safe Deposit Box). Dalam kuliah ini akan dijelaskan pula 

prosedur umum pembukaan, penutupan, blokir rekening, critical risk yang mungkin dihadapi, 

dan pengendalian risikonya b) Assets Liabilities Management (ALMA) yang membahas mengenai 

pentingnya pengelolaan likuiditas (pengukuran funding gap & duration gap), pentingnya 

pengelolaan uang kas dan perencanaan likuditas dll. Mata kuliah ini merupakan gabungan materi 

pelatihan Officer Development Bank dan buku teori tentang manajemen ALMA, sehingga akan 

membahas berbagai permasalahan yang mungkin dihadapi secara detil, rinci dan terkini. 

 

Pengantar Perpajakan (Kode: 4301) 3 SKS 

Dalam mata ajaran ini dibahas mengenai falsafah dan hukum perpajakan, sistem perpajakan dan 

tehnik perhitungan pajak. Di samping itu, mahasiswa juga diharapkan memahami konsep dasar 

penetapan tarif pajak dan prinsip dasar pengadilan di bidang perpajakan. 

 

Akuntansi Perbankan (Kode: 3501) 2 SKS 

Akuntansi Perbankan adalah mata kuliah yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tenteng 

akunyansi keuangan yang diimplementasikan khusus pada bisnis bang umum di Indonesia. 

Tujuan utama kuliah ini adalah untuk membekai mahasiswa dengan praktek akuntansi dengan 

didasari oleh SAK/PSAK, dan peraturan-peraturan perbankan yang berlaku. Setelah mengikuti 

,mata kuliah ini diharapkan setiap mahasiswa dapat memahami konsep dan implementasi 

akuntansi bang umum, dam pencatatan/penjurnalan transaksi-transaksi yang lazim dalam 

kegiatan usaha bank umum, baik dalam valuta Rupiah maupun dalam valuta asing. Mahasiswa 

juga diharapkan memahami dan dapat menyusun laporan keuangan, dan laporan bank lainnya 

seperti laporan komitmen dan kontinjensi, laporan transaksi derifatif, laporan kualitas aktiva 
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produktif, laporan perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum, dan rasio-rasio keuangan 

bank. 

 

 

 

Teori Ekonomi Mikro (Kode: 1302) 2 SKS 

Mata kuliah Teori Ekonomi Mikro merupakan mata kuliah lanjutan dari Pengantar Ekonomi 

Mikro. Mata kuliah ini lebih ditekankan pada penerapan pendekatan secara matematis dan grafis. 

Materi yang dibahas merupakan materi yang lebih mendalam dari pengantar ekonomi mikro, 

meliputi permintaan, penawaran, perilaku konsumen dan produsen, biaya produksi, jenisjenis 

pasar, game theory, dan teori keseimbangan umum (general equilibrium). 

 

 

SEMESTER 4 

Akuntansi Keuangan Menengah II (Kode: 3401) 3 SKS 

Mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah II merupakan bagian dari mata ajaran Akuntansi 

Keuangan yang terdiri atas Akuntansi Keuangan Menengah I dan Akuntansi Keuangan 

Menengah II. Mata ajaran ini adalah pendalaman dari Pengantar Akuntansi dan merupakan dasar 

bagi mata ajaran Pemeriksaan Akuntansi, Akuntansi Keuangan Lanjutan, dan Teori Akuntansi 

Keuangan. Dalam mata ajaran ini, mahasiswa akan mempelajari perlakuan akuntansi yang 

berhubungan dengan ekuitas, laba per lembar saham (EPS), investasi, pendapatan, akuntansi 

perpajakan, program pensiun, sewa guna usaha, perubahan akuntansi dan analisis atas kesalahan 

pencatatan, serta membahas laporan arus kas, analisis laporan keuangan serta pengungkapan 

informasi keuangan dan masalah-masalah khusus yang terjadi sehubungan dengan transaksi 

tersebut di atas. 

 

Akuntansi Manajemen (Kode: 3402) 3 SKS 

Mata kuliah ini akan mempelajari cara menganalisa dan menggunakan informasi biaya bagi 

pengambilan keputusan manajemen. Penekanannya adalah pada peran akuntan dalam organisasi 

perusahaan dalam menganalisa perilaku biaya, biaya standar, penganggaran, akuntansi 

pertanggungjawaban dan penentuan biaya yang relevan dengan pengambilan keputusan. Mata 
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ajar ini bertujuan agar mahasiswa dapat memahami peranan akuntansi dalam perencanaan, 

pengendalian dan pengambilan keputusan manajemen. Secara lebih spesifik, tujuan mata ajar ini 

adalah memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai anggaran, biaya standar, perilaku 

biaya terhadap volume kegiatan, analisis differential cost, pusat-pusat pertanggungjawaban, 

pengukuran kinerja keuntungan, transfer pricing dan manajemen biaya berbasis kegiatan atau 

activity based management 

Perpajakan Menengah (Kode: 4401) 3 SKS 

Dalam mata ajaran ini dibahas mengenai pelaksanaan ketentuan sistem self assesment, berupa 

penghitungan sendiri pajak terhutang, pembayaran dan pelaporan sendiri jumlah pajak yang 

seharusnya dibayar oleh wajib pajak / penanggung pajak dalam tahun pajak / masa pajak. 

 

Analisis Laporan Keuangan (Kode: 3705) 3 SKS 

Matakuliah ini adalah matakuliah lanjut pada topik akuntansi keuangan. Di dalam matakuliah ini 

akan dipelajari bagaimana analisis bisnis dan hubungannya dengan analisis laporan keuangan. 

Kemudian akan dibahas secara lebih detil mengenai analisis akuntansi dan aktivitas yang 

berhubungan, dilanjutkan dengan analisis finansial dan risiko, dan terakhir analisis prospektif 

untuk menentukan nilai perusahaan dan melakukan analisis kredit. 

 

Sistem Informasi Akuntansi II (Kode: 3303) 3 SKS 

Setelah mengikuti perkuliahan mata kuliah ini, mahasiswa mampu mengetahui dan memahami 

konsep dasar sistem informasi akuntansi, mampu merancang sistem informasi akuntansi, baik 

untuk operasi manual maupun berbasis komputer pada siklus-siklus pendapatan, pengeluaran, 

konversi, penggajian, dan aset tetap melalui lab SIA. Memahami dan mengaplikasikan  IT 

Control Sarbanes Oxley dan IT Governance, Security & Access, Systems Development,dan 

program Changes. 

 

Akuntansi Sektor Publik (Kode: 3701) 2 SKS 

Mata kuliah ini adalah Akuntansi Pemerintah dan Non Pemerintah. Akuntansi Pemerintah diatur 

dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), sedangkan Akuntansi Non Pemerintah diatur dalam 

PSAK No.45 ”Organisasi Non Profit” terdiri dari Akuntansi Pemerintah Pusat dan Akuntansi 
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Pemerintah Daerah. Disamping itu dalam mata kuliah ini diberikan juga tentang akuntansi 

pemerintah di Amerika Serikat (Akuntansi Funds). 

Sejalan dengan era reformasi, timbul tuintutan untuk meningkatkan kinerja sektor publik agar 

lebih berorientasi pada terciptanya good public dan good corporate governance . Salah satu 

informasi yang dibutuhkan adalah informasi akuntansi yang memadai untuk tujuan 

pertanggungjawaban maupun manajerial, sehingga  Akuntansi Sektor Publik memiliki peran 

strategis dan sentral dalam mewujudkan terciptanya good public dan good corporate governance  

tersebut. 

Manajemen Perkreditan (Kode: 2407) 2 SKS 

Mata kuliah Manajemen Perkreditan diberikan kepada mahasiswa program sarjana strata satu 

untuk memberikan wawasan, serta kemampuan dalam teknis perkreditan. Proses pembelajaran 

akan diawali dengan pembahasan konsep kredit, organisasi perkreditan di bank umum, jenis – 

jenis kredit dan teknik analisis kredit, kredit bermasalah dan penyelesaiannya 

 

Teori Ekonomi Makro (Kode: 1401) 2 SKS 

Mata kuliah Teori Ekonomi Makro, merupakan mata kuliah lanjutan dari mata kuliah Pengantar 

Ekonomi Makro. Di dalam mata kuliah ini akan dibahas besaran ekonomi makro secara lebih 

mendalam dan mulai mengenalkan model-model ekonomi makro yang dapat digunakan untuk 

menganalisis fenomena dan isue ekonomi yang terjadi. Besaran ekonomi makro yang dibahas 

dalam mata kuliah ini sama dengan besaran- besaran ekonomi yang dibahas pada mata kuliah 

pengantar ekonomi makro, antara lain meliputi pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi, 

inflasi, pengangguran, dan perdagangan internasional. Selain itu, dalam mata kuliah ini juga 

dibahas kebijakan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam perekonomian, kebijakan 

tersebut adalah kebijakan fiskal dan moneter 

 

 

SEMESTER 5 

Akuntansi Keuangan Lanjutan I (Kode: 3502) 3 SKS 

Mata kuliah Mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan I memberikan pemahaman tentang 

perlakuan akuntansi partnership (berawal dari pembetukan, operasi, perubahan kepemilikan 
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sampai dengan dilikuidasi), corporate insolvency (liquidation, reorganization and debt 

restructuring), penjualan cicilan, konsinyasi, pencatatan transaksi derivatif, penyusunan laporan 

keuangan dalam mata uang asing. 

 

Pengauditan I (Kode: 3504) 3 SKS 

Mata ajaran ini membahas mengenai konsep dasar auditing yang meliputi pembahasan mengenai 

definisi audit, laporan audit, standar audit, etika audit, kewajiban hukum audit dan dilanjutkan 

dengan bukti audit, perencanaanaan dan tanggung jawab audit, materialitas dan resiko audit, 

pengendalian internla, audit berbasis resiko, dan diakhiri dengan pembahasan mengenai 

pemeriksaaan kecurangan dan asersi manajemen 

 

Bahasa Inggris II (Kode: 4201) 3 SKS 

Mata kuliah ini akan mempelajari kosakata Bahasa Inggris yang berhubungan dengan Banking 

dan bagaimana pengaplikasiannya dalam spoken language. 

 

Pengauditan Internal (Kode: 3503) 3 SKS 

Tujuan Mata Kuliah Pengauditan Internal adalah untuk memberikan pengetahuan tentang 

pengauditan internal dan pengauditan operasional. Pembahasan mencakup dasar pengertian, 

tujuan dan peranan pengauditan internal, pengorganisasian fungsi pengauditan internal, dampak 

sistem informasi atas pengauditan internal, standar dan kode etik profesi pengauditan internal, 

objek-objek pengauditan operasional, Risk Based Audit, Internal Control menurut Bank 

Indonesia, Prinsip-prinsip rekomendasi BIS dalam audit, audit rating dengan scoring system, 

audit kebijakan, kepatuhan dan audit kredit. 

 

Sistem Pengendalian Manajemen (Kode: 3704) 3 SKS 

Mata kuliah ini akan mempelajari konsep dasar tentang struktur dan proses pengendalian 

manajemen. Penekanannya adalah identifikasi lingkungan yang berpengaruh terhadap 

pengendalian manajemen, proses pengendalian manajemen, dan variasi pengendalian 

manajemen.  
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Ekonometrika Terapan (Kode: 1505) 3 SKS 

Mata kuliah ekonomi terapan memberikan pengetahuan aplikasi software statistic dalam 

pengolahan data penelitian untuk mahasiswa dengan menggunakan software statistic seperti 

SPSS dan E-views. Data penelitian yang digunakan adalah data per section, time series dan data 

panel. Model penelitian yang digunakan seperti simple regretion, multiple regretion dalam 

pengolahan penelitian kuantitatif. 

 

SEMESTER 6 

Akuntansi Keuangan Lanjutan II (Kode: 3602) 3 SKS 

Mata kuliah Mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan II berisi tentang penggabungan usaha 

(alasan mengapa perusahaan ingin melakukan penggabungan usaha- merger maupun 

konsolidasi).Dimulai dari pencatatan ketika terjadinya penggabungan usaha sampai dengan 

penyajian laporan keuangan konsolidasi. Selain itu juga berisikan adanya transaksi antar 

perusahaan induk dan anak (inventories, plant asset, dan bond). Perlakukan akuntansi jika 

perusahaan induk (parent) membeli kepemilikan perusahaan anak (subsidiary) secara bertahap 

kemudian kepemilikan tersebut di jual. 

 

Kebanksentralan (Kode: 1504) 3 SKS 

Kebanksentralan adalah mata kuliah yang bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap 

bank sentral, khususnya bank sentral NKRI, Bank Indonesia. Mata kuliah ini memberikan 

gambaran umum tentang bank sentral, kedudukan, fungsi, tugas, wewenang, organisasi dan 

hubungan dan keterkaitannya dengan Pemerintah, terutama di dalam penentuan dan pelaksanaan 

kebijakan di bidang ekonomi. Uraian yang relatif mendalam diarahkan untuk menjelaskan 

kebijakan moneter, perbankan dan di bidang lalu lintas pembayaran. 

 

Pengauditan II (Kode: 3603) 3 SKS 
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Mata ajaran ini membahas penyusunan program audit terhadap berbagai macam transaksi, 

pelaksanaan program audit dan pelaporan hasil audit yang meliputi sampling dari pengujian yang 

subtantif untuk saldo dalam siklus pendapatan, kas produksi, dan pengeluaran serta perhitungan 

laba rugi dan laporan hasil audit. Serta membahas jasa selain audit dari KAP. 

 

Teori Akuntansi (Kode: 3506) 3 SKS 

Mata ajaran ini membahas berbagai teori akuntansi, menjelaskan rerangka konseptual dalam 

PSAK, US-GAAP dan IFRS, membahas perumusan teori akuntansi, definisi, pengukuran, 

penyajian dan pengungkapan atas aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan dan beban dalam laporan 

keuangan. Selain itu membahas tentang konsep-konsep yang mendasari akuntansi di Indonesia 

dan Internasional, dan praktek implementasi dari standar akuntansi. 

 

Metodologi Penelitian Akuntansi (Kode: 3702) 3 SKS 

Mata ajar ini bertujuan agar mahasiswa memahami teori dan konsep penelitian, mengenal 

peralatan penelitian dan memahami cara menggunakannya, serta mampu melakukan penelitian 

ilmiah di bidang akuntansi. Secara spesifik mahasiswa akan belajar tentang proses penelitian 

yang dimulai dengan bagaimana mendefinisikan masalah, menelaah literatur, mengembangkan 

kerangka pemikiran, memformulasikan hipotesa, mengumpulkan dan menganalisis data, dan 

menyusun laporan penelitian. Mahasiswa akan diperkenalkan pula dengan perangkat lunak 

statistik seperti SPSS, sehingga para mahasiswa akan memiliki keahlian yang cukup untuk 

mengolah data hasil penelitiannya. Mata ajar ini juga akan meninjau perkembangan riset 

akuntansi dewasa ini 

 

Seminar Akuntansi (Kode: 3604) 3 SKS 

Mata kuliah Mata kuliah Seminar Akuntansi memberikan pemahaman tentang perkembangan 

isu/pengetahuan di bidang akuntansi keuangan, akuntansi manajemen dan audit. Pembahasan 

meliputi perkembangan isu/pengetahuan dalam adopsi mandatori penerapan IFRS, Accounting 
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consensus, Strategic Management Accounting, Balanced Scorecard, Corporated Fraud, 

Governance, Auditing and External Auditor’s Role in Banking 

 

SEMESTER 8 

Perbankan Internasional (Kode: 2609) 3 SKS 

Mata kuliah Perbankan Internasional memberikan pengetahuan dan keterampilan bagi 

mahasiswa untuk memahami peran bank dalam a. Berbagai mekanisme pembayaran yang 

digunakan pada transaksi perdagangan internasional maupun fasilitas lainnya dalam kegiatan 

perbankan internasional. b. Basic treasury, produk-produknya dan kegiatan operasional treasury 

di bank 

 

Manajemen Risiko Perbankan (Kode: 2801) 3 SKS 

Mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa mengidentifikasi, mengukur, dan 

mengelola berbagai jenis risiko yang dihadapi bank dan lembaga keuangan. Berbagai aspek 

risiko seperti jenis dan sumbernya serta proses pengelolaan dan pengendaliannya akan diberikan 

secara komprehensif. Perkuliahan akan dibagai menjadi tiga bagian. Bagian pertama membahas 

bagaimana mengidentifikasi berbagai jenis risiko yang dihadapi bank dan lembaga keuangan, 

yaitu: risiko suku bunga, risiko pasar, risiko kredit, risiko transaksi di luar neraca (off- balance-

sheet), risiko teknologi dan operasional, risiko valuta asing, risiko likuiditas dan insolvabilitas. 

Bagian kedua membahas bagaimana mengukur berbagai risiko tersebut dengan metode-metode 

yang telah dikembangkan oleh para praktisi, regulator, maupun para akademisi. Bagian ketiga 

membahas berbagai teknik dan instrumen untuk mengelola berbagai risiko tersebut di bank dan 

lembaga keuangan 

 

Etika Bisnis dan Profesi Akuntan (Kode: 2601) 3 SKS 

Mata kuliah Etika Bisnis dirancang untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman 

mahasiswa atas berbagai teori dan isu etika dalam bisnis. Kemampuan analitis diarahkan untuk 
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menggali isu-isu moral dalam Etika Bisnis seperti Good Governance, Coorporate Social 

Responsibility, Etika Pasar Bebas dan berbagai isu-isu moral lainnya 

 

MATA KULIAH PILIHAN  

Akuntansi Perbankan Syariah (Kode: 2605) 3 SKS 

Mata Kuliah Akuntansi  Bank Syariah  berisikan tentang  Standar akuntansi, Pengakuan, 

pengukuran  Perlakuan dan penyajian laporan keuangan bank syariah, terutama atas transaksi 

tentang penghimpunan dana juga akan dibahas produk penyaluran dana meliputi pembiayaan 

berbasis jual-beli, meliputi akuntansi murabahah, akuntansi salam dan akuntansi istishna,  

pembiayaan berbasis bagi hasil, meliputi akuntansi mudharabah dan akuntansi musyarakah, 

pembiayaan berbasis sewa-beli meliputi akuntansi Ijarah dan Ijarah muntanhiya bittamlik dan 

Akuntansi Kas, Penempatan Pada BI, kliring dan Pajak. Serta perhitungan Bagi Hasil. 

 

Sistem Informasi Akuntansi Bank (Kode: 3505) 3 SKS 

Mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi Bank memberikan pengetahuan dan keterampilan bagi 

mahasiswa untuk memahami berbagai jenis transaksi bank baik yang bersifat tradisional maupun 

yang bersifat elektronic banking dan memiliki gambaran peluang untuk menjadikan seluruh 

kegiatan perbankan menjadi mudah jika dilakukan otomasi, sehingga dapat menjadi produk 

perbankan yang mampu bersaing dipasar serta menjadikan sistem informasi bank lebih mudah 

untuk membantu mengambil keputusan. 

 

Manajemen Investasi (Kode: 2703) 3 SKS 

Mata ajaran ini memberikan pemahaman konsep keputusan investasi. Penyajian dimulai dengan 

memperkenalkan jenis-jenis instrumen pasar finansial (pasar uang dan pasar modal) yang 

diperjual belikan di Indonesia dan di pasar internasional, dilanjutkan dengan pemahaman 

mendalam atas konsep risiko dan tingkat pengembalian sekuritas individu maupun portfolio serta 

terapannya untuk menganalisis instrumen pasar finansial terutama saham, obligasi dan derivatif. 

Sehubungan dengan itu, teknik-teknik manajemen investasi dan evaluasi pengambilan keputusan 
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investasi juga akan dibahas. Untuk persiapan riset mandiri, akan dirancang untuk 

mengkombinasikan konsep-konsep dasar invetasi dan aplikasi praktisnya di dunia nyata 

 

Manajemen Bank Syariah (Kode: 2602) 3 SKS 

Mata kuliah Manajemen Bank Syariah diberikan kepada mahasiswa program sarjana strata satu 

untuk memberikan wawasan dan kemampuan tentang konsep ekonomi islam sebagai dasar 

operasional bank syariah, riba dan bunga, konsep akad, berbagai produk dana dan pembiayaan 

syariah serta perhitungan distribusi bagi hasil dan berbagai instrumen pasar uang syariah. 

 

Akuntansi Forensik dan Investigasi Kecurangan (Kode: 3606) 3 SKS 

Mata kuliah Akuntansi Forensik dan Investigasi Kecurangan menguraikan konsep teoritis dan 

teknik penyediaan informasi akuntansi yang akan digunakan untuk mendukung pengungkapan 

suatu kasus hukum di pengadilan. Dalam kuliah ini para mahasiswa tidak saja akan mempelajari 

teori tetapi juga manual pemeriksaan investigatif dan hukum terkait tindak pidana korupsi serta 

kasus-kasus tipikor. Tujuan utama mata kuliah ini adalah agar para mahasiswa memahami 

konsep akuntansi forensik dan bisa merancang langkah-langkah untuk melakukan pemeriksaan 

investigatif. 

 

Akuntansi Internasional (Kode: 3706) 3 SKS 

Tujuan Mata Kuliah Akuntansi Internasional adalah untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa 

dalam memahami akuntansi internasional, perbedaan praktik akuntansi di berbagai dunia, 

harmonisasi pelaporan keuangan internasional, transaksi dan translasi akibat adanya valuta asing, 

akuntansi inflasi, analisis laporan kuangan internasional, perpajakan dan harga transfer 

internasional, isu-isu strategi MNC dan perbandingan audit internasional. 
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2.2. Program Studi S1  Manajemen 

2.2.1. Program Studi S1  Manajemen 

Program Studi Manajemen STIE IBS berupaya memberikan pembekalan konsep/teori dan 

keterampilan manajemen dasar pada empat semester awal. Selanjutnya,memberikan pembekalan 

wawasan dan keterampilan manajerial lanjutan pada empat semester terakhir, serta Magang pada 

semester ke tujuh. Sehingga diyakini para lulusan mampu bekerja sebagai seorang professional 

dan mampu mengembangkan bisnis keuangan dan perbankan. 

Program Studi Manajemen STIE IBS setiap semester lebih dari satu kali mengundan para 

pelaku bisnis sebagai dosen tamu untuk memberikan inspirasi dan membagikan berbagai 

pengalaman bisnis mereka kepada para mahasiswa dan para dosen. Sementara itu, para praktisi 

juga diundang dan dilibatkan dalam memberikan perkuliahan regular secara langsung kepada 

para mahasiswa. 

Ketika seorang mahasiswa memasuki semester keenam, maka akan diberikan kebebasan 

untuk memilih konsentrasi studi Program Studi Manajemen STIE IBS yang sesuai dengan fokus 

pendalaman kompetensi yang diminatinya. Adapun konsentrasi studi tersebut meliputi: 

• Manajemen Keuangan; 

• Manajemen Pemasaran; 

• Manajemen Sumber Daya Manusia; 

• Manajemen Perbankan Syariah 

 

Konsentrasi Manajemen Keuangan 

Lulusan Konsentrasi Manajemen Keuangan diharapkan memiliki kompetensi mengenai 

manajemen keuangan seperti pengelolaan asset perusahaan, pengambilan keputusan investasi, 

pemilihan alternatif pembiayaan, pengelolaan risiko keuangan, serta berbagai tehnik transaksi 

keuangan modern. Lulusan IBS memiliki nilai lebih karena mengikuti program magang pada 

bank serta mendapat pelatihan teknis dan manajerial di bidang pengelolaan bank dan atau 

industri keuangan yang bersertifikasi. 
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Konsentrasi Manajemen Pemasaran 

Lulusan Konsentrasi Manajemen Pemasaran diharapkan memiliki kompetensi mengenai 

konsep dan praktek dalam manajemen pemasaran, strategi pemasaran serta dapat 

mengintegrasikan dan mengkomunikasikan pemasaran khususnya pemasaran untuk jasa 

keuangan dan perbankan. Lulusan IBS memiliki nilai lebih karena mengikuti program magang 

pada bank serta mendapat pelatihan teknis dan manajerial dibidang pengelolaan bank dan atau 

industri keuangan yang bersertifikasi. 

Konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia 

Lulusan Konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia diharapkan memiliki kompetensi 

mengenai konsep dan praktek pengelolaan manajemen sumber daya manusia, khususnya dalam 

industri keuangan dan perbankan. Lulusan IBS memiliki nilai lebih karena mengkuti program 

magang pada bank serta mendapat pelatihan teknis dan manajerial di bidang pengelolaan bank 

dan atau industri keuangan yang bersertifikasi. 

Konsentrasi Manajemen Perbankan Syariah 

Lulusan Manajemen Perbankan Syariah diharapkan memiliki kompetensi mengenai konsep 

dan praktek pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah, khususnya Perbankan Syariah. Lulusan 

konsentrasi Manajemen Perbankan Syariah akan menguasi mengenai prinsip-prinsip syariah, 

produk-produk pembiayaan syariah, akad, serta proses kegiatan pemasaran sesuai aturan syariah. 

Lulusan IBS memiliki nilai lebih karena mengikuti program magang pada bank serta mendapat 

pelatihan teknis dan manajerial di bidang pengelolaan lembaga keuangan dan bank syariah yang 

dilengkapi sertifikasi. 

 

2.2.2. Visi dan Misi Program studi S.1 Manajemen 

VISI 

“Menjadi program studi manajemen yang unggul pada bidang manajemen, keuangan dan 

perbankan di ASEAN pada tahun 2025” 
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MISI 

1. Menyelenggarakan program pendidikan di bidang manajemen, keuangan, dan perbankan 

yang mempunyai nilai integritas, perluasan pengetahuan dan pengembangan keterampilan 

yang mampu bersaing di kawasan ASEAN pada tahun 2025. 

2. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan manajemen, guna memberikan 

kontribusi pada perkembangan disiplin ilmu manajemen, serta manfaat praktis bagi dunia 

bisnis, keuangan dan perbankan di tingkat Nasional dan kawasan ASEAN.  

3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan keilmuan 

manajemen khususnya di bidang keuangan dan perbankan serta pengelolaan lembaga 

guna meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat. 

4. Menjalin kerja sama yang sinergis dengan berbagai lembaga dalam negeri dan kawasan 

ASEAN 

2.2.3. Profil Lulusan  

STIE IBS akan melahirkan tenaga kerja handal yang memiliki: 

2.2.3.1. Integrity, memenuhi syarat Dikti dan menciptakan lulusan yang berkualitas, jujur, 

disiplin, beretika, kebersamaan, sehat rohani dan jasmani serta taat beribadah.  

2.2.3.2. Knowledge, memenuhi syarat Dikti dan memperluas pengetahuan ekonomi, bisnis, 

keuangan dan perbankan.  

2.2.3.3. Skill, memenuhi syarat Dikti dan menciptakan kualitas siap bekerja di industri keuangan 

dan perbankan..  

 

2.2.4. Unit Kompetensi  

Kompetensi utama:  

1. Lulusan profesional dalam menganalisis permasalahan di bidang manajemen bisnis, 

keuangan, dan perbankan baik konvensioanal maupun syariah serta mampu membuat 

perencanaan kebijakan. Learning Outcome dari kompetensi ini dituangkan dalam mata 

kuliah Manajemen Keuangan dan Perbankan, Manajemen Risiko dan Perbankan Syariah 

2. Lulusan professional yang mampu mengambil keputusan di bidang manajemen bisnis, 

keuangan, dan perbakan baik konvensioanal maupun syariah. Learning Outcome dari 

kompetensi ini dituangkan dalam mata kuliah Manajemen Strategik, Teori Pengambilan 

Keputusan dan Perilaku Organisasi 
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Kompetensi pendukung:  

1. Lulusan profesional yang menguasai dan mengaplikasikan teori-teori di bidang 

manajemen bisnis, keuangan, dan perbankan baik konvensioanal maupun syariah. 

Learning Outcome dari kompetensi ini dituangkan dalam mata kuliah Manajemen 

Pemasaran, Keuangan, Sumber Daya Manusia dan Manajemen Operasi 

2. Lulusan profesional yang menguasai konsep-konsep bidang manajemen bisnis, keuangan, 

dan perbankan baik konvensioanal maupun syariah yang berkaitan dengan analisis. 

Learning Outcome dari kompetensi ini dituangkan dalam mata kuliah Sistem Informasi 

Manajemen, Statistik, Matematika Ekonomi dan Metodologi Penelitian 

 

Kompetensi lainnya: 

Lulusan profesional yang memahami teori di bidang manajemen bisnis, keuangan, dan 

perbankan baik konvensional maupun syariah. Learning Outcome dari kompetensi ini 

dituangkan dalam mata kuliah Hukum Bisnis dan Perbankan, Kebanksentralan dan Bank 

dan Lembaga Keuangan Lainnya. 

 

2.2.5. Kurikulum Program studi S.1 Manajemen 

 

SEMESTER 1 
No Kode Nama SKS Prasyarat 
1 1101 Pengantar Ekonomi Mikro 3 - 
2 2202 Pengantar Bisnis 3 - 
3 3101 Pengantar Akuntansi I 3 - 
4 4106 Bahasa Inggris I 3 - 
5 4102 Pendidikan Agama 2 - 
6 4104 Pendidikan Kewarganegaraan dan 

Pancasila 
3 - 

7 1102 Matematika Ekonomi 3 - 
TOTAL 20  
 

SEMESTER 2 
No Kode Nama SKS Prasyarat 
1 1202 Pengantar Ekonomi Makro 3 - 
2 3201 Pengantar Akuntansi II 3  
3 2501 Pengantar Perbankan dan LKNB 3 - 
4 4105 Statistik 3 - 
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5 4202 Hukum Bisnis dan Perbankan 3 - 
6 4204 Bahasa Indonesia 2 - 
7 2101 Pengantar Manajemen 3 - 

TOTAL 20  
 

SEMESTER 3 
No Kode Nama SKS Prasyarat 
1 1302 Teori Ekonomi Mikro 3 Pengantar Ekonomi Mikro 
2 2201 Kepemimpinan dan Budaya Organisasi 3 Pengantar Manajemen 
3 2608 Sistem Informasi Manajemen 3 Pengantar Manajemen 
4 2303 Manajemen Keuangan 3 Pengantar Manajemen 
5 2305 Manajemen Pemasaran 3 Pengantar Bisnis 
6 2405 Manajemen Sumber Daya Manusia 3 Pengantar Manajemen 
7 2403 Komunikasi Bisnis 3 - 

TOTAL 21  
 

SEMESTER 4 
No Kode Nama SKS Prasyarat 
1 1401 Teori Ekonomi Makro 3 Pengantar Ekonomi Makro 
2 2705 Teori Pengambilan Keputusan 3 - 
3 3301 Akuntansi Biaya 3 Pengantar Akuntansi I 
4 3508 Ekonomi Manajerial 3 Teori Ekonomi Mikro 
5 2603 Kewirausahaan 3 Pengantar Bisnis 
6 2602 Manajemen Bank Syariah 3 Pengantar Perbankan dan LKNB 
7 2407 Manajemen Perkreditan 2 Pengantar Perbankan dan LKNB 

TOTAL 20  
 

SEMESTER 5 
No Kode Nama SKS Prasyarat 
1 1601 Perekonomian Indonesia 3 Pengantar Ekonomika Makro  
2 4201 Bahasa Inggris II  3 Bahasa Inggris I  
3 2601 Etika Bisnis 3 Manajemen Pemasaran 
4 2406 Perilaku Organisasi   3 Pengantar  Manajemen 
5 2404 Manajemen Operasional   3 Teori Pengambilan Keputusan 
6 2408 Pendanaan dan ALMA 3 Pengantar Perbankan dan LKNB 
7  Mata Kuliah Wajib Konsentrasi I (salah satu) : 
 2505 Pemasaran : Perilaku Konsumen 

3 

Manajemen Pemasaran 
 2502 Keuangan  : Keuangan Korporasi Manajemen Keuangan 
 2607 SDM           : Pengembangan Organisasi Manajemen Sumber Daya Manusia 
 5501 Syariah      : Ketentuan Otoritas Manajemen Bank Syariah 

TOTAL 21  
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SEMESTER 6 
No Kode Nama SKS Prasyarat 
1 1504 Kebanksentralan 3 Teori Ekonomi Makro 
2 4701 Metodologi Penelitian Manajemen   3 Statistik II; Bahasa Indonesia 
3 2704 Manajemen Strategik 3 Manajemen Pemasaran 
4 2504 Studi Kelayakan Bisnis 3 Kewirausahaan 
5 1505 Ekonometrika Terapan 3 Statistik 
6  Mata Kuliah Wajib Konsentrasi II (salah satu) : 
 2606 Pemasaran  : Pemasaran Jasa Bank 

3 

Manajemen Pemasaran   
 1602 Keuangan   : Keuangan Internasional Manajemen Keuangan   
 2610 SDM           : Perencanaan SDM Manajemen SDM 
 5601 Syariah              : Produk dan Jasa Bank Syariah I Manajemen Bank Syariah 
7  Mata Kuliah Wajib Konsentrasi III (salah satu) : 
 4703 Pemasaran   : Komunikasi Pemasaran 

Terpadu 

3 

Manajemen Pemasaran   

 2703 Keuangan    : Manajemen Investasi   Manajemen Keuangan   
 2707 SDM            : Manajemen Pengadaan 

SDM   Manajemen SDM 

 5602 Syariah         : Manajemen Pembiayaan 
Bank Syariah Manajemen Bank Syariah 

TOTAL 21  
 

SEMESTER 7 
No Kode Nama SKS Prasyarat 
1 4704 Magang 12 - 

TOTAL 12  
 

SEMESTER 8 
No Kode Nama SKS Prasyarat 
1  Mata Kuliah Wajib Konsentrasi IV (salah satu) : 
 

2506 Pemasaran  : Riset Pemasaran 

3 

Manajemen Pemasaran; 
Metodologi Penelitian 
Manajemen   

 3705 Keuangan   : Analisis Laporan 
Keuangan Manajemen Keuangan   

 2802 SDM           : Manajemen Pelatihan 
& Pengembangan SDM Manajemen SDM 

 5801 Syariah        : Produk dan Jasa Bank 
Syariah II Manajemen Bank Syariah 

2  Mata Kuliah Wajib Konsentrasi V (salah satu) : 
 4702 Pemasaran   : Pemasaran Digital 

3 

Manajemen Pemasaran   
 2801 Keuangan    : Manajemen Risiko 

Perbankan   Manajemen Keuangan   

 2503 SDM            : Manajemen Kinerja   Manajemen SDM 
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 5802 Syariah         : Pemasaran Syariah Manajemen Bank Syariah 
3 2609 Perbankan Internasional 3  
4 3801 Skripsi 6  

TOTAL 15  
 

TOTAL SKS :                149 

Ekstrakurikuler (Wajib): 

1. Setifikasi General Banking I (Diambil pada Semester VIII) 

2. Sertifikasi Risk Management (Diambil pada Semester VIII) 

3. Pelatihan Pajak Brevet A 

 

2.2.6. Deskripsi Mata kuliah  

 
SEMESTER 1 

Pengantar Ekonomi Mikro (Kode: 1101) 3 SKS 

Mata kuliah Ekonomika Mikro Pengantar memberikan pengetahuan kepada mahasiswa untuk 

mempelajari dasar-dasar ilmu ekonomi dalam perspektif rumah tangga dan perusahaan secara 

sederhana. Materi ekonomika mikro pengantar menjelaskan tentang topik teori ekonomi seperti: 

permintaan, penawaran, keseimbangan pasar, elastisitas, produksi, eksternalitas, struktur pasar 

 

Pengantar Bisnis (Kode: 2202) 3 SKS 

Pengantar Bisnis adalah mata kuliah yang mengantar siswa pada mata kuliah lain yang akan 

mereka dapat pada semester selanjutnya. Mata kuliah ini memperkenalkan konsep bisnis, konsep 

laba, sistem ekonomi, lingkungan yang mempengaruhi entity, seluk beluk bisnis kecil. Di 

pengantar bisnis ini juga mempelajari, tentang etika bisnis, pemasaran, dan manajemen. Secara 

garis besar mata kuliah ini akan membahas tentang bagaimana memahami lingkungan bisnis 

kontemporer, memahami bagaimana mengelola bisnis, memahami prinsip- prinsip pemasaran, 

memperkenalkan lingkungan bisnis kontemporer, serta memahami permasalahan keuangan. 

 

Pengantar Akuntansi I (Kode: 3101) 3 SKS 

Pengantar Akuntansi I memperkenalkan mahasiswa mengenai siklus akuntansi, perlakuan, dan 

penilaian akuntansi mengenai kas, piutang, dan persediaan. Mata kuliah ini memberi gambaran 
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tentang akuntansi sebagai sebuah sistem informasi yang akan digunakan oleh para penggunanya 

sebagai dasar pengambilan keputusan. Selanjutnya dijelaskan konsep-konsep fundamental dan 

teknik-teknik dalam mencatat, menjurnal, dan mengihtisarkan transaksi sampai menyusun 

laporan keuangan untuk perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Laporan keuangan tersebut 

terdiri atas neraca, laba rugi, dan perubahan modal. Proses akuntansi ini akan disertai dengan 

simulasi penyusunan laporan keuangan 

 

Bahasa Inggris I (Kode: 4106) 3 SKS 

Mata kuliah ini akan mempelajari kosakata dan ujaran-ujaran dalam Bahasa Inggris yang 

berhubungan dengan dunia bisnis. 

 

Pendidikan Agama (Kode: 4102) 2 SKS 

Mata kuliah Agama Islam memberikan pemahaman mengenai berbagai hal mengenai ketauhidan 

dan fiqih. Dalam mata kuliah ini akan dipelajari 4 (empat) hal utama yakni sebagai berikut:a. 

Tauhid yang akan mempelajari mengenai berbagai macam tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, 

dan tauhid asma wa sifat. Dalam sub bab ini juga dibahas berbagai hal yang membatalkan 

syahadatain 

b. Fiqih Sholat yang akan mempelajari tata cara sholat, syarat dan rukun sholat, dan makruh 

dalam sholat serta perkara yang merusak sholat. c. Fiqih Akhlak yang membahas mengenai 

birulwalidain (kewajiban berbakti anak kepada orang tuanya) dan etika hubungan dengan lain 

jenis. d. Perbankan Syariah Indonesia yang akan mempelajari mengenai hukum riba, macam- 

macam riba, hukum-hukum yang berkaitan dengan usaha keuangan (financial business). 

Disamping itu juga dipelajari mengenai akad mudharobah, dalil, rukun & perbandingan antara 

akad mudharabah dengan praktek riba 

 

Pendidikan Kewarganegaraan dan Pancasila (Kode: 4104) 3 SKS 

Mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa semua Program Studi. Mata kuliah ini menjelaskan 

tentang landasan dan tujuan Pendidikan Pancasila, Pertumbuhan paham Kebangsaan Indonesia, 

Sistem Ketatanegaraan RI, Dinamika pelaksanaan UUD 1945, Pancasila sebagai sistem Filsafat, 

sistem Etika, Ideologi, Paradigma kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara. 
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Matematika Ekonomi (Kode: 1102) 3 SKS 

Mata kuliah Matematika Ekonomi memberi kemampuan kepada mahasiswa untuk merumuskan 

suatu fenomena ekonomi dan bisnis dalam formulasi matematik, melakukan analisis terhadap 

fenomena tersebut dan memprediksikan dampak kebijakan yang akan diambil manajemen, 

sehingga mahasiswa mampu memilih alternatif kebijakan yang paling optimal pada berbagai 

permasalahan ekonomi dan bisnis. Matematika Ekonomi membahas penerapan dasar-dasar 

matematika, yaitu fungsi, matriks, programasi linier, diferensial dan integral, pada berbagai 

permasalahan di bidang ekonomi dan bisnis. 

 

 

SEMESTER 2 

Pengantar Ekonomi Makro (Kode: 1202) 3 SKS 

Mata kuliah Ekonomika Makro Pengantar memberikan pengetahuan kepada mahasiswa untuk 

dapat membuat analisis sederhana kondisi perekonomian secara agregat. Di dalam mata kuliah 

ini mahasiswa akan mempelajari indikator-indikator ekonomi seperti inflasi, pertumbuhan 

ekonomi, pendapatan ekonomi nasional, tingkat pengangguran. Mahasiswa akan belajar cara 

menghitung dan menganalisis indikator tersebut. Selain itu mahasiswa juga akan belajar 

mengenai sistem keuangan dan moneter termasuk tabungan dan investasi, aliran barang dan jasa 

internasional serta kebijakan moneter dan fiskal 

 

Pengantar Akuntansi II (Kode: 3201) 3 SKS 

Pengantar Akuntansi II adalah lanjutan dari mata kuliah Pengantar Akuntansi I. Mata kuliah ini 

memperkenalkan pos-pos yang ada pada neraca satu per satu, mulai dari aktiva tetap, utang, 

saham, dan obligasi. Mata kuliah ini akan menjadi pengantar untuk mata kuliah selanjutnya, 

antara lain sebagai pengantar untuk mata kuliah akuntansi biaya, akuntansi keuangan menengah. 

Di sini juga mempelajari laporan arus kas, dimulai dari membuat klasifikasi biaya menurut 

aktifitasnya sampai dengan membuat laporan arus kas yang sesuai dengan Prinsip Akuntan 

Indonesia. 

 

Pengantar Perbankan dan Lembaga Keuangan Non Bank (Kode: 2501) 3 SKS 



35 
 

Mata kuliah ini memberikan pengetahuan dasar kepada mahasiswa mengenai gambaran struktur 

dan sistem keuangan, serta peran lembaga keuangan dan pasar keuangan dalam ekonomi 

Indonesia. Dalam materi kuliah pasar keuangan akan dibahas mengenai karakter dan produk-

produk yang diperdagangkan di pasar keuangan yang terdiri dari pasar uang, valas, dan pasar 

modal. Sebagian besar materi kuliah ini akan membahas manajemen bisnis lembaga keuangan 

non bank, meliputi asuransi, pegadaian, dana pensiun, reksadana dan multifinance yang memiliki 

4 (empat) jenis bisnis, yakni factoring (anjak piutang), consumer finance (pembiayaan 

konsumen), leasing (sewa), dan credit car 

 

Statistik (Kode: 4105) 3 SKS 

Mata kuliah Statistik I diberikan kepada mahasiswa tingkat awal sebagai landasan untuk 

mempelajari mata kuliah lanjutan, seperti: Manajemen Operasi, metodologi Penelitian, 

Manajemen Resiko dan Riset pemasaran. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari 

jenis-jenis data, bagaimana memperolehnya, dan bagaimana mengolah, menyajikan, hingga 

menginterpretasikan agar dapat dipergunakan untuk mengambil keputusan atas berbagai 

permasalahan yang ditemui sehari- hari. 

 

Hukum Bisnis dan Perbankan (Kode: 4202) 3 SKS 

Hukum Bisnis dan Perbankan memperkenalkan mahasiswa mengenai aspek hukum yang perlu 

diketahui dan dijadikan pegangan dalam kuliah ini memberi gambaran tentang berbagai 

ketentuan perundang-undangan yang harus diperhatikan dan dilaksanakan di dalam melakukan 

kegiatan usaha. Selanjutkan dijelaskan pula berbagai aspek hukum dan masalah hukum yang 

sering dijumpai di dalam praktek perbisnis, utamanya dibidang perbankan 

 

Bahasa Indonesia (Kode: 4204) 2 SKS 

Bahasa Indonesia merupakan mata kuliah umum yang ditawarkan pada semester genap. Dalam 

mata kuliah ini mahasiswa akan mempelajari keterampilan membaca cepat dan kritis, pemetaan 

minda (mind mapping), fungsi bahasa, ragam dan laras bahasa, laras ilmiah, kaidah bahasa 

Indonesia dengan penekanan pada ragam bahasa tulis yang meliputi ejaan, bentuk kata, kalimat, 

alinea, dan wacana. Tujuan akhir mata kuliah ini adalah komposisi untuk penulisan wacana 

semiilmiah dan wacana ilmiah. Di samping penulisan semiilmiah,  mahasiswa akan mempelajari 
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pula teknis penulisan ilmiah seperti kutipan, daftar pustaka, dan catatan kaki dalam bentuk 

penulisan makalah. 

Pengantar Manajemen (Kode: 2101) 3 SKS 

Pengantar manajemen adalah mata kuliah yang mengantar siswa pada mata kuliah lain yang akan 

mereka dapat pada semester selanjutnya. Mata kuliah ini memperkenalkan tentang konsep dasar 

dari manajemen dan organisasi, serta peran dari manajer terutama dalam lingkungan global. 

Secara garis besar mata kuliah ini akan membahas keempat fungsi dasar dari manajemen, yakni 

perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian 

 

 

SEMESTER 3 

Teori Ekonomi Mikro (Kode: 1302) 2 SKS 

Mata kuliah Teori Ekonomi Mikro merupakan mata kuliah lanjutan dari Pengantar Ekonomi 

Mikro. Mata kuliah ini lebih ditekankan pada penerapan pendekatan secara matematis dan grafis. 

Materi yang dibahas merupakan materi yang lebih mendalam dari pengantar ekonomi mikro, 

meliputi permintaan, penawaran, perilaku konsumen dan produsen, biaya produksi, jenisjenis 

pasar, game theory, dan teori keseimbangan umum (general equilibrium). 

 

Kepemimpinan dan Budaya Organisasi (Kode: 2201) 3 SKS 

Filosofi kehidupan manusia merupakan rangkaian pertanyaan filosofis individu manusia 

khususnya apakah dia akan memimpin (to be a leader) atau dipimpin (to be a follower). 

Kemampuan untuk memimpin (leadership) merupakan suatu kemampuan yang tidak terpisahkan 

dari kemampuan seseorang dalam menjalani kehidupan sebagai professional maupun posisi 

manajerial. Bahkan setiap individu harus memiliki kemampuan memimpin, setidaknya untuk 

memimpin dirinya sendiri ataupun keluarganya. Untuk itu mata kuliah kepemimpinan 

(leadership) merupakan mata kuliah yang sangat penting dan berguna dalam penerapan jenjang 

karir mahasiswa untuk menjadi pemimpin organisasi dimasa yang akan datang. 

 

Sistem Informasi Manajemen (Kode: 2608) 3 SKS 

Sistem Informasi Manajemen merupakan mata kuliah terapan dalam dunia kerja dimana setelah 

menyelesaikan mata kulaih ini, mahasiswa doharapkan memiliki pengetahuan,pemahaman dan 
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penguasaan sistem informasi manajemen dimana system informasi manajemen menunjang 

semua aspek pemasaran, keuangan, operasi dan sumber daya manusia. Diharapkan dengan 

menguasai sistem informasi manajemen, mahasiswa nantinya dapat menjalankan sistem 

informasi dalam organisasi dengan baik sehingga meningkatkan daya saing mereka khususnya 

dalam dunia kerja 

 

 

Manajemen Keuangan (Kode: 2303) 3 SKS 

Mata kuliah Manajemen Keuangan bertujuan mengajarkan mahasiswa untuk mengetahui dan 

memahami konsep-konsep dasar manajemen keuangan. Penekanan pada mata kuliah ini adalah 

pemahaman laporan keuangan, evaluasi kinerja keuangan perusahaan, peramalan, perencanaan 

keuangan dan penganggaran kebutuhan keuangan perusahaan, prinsip risiko dan pengembalian, 

keputusan investasi jangka pendek (termasuk didalamnya mencakup menajemen modal kerja, 

manajemen kas, manajemen surat berharga, manajemen piutang dan persediaan) dan investasi 

dalam aset jangka panjang (termasuk di dalamnya mencakup capital budgeting, cost of capital, 

dan managing shareholder value) 

 

Manajemen Pemasaran (Kode: 2305) 3 SKS 

Mata kuliah ini menjelaskan berbagai konsep dasar manajemen pemasaran berikut 

perkembangan dan aplikasinya dewasa ini. Pembahasan mencakup analisis peluang pasar, 

pengembangan rencana strategi pemasaran, implementasi dan evaluasi pencapaian tujuan 

pemasaran, termasuk pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang menunjang. Pada 

mata kuliah ini mahasiswa diajak untuk berpikir lebih kritis, mulai dari mencermati fenomena 

terkini, menganalisis berbagai studi kasus dalam manajemen pemasaran, hingga melakukan 

tinjauan lapangan untuk memahami keterkaitan antara teori yang diperoleh di kelas dengan 

aplikasinya dalam dunia bisnis 

 

Manajemen Sumber Daya Manusia (Kode: 2405) 3 SKS 

Sumberdaya manusia (SDM) sangat dibutuhkan untuk memperoleh keunggulan kompetitif dan 

sudah merupakan alat saing (competitive edge) , karenanya saat ini SDM tidak saja dianggap 

sebagai asset perusahaan tetapi lebih dari itu dianggap sebagai modal – modal insani (human 
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capital). Untuk itu, sangat penting bagi mahasiswa program program studi manajemen untuk 

dibekali dengan pengetahuan tentang Manajemen Sumberdaya Manusia dan menanamkan betapa 

penting faktor manusia dalam mendukung tercapainya sasaran dan tujuan stratejik perusahaan. 

Dengan kata lain, para mahasiswa yang nantinya sebagai alumni IBS perlu memahami pentingan 

faktor manusia dalam pengelolaan organisasi perusahaan dan menjadikannya sebagai alat saing 

serta mampu menempatkan MSDM sebagai partner bagi para manajer lini. Pengembangan suatu 

sistem MSDM tidaklah mudah karena memerlukan tahapan, waktu, perancangan, keterpaduan 

antara suatu sub-sistem dengan lainnya, membutuhkan kedisiplinan dalam pengelolaanya, serta 

akan selalu menghadapi ketidakpahaman tentang MSDM dan resistensi yang tinggi baik secara 

perorangan maupun kelompok dalam organisasi perusahaan 

 

Komunikasi Bisnis (Kode: 2403) 3 SKS 

Mata kuliah ini dirancang untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam berkomunikasi 

baik verbal maupun non verbal. Mata kuliah ini memperkenalkan prinsip dasar dalam 

berkomunikasi, proses menulis, korespondensi bisnis, teknik presentasi dan negosiasi. Dalam 

kegiatan proses belajar mengajar dalam mata kuliah ini juga akan banyak dijumpai presentasi 

baik individu maupun kelompok. 

 

 

SEMESTER 4 

Teori Ekonomi Makro (Kode: 1401) 3 SKS 

Mata kuliah Teori Ekonomi Makro, merupakan mata kuliah lanjutan dari mata kuliah Pengantar 

Ekonomi Makro. Di dalam mata kuliah ini akan dibahas besaran ekonomi makro secara lebih 

mendalam dan mulai mengenalkan model-model ekonomi makro yang dapat digunakan untuk 

menganalisis fenomena dan isue ekonomi yang terjadi. Besaran ekonomi makro yang dibahas 

dalam mata kuliah ini sama dengan besaran- besaran ekonomi yang dibahas pada mata kuliah 

pengantar ekonomi makro, antara lain meliputi pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi, 

inflasi, pengangguran, dan perdagangan internasional. Selain itu, dalam mata kuliah ini juga 

dibahas kebijakan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam perekonomian, kebijakan 

tersebut adalah kebijakan fiskal dan moneter 
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Teori Pengambilan Keputusan (Kode: 2705) 3 SKS 

Mata kuliah Teori Pengambilan Keputusan diberikan kepada mahasiswa program sarjana strata 

satu untuk memberikan wawasan dan pengalaman dalam menerapkan model – model 

pengambilan keputusan pada permasalahan sehari – hari. Proses pembelajaran akan diawali 

dengan pembahasan konsep dasar pengambilan keputusan, penerapan konsep probabilita, hingga 

pemanfaatan teknik atau model spesifik seperti trend projection, inventory control, model 

antrian, analisis markov dan analitical hierarchy process. 

 

Akuntansi Biaya (Kode: 3301) 3 SKS 

Mata kuliah ini akan mempelajari cara menganalisa dan menggunakan informasi biaya bagi 

pengambilan keputusan manajemen. Penekanannya adalah pada peran akuntan dalam organisasi 

perusahaan dalam menganalisa perilaku biaya, biaya standar, penganggaran, akuntansi 

pertanggungjawaban dan penentuan biaya yang relevan dengan pengambilan keputusan. Mata 

ajar ini bertujuan agar mahasiswa dapat memahami peranan akuntansi dalam perencanaan, 

pengendalian dan pengambilan keputusan manajemen. Secara lebih spesifik, tujuan mata ajar ini 

adalah memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai anggaran, biaya standar, perilaku 

biaya terhadap volume kegiatan, analisis differential cost, pusat-pusat pertanggungjawaban, 

pengukuran kinerja keuntungan, transfer pricing dan manajemen biaya berbasis kegiatan atau 

activity based management. 

 

Ekonomi Manajerial (Kode: 3508) 3 SKS 

Mata kuliah Ekonomi Manajerial memberikan pengetahuan kepada mahasiswa untuk pembuatan 

keputusan manajerial di suatu perusahaan. Materi ekonomi manajerial merupakan penggabungan 

dari topik-topik teori ekonomi, teori pengambilan keputusan, dan berbagai bidang ilmu di bidang 

bisnis seperti akuntansi, keuangan, pemasaran, manajemen sumber daya manusia, dan produksi. 

 

 

Kewirausahaan (Kode: 2603) 3 SKS 

Mata kuliah Kewirausahaan ini memberikan pengetahuan dan wawasan dalam merintis 

mengembangkan dan mengelola usaha dengan baik. Pembahasan lebih ditekankan pada usaha 

kecil dan menengah (UKM). Mata kuliah ini menjelaskan pengertian mengenai kewirausahaan, 
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kontribusi kewirausahaan bagi perekononomian suatu bangsa, karakteristik wiarusaha serta 

motivasi berwirausaha. Mata kuliah ini diberikan dengan menggunakan pendekatan siklus usaha, 

dimana pembahasan akan dimulai dari: bagaimana merintis usaha, menangkap peluang, 

menyusun rencana usaha, serta memilih bentuk usaha. Pembahasan akan dilanjutkan dengan 

bagaimana mengelola pertumbuhan usaha seperti: perencanaan stratejik wirausaha, bagaimana 

pengembangan kreatifitas dan inovasi, serta intraprenersip. Pembahasan diakhiri dengan topic 

menjaga kesinambungan usaha seperti suksesi manajemen, etika bisnis serta jebakan-jebakan 

dalam berwirausaha. 

 

Manajemen Bank Syariah (Kode: 2602) 3 SKS 

Mata kuliah Manajemen Bank Syariah diberikan kepada mahasiswa program sarjana strata satu 

untuk memberikan wawasan dan kemampuan tentang konsep ekonomi islam sebagai dasar 

operasional bank syariah, riba dan bunga, konsep akad, berbagai produk dana dan pembiayaan 

syariah serta perhitungan distribusi bagi hasil dan berbagai instrumen pasar uang syariah 

 

Manajemen Perkreditan (Kode: 2407) 2 SKS 

Mata kuliah Manajemen Perkreditan diberikan kepada mahasiswa program sarjana strata satu 

untuk memberikan wawasan, serta kemampuan dalam teknis perkreditan. Proses pembelajaran 

akan diawali dengan pembahasan konsep kredit, organisasi perkreditan di bank umum, jenis – 

jenis kredit dan teknik analisis kredit, kredit bermasalah dan penyelesaiannya. 

 

 

SEMESTER V 

Perekonomian Indonesia (Kode: 1601) 3 SKS 

Mata kuliah Perekonomian Indonesia merupakan mata kuliah yang membahas tentang segala 

sesuatu yang berkaitan dengan perekonomian suatu negara khususnya Indonesia dan keterkaitan 

dengan perekonomian dunia. Dalam memahami mata kuliah ini, setiap mahasiswa harus 

memiliki pengetahuan dan pemahaman dari sisi ekonomi mikro, ekonomi makro, ekonomi 

pembangunan, ekonomi moneter, ekonomi internasional, industri dan perbankan, yang bertujuan 

untuk dapat menganalisa kasus-kasus yang terjadi di Indonesia. 
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Bahasa Inggris II (Kode: 4201) 3 SKS 

Mata kuliah ini akan mempelajari kosakata Bahasa Inggris yang berhubungan dengan Banking 

dan bagaimana pengaplikasiannya dalam spoken language. 

 

Etika Bisnis (Kode: 2601) 3 SKS 

Mata kuliah Etika Bisnis dirancang untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman 

mahasiswa atas berbagai teori dan isu etika dalam bisnis. Kemampuan analitis diarahkan untuk 

menggali isu-isu moral dalam Etika Bisnis seperti Good Governance, Coorporate Social 

Responsibility, Etika Pasar Bebas dan berbagai isu-isu moral lainnya. 

 

Perilaku Organisasi (Kode: 2406) 3 SKS  

Perilaku Organisasi adalah mata kuliah yang mempelajari tentang aspek apa saja yang 

mempengaruhi perilaku manusia dalam organisasi baik pada tingkatan individu, kelompok 

maupun organisasi. Penjabaran tentang perilaku manusia dalam organisasi ini meliputi sikap, 

nilai, motivasi, kepemimpinan dan kepuasan kerja dari individu dalam organisasi. Secara garis 

besar mata kuliah ini membahas upaya bagaimana membuat perilaku manusia dalam organisasi 

secara optimal dapat mendukung upaya perusahaan untuk mencapai tujuannya. 

 

Manajemen Operasional (Kode: 2404) 3 SKS 

Mata kuliah ini akan mengajarkan pengelolaan berbagai sumber daya produktif sebagai hal 

penting bagi pertumbuhan stratejik dan daya saing perusahaan. Mahasiswa akan mempelajari 

aktivitas rancangan dan pengendalian sistem yang bertanggung jawab terhadap penggunaan 

bahan mentah, pemanfaatan sumberdaya, perlengkapan dan fasilitas secara efisien dan efektif 

agar tercapai produktivitas dalam proses kreasi barang maupun jasa 

 

Pendanaan dan ALMA (Kode: 2408) 2 SKS 

Mata kuliah Pendanaan Bank & ALMA mata kuliah perbankan yang memiliki 2 (dua) pokok 

bahasan utama yakni sbb: a) Berbagai jenis & karakteristik produk pendanaan bank (tabungan, 

giro, deposito, Deposit on Call, dll) dan produk jasa lainnya (remmitance transaction, collection, 

jasa transaksi valas, SDB (Safe Deposit Box). Dalam kuliah ini akan dijelaskan pula prosedur 

umum pembukaan, penutupan, blokir rekening, critical risk yang mungkin dihadapi, dan 
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pengendalian risikonya b) Assets Liabilities Management (ALMA) yang membahas mengenai 

pentingnya pengelolaan likuiditas (pengukuran funding gap & duration gap), pentingnya 

pengelolaan uang kas dan perencanaan likuditas dll. Mata kuliah ini merupakan gabungan materi 

pelatihan Officer Development Bank dan buku teori tentang manajemen ALMA, sehingga akan 

membahas berbagai permasalahan yang mungkin dihadapi secara detil, rinci dan terkini. 

 

 

SEMESTER 6 

Kebanksentralan (Kode: 1504) 3 SKS 

Kebanksentralan adalah mata kuliah yang bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap 

bank sentral, khususnya bank sentral NKRI, Bank Indonesia. Mata kuliah ini memberikan 

gambaran umum tentang bank sentral, kedudukan, fungsi, tugas, wewenang, organisasi dan 

hubungan dan keterkaitannya dengan Pemerintah, terutama di dalam penentuan dan pelaksanaan 

kebijakan di bidang ekonomi. Uraian yang relatif mendalam diarahkan untuk menjelaskan 

kebijakan moneter, perbankan dan di bidang lalu lintas pembayaran. 

 

Metodologi Penelitian Manajemen (Kode: 4701) 3 SKS 

Mata kuliah Metodologi Penelitian diberikan kepada mahasiswa tingkat akhir sebagai suatu 

wahana untuk memahami konsep dan teknik dasar penelitian ilmiah, serta memperoleh 

pengalaman menyusun suatu proposal penelitian ilmiah. Pemahaman dan pengalaman tersebut 

diharapkan dapat menjadi bekal bagi mahasiswa dalam proses penyusunan skripsi sebagai salah 

satu syarat untuk menyelesaikan studi dalam jenjang strata satu (S1). Melalui mata kuliah ini 

mahasiswa akan belajar mengidentifikasi pernasalahan penelitian, merumuskan pendekatan dan 

model penelitian, membuat desain penelitian, serta pada akhirnya menuliskan dan menyajikan 

suatu proposal penelitian ilmiah. 

 

Manajemen Strategik (Kode: 2704) 3 SKS 

Manajemen Stratejik merupakan mata kuliah terapan dimana setelah menyelesaikan mata kuliah 

ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan dapat menjelaskan konsep-konsep strategic 

management sebagai dasar untuk pengembangan keahlian manajerial khususnya yang bersifat 
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stratejik agar dapat digunakan sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan strategic 

management dalam suatu organisasi. 

 

 

Studi Kelayakan Bisnis (Kode: 2504) 3 SKS 

Pengidentifikasian kesempatan usaha, tujuan keputusan investasi, aspek-aspek studi kelayakan, 

alat-alat analisis, data dan sumber data, kreteria investasi. Setelah mengikuti perkuliahan ini, 

mahasiswa diharapkan mampu memahami pengertian studi kelayakan, tujuan investasi, dan 

mampu membuat studi kelayakan bisnis. 

 

Ekonometrika Terapan (Kode: 1505) 3 SKS 

Mata kuliah ekonomi terapan memberikan pengetahuan aplikasi software statistic dalam 

pengolahan data penelitian untuk mahasiswa dengan menggunakan software statistic seperti 

SPSS dan E-views. Data penelitian yang digunakan adalah data per section, time series dan data 

panel. Model penelitian yang digunakan seperti simple regretion, multiple regretion dalam 

pengolahan penelitian kuantitatif. 

 

 

SEMESTER 8 

Perbankan Internasional (Kode: 2609) 3 SKS 

Mata kuliah Perbankan Internasional memberikan pengetahuan dan keterampilan bagi 

mahasiswa untuk memahami peran bank dalam: a. Berbagai mekanisme pembayaran yang 

digunakan pada transaksi perdagangan internasional maupun fasilitas lainnya dalam kegiatan 

perbankan internasional. b. Basic treasury, produk-produknya dan kegiatan operasional treasury 

di bank 

 

Skripsi (Kode: 3801) 6 SKS 

Pembuatan skripsi sesuai dengan konsentrasi studi yang dipilih, yaitu: Manajemen Keuangan, 

Manajemen Pemasaran, Manajemen Sumber Daya Manusia, dan Perbankan Syariah. 
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KONSENTRASI MANAJEMEN PEMASARAN 

 
Perilaku Konsumen (Kode: 2505) 3 SKS 

Salah satu bagian kunci dari usaha memahami pemasaran (marketing) adalah pemahaman 

terhadap perilaku pelanggan. Pemahaman mengenai bagaimana konsumen berpikir, merasakan 

dan berperilaku dalam hubungannya dengan konsumsi produk seringkali menjadi alasan utama 

keberhasilan/kesuksesan sebuah perusahaan dalam memasarkan produk. Mata kuliah ini akan 

memberikan dasar bagi mahasiswa untuk memahami perilaku konsumen tersebut. Mata kuliah 

ini akan membahas aplikasi manajerial dari perilaku konsumen dan strategi pemasaran seperti 

apa yang cocok untuk respon konsumen tertentu. 

 
Pemasaran Jasa Bank (Kode: 2606) 3 SKS 

Manajemen Pemasaran Jasa Bank menjelaskan berbagai hal yang berkaitan dengan pemahaman 

konsep manajemen pemasaran pada bank mulai dari analisis kesempatan pasar, pengembangan 

strategi pemasaran, pengambilan keputusan pemasaran, dan bagaimana mengelola program 

pemasaran jasa bank secara efektif dan efisien, serta memperdalam wawasan penerapan 

teknologi informasi dan komunikasi yang menunjang dunia pemasaran. Pada mata kuliah ini 

mahasiswa diajak untuk berpikir lebih dalam dengan menganalisis berbagai studi kasus, 

mencermati fenomena baru, elemen pemasaran jasa bank, hingga melakukan tinjauan ke 

perbankan untuk memahami keterkaitan antara teori dengan penerapannya. 

 
Komunikasi Pemasaran Terpadu (Kode: 4703) 3 SKS 

Mata kuliah Komunikasi Pemasaran Terpadu / Integrated Marketing Communications (IMC) 

memberikan wawasan yang luas kepada mahasiswa mengenai sistem komunikasi pemasaran 

yang sangat berperan penting dalam keberhasilan suatu produk ataupun jasa dalam pasar. Mata 

kuliah ini membahas mengenai teori integrated marketing communications, analisis situasi 

intergrated marketing communications, analisis proses komunikasi, tujuan IMC, pengembangan 

program IMC, serta proses monitoring, evalusasi dan kontrol program IMC yang telah 

dilaksanakan 

 

Riset Pemasaran (Kode: 2506) 3 SKS 
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Mata kuliah Riset Pemasaran diberikan kepada mahasiswa tingkat akhir sebagai mata kuliah 

pilihan untuk mendalami lebih lanjut metodologi dan teknik-teknik dalam melakukan penelitian 

khususnya yang sering dipergunakan dalam bidang pemasaran. Melalui mata kuliah ini 

mahasiswa akan belajar merumuskan permasalahan menjadi suatu desain penelitian, mendesain 

kuesioner yang sesuai, mengumpulkan dan menyiapkan data, melakukan analisis data 

menggunakan teknik statistik yang sesuai, hingga menuliskan dan menyajikan hasil analisis data 

dalam suatu tulisan ilmiah. 

 

Pemasaran Digital (Kode: 4702) 3 SKS 

Mata kuliah pemasaran digital atau sering disebut pula sebagai pemasaran internet atau online 

marketing memberi pemahaman kepada mahasiswa akan dampak internet terhadap fungsi 

marketing hingga melahirkan paradigma dan metode baru dalam melaksanakan fungsi 

marketing. Mahasiswa akan dilatih untuk membuat desain program internet marketing dan 

mencoba implementasi program tersebut dalam bentuk laman (website) sederhana. 

 

 

KONSENTRASI MANAJEMEN KEUANGAN 

 

Keuangan Korporasi (Kode: 2502) 3 SKS 

Mata ajaran ini merupakan pendalaman mata kuliah Manajemen Keuangan. Dalam mata kuliah 

ini akan dibahas pemahaman atas laporan keuangan yang akan digunakan dalam perencanaan 

keuangan, risk and return dalam kaitan dengan kebijakan investasi (Capital Budgeting) dan 

pendanaan, berbagai sumber pendanaan jangka panjang berikut perhitungan biaya modal, teori 

dan kebijakan struktur modal serta teori dan kebijakan dividen. Akhirnya dibahas merger dan 

akuisisi perusahaan. 

 

Keuangan Internasional (Kode: 1602) 3 SKS 

Mata kuliah ini membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan 

perusahaan multi nasional dengan transaksi usaha secara internasional, lingkungan yang 

mempengaruhi usaha secara internasional, risiko yang ditimbulkannya berupa risiko ekonomi, 
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transaksi dan akuntansi. Selanjutnya dibahas pula mengenai berbagai cara bagaimana perusahaan 

mengendalikan risiko tersebut dalam rangka memaksimalkan nilai perusahaan 

 

Manajemen Investasi (Kode: 2703) 3 SKS 

Mata ajaran ini memberikan pemahaman konsep keputusan investasi. Penyajian dimulai dengan 

memperkenalkan jenis-jenis instrumen pasar finansial (pasar uang dan pasar modal) yang 

diperjual belikan di Indonesia dan di pasar internasional, dilanjutkan dengan pemahaman 

mendalam atas konsep risiko dan tingkat pengembalian sekuritas individu maupun portfolio serta 

terapannya untuk menganalisis instrumen pasar finansial terutama saham, obligasi dan derivatif. 

Sehubungan dengan itu, teknik-teknik manajemen investasi dan evaluasi pengambilan keputusan 

investasi juga akan dibahas. Untuk persiapan riset mandiri, akan dirancang untuk 

mengkombinasikan konsep-konsep dasar invetasi dan aplikasi praktisnya di dunia nyata. 

 

Analisis Laporan Keuangan (Kode: 3705) 3 SKS 

Mata kuliah ini adalah matakuliah lanjut pada topik akuntansi keuangan. Di dalam mata kuliah 

ini akan dipelajari bagaimana analisis bisnis dan hubungannya dengan analisis laporan keuangan. 

Kemudian akan dibahas secara lebih detil mengenai analisis akuntansi dan aktivitas yang 

berhubungan, dilanjutkan dengan analisis finansial dan risiko, dan terakhir analisis prospektif 

untuk menentukan nilai perusahaan dan melakukan analisis kredit. 

 

Manajemen Risiko Perbankan (Kode: 2801) 3 SKS 

Mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa mengidentifikasi, mengukur, dan 

mengelola berbagai jenis risiko yang dihadapi bank dan lembaga keuangan. Berbagai aspek 

risiko seperti jenis dan sumbernya serta proses pengelolaan dan pengendaliannya akan diberikan 

secara komprehensif. Perkuliahan akan dibagai menjadi tiga bagian. Bagian pertama membahas 

bagaimana mengidentifikasi berbagai jenis risiko yang dihadapi bank dan lembaga keuangan, 

yaitu: risiko suku bunga, risiko pasar, risiko kredit, risiko transaksi di luar neraca (off- balance-

sheet), risiko teknologi dan operasional, risiko valuta asing, risiko likuiditas dan insolvabilitas. 

Bagian kedua membahas bagaimana mengukur berbagai risiko tersebut dengan metode-metode 

yang telah dikembangkan oleh para praktisi, regulator, maupun para akademisi. Bagian ketiga 
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membahas berbagai teknik dan instrumen untuk mengelola berbagai risiko tersebut di bank dan 

lembaga keuangan. 

 

 

KONSENTRASI MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 

 

Pengembangan Organisasi (Kode: 2607) 3 SKS 

Mata kuliah Pengembangan Organisasi diberikan kepada mahasiswa tingkat akhir sebagai mata 

kuliah konsentrasi untuk memperdalam mata kuliah dasar dan fungsional seperti Pengantar 

Manajemen dan Manajemen Sumber Daya Manusia. Melalui mata kuliah ini mahasiswa akan 

mempelajari proses ilmu pengetahuan perilaku organisasi dan praktek yang mendorong 

perusahaan membangun kapasitas untuk berubah dan mencapai efektivitas yang lebih baik, 

termasuk meningkatkan kinerja keuangan serta meningkatkan kualitas suasana kerja. 

 

Perencanaan SDM (Kode: 2610) 3 SKS 

Peran serta sumberdaya manusia (SDM) tidaklah terlepas dari perkembangan organisasi. Strategi 

organisasi yang baik sangat dipengaruhi oleh perencanaan SDM dimana diperlukan proses 

perencanaan SDM yang terstruktur dan terencana dengan baik agar dapat menunjang proses 

manajemen SDM lainnya. Perencanaan SDM yang baik akan menghasilkan kualitas dan 

kuantitas yang tepat bagi organisasi sehingga dapat tercapai pula efisiensi dan efektifitas dalam 

pengelolaan SDM. Perencanaan SDM sebagai dasar proses manajemen SDM selanjutnya 

haruslah dipahami dengan benar oleh mahasiswa agar nantinya sebagai pemimpin organisasi 

mereka dapat melakukan strategi pengembangan organisasi yang didukung oleh perencanaan 

SDM yang baik sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.   

 

Manajemen Pengadaan SDM (Kode: 2707) 3 SKS 

Perkembangan dunia usaha menuntut perkembangan organisasi yang pesat dimana dibutuhkan 

pengembangan sumberdaya manusia (SDM) tidak hanya dari kualitas saja tetapi juga dari 

kuantitas atau jumlah SDM. Pengembangan kuantitas SDM tidaklah mudah untuk 

menyesuaikannya dengan pengembangan perusahaan dan persaingan usaha sehingga diperlukan 

perencanaan dan proses yang tepat untuk mengadakan SDM sesuai dengan kebutuhan 
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perusahaan. Mata kuliah manajemen pengadaan SDM merupakan mata kuliah dimana 

mahasiswa sebagai calon pemimpin perusahaan dapat melakukan perencanaan dan proses 

pengadaan SDM yang sesuai dengan tujuan perusahaan. 

 

Manajemen Pelatihan & Pengembangan SDM (Kode: 2802) 3 SKS 

Peningkatan kinerja organisasi bergantung kepada kinerja sumberdaya manusia (SDM) yang 

dimiliki oleh organisasi. Perkembangan teknologi, konsumen, peraturan dan lingkungan ekonomi 

organisasi lainnya dapat mempengaruhi kinerja SDM. Langkah peningkatan kinerja SDM dapat 

dilakukan dengan memberikan pelatihan kepada SDM baik yang baru ataupun lama mengenai 

metode kerja baru yang disesuaikan perubahan yang ada sehingga kinerja dapat ditingkatkan. 

Pengembangan SDM sangat dibutuhkan bagi SDM yang mengembangkan karirnya di organisasi 

agar dapat menunjang keefektifan dan efisiensi kerja pada posisinya. Melihat pentingnya 

pelatihan dan pengembangan SDM tersebut diperlukan manajemen pelatihan dan pengembangan 

SDM yang terencana dan terstruktur sehingga dapat mencapai tujuan pelatihan dan 

pengembangan tersebut. Mahasiswa sebagai calon pimpinan organisasi nantinya setelah 

mempelajari mata kuliah ini dapat menerapkan pelatihan dan pengembangan SDM yang baik di 

organisasinya. 

 

Manajemen Kinerja (Kode: 2503) 3 SKS 

Mata kuliah Manajemen Kinerja bertujuan untuk memberi pemahaman mengenai evaluasi 

kinerja sebagai bagian dari manajemen kinerja pada organisasi. Sebagai calon manajer, 

mahasiswa/i sangatlah penting untuk memiliki pengetahuan akan evaluasi kinerja sebagai salah 

satu metode pengambilan keputusan dalam kebijakan sumberdaya manusia terkait dengan hak 

dan kewajiban tenaga kerja. 

 

 
KONSENTRASI MANAJEMEN SYARIAH 

 

Ketentuan Otoritas (Kode: 5501) 3 SKS 

Mata kuliah ketentuan otoritas bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa 

mengenai ketentuan-ketentuan yang berlaku di lembaga keuangan syariah. Selain itu setelah 
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menyelesaikan mata kuliah ini mahasiswa diharapkan memahami dan dapat menjelaskan 

mengenai pengawasan terhadap lembaga keuangan syariah. 

 

 

 

Produk dan Jasa Bank Syariah I (Kode: 5601) 3 SKS 

Produk dan jasa Bank Syariah memiliki berbagai perbedaan produk dan jasa dibandingkan 

dengan bank konvensional. Pada mata kuliah Produk dan Jasa Bank Syariah I ini mahasiswa 

diharapkan mampu menjelaskan berbagai produk-produk dan pendanaan bank syariah serta jasa 

bank syariah. Selain itu mata kuliah ini juga menjelaskan mengenai penggunaan akad-akad pada 

produk pendanaan atau penghimpunan dana bank syariah. 

 

Manajemen Pembiayaan Bank Syariah (Kode: 5602) 3 SKS 

Pada mata kuliah Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, mahasiswa diharapkan mampu 

menjelaskan mengenai produk-produk pembiayaan Bank Syariah, termasuk di dalamnya 

penggunaan akad-akad produk pembiayaan Bank Syariah, Analisa, Risiko, serta perhitungan 

bagi hasil. Untuk melengkapi kemampuan mahasiswa, maka akan diberikan berbagai contoh-

contoh kasus yang terjadi di Bank Syariah. 

 

Produk dan Jasa Bank Syariah II (Kode: 5801) 3 SKS 

Mata kuliah ini merupakan lanjutan dari Produk dan Jasa Bank Syariah I. Tujuan mata kuliah ini 

mahasiswa mampu menjelaskan produk-produk pembiayaan Bank Syariah serta penggunaan 

akad-akad pada produk pembiayaan bank syariah. 

 

Pemasaran Syariah (Kode: 5802) 3 SKS 

Mata kuliah Pemasaran Syariah mempelajari proses kegiatan pemasaran yang sesuai dengan 

prinsip-prinsip syariah. Selain itu, mahasiswa juga mempelajari bagaimana jenis-jenis kegiatan 

transaksi yang dilarang dalam Islam serta contoh-contoh kasus dalam jenis-jenis kegiatan 

transaksi tersebut. 
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BAB III 

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN 

3.1 Pengertian Dasar  

Semester merupakan satuan waktu terkecil yang digunakan untuk menyatakan lamanya 

proses kegiatan belajar-mengajar suatu program dalam suatu jenjang pendidikan. 

Penyelenggaraan program pendidikan suatu jenjang lengkap dari awal sampai akhir akan dibagi 

ke dalam kegiatan semesteran, sehingga tiap awal semester mahasiswa harus merencanakan dan 

memutuskan tentang kegiatan belajar apa yang akan ditempuhnya pada semester tersebut. 

Satu semester setara dengan kegiatan belajar sekitar 16 (enam belas) minggu kerja, dan 

diakhiri oleh ujian akhir semester. Satu tahun akademik terdiri dari dua semester reguler, yaitu: 

Semester Ganjil dan Semester Genap.  

 

3.2 Semester 

3.2.1 Satuan Kredit Semester 

Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks, adalah takaran waktu kegiatan belajar 

yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui 

berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa 

dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.  

 

Sistem Kredit Semester adalah penyelenggaraan program pendidikan yang menggunakan satuan 

kredit semester sebagai cara untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja tenaga 

pengajar, dan beban penyelenggaraan program.  

 

3.2.2 Beban Studi Kumulatif, Waktu Studi, dan Batas Waktu Studi 

Beban studi seorang mahasiswa maksimal 24 SKS setiap semester. Beban studi mahasiswa 

setiap semester ditentukan oleh hasil Indeks Prestasi (IP) Semester yang dimulai pada semester 2 

(dua). Pedoman umum yang diberlakukan adalah sebagai berikut: 
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No. Indeks Prestasi (IP) Semester Pengambilan SKS Maksimal 

1 2,50 –  2,99 24 

2 2,00 –  2,49 21 

3 1,50 – 1,99 18 

4 Kurang dari 1,50 15 

5 Lebih atau sama dengan 1,00 12 

 

Beban studi semesteran adalah jumlah SKS yang ditempuh mahasiswa pada suatu semester 

tertentu. Sedangkan Beban Studi Kumulatif adalah jumlah SKS minimal yang harus ditempuh 

mahasiswa agar dapat dinyatakan telah menyelesaikan suatu program studi tertentu. 

 

Waktu studi kumulatif adalah batas waktu maksimal yang harus ditempuh mahasiswa dalam 

menyelesaikan studinya di suatu program pendidikan.  Besarnya beban studi kumulatif dan 

waktu studi kumulatif maksimal yaitu: 

• Program Sarjana (Strata 1) minimum 144 SKS dan maksimum 160 SKS yang 

dijadwalkan untuk masa studi 8 semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 8 

semester dan batas studi selama-lamanya 14 semester; 

 

3.2.3 Beban Satuan Kredit Semester Kegiatan Kuliah 

Kredit adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan besarnya beban studi mahasiswa dalam 

satuan waktu tertentu (semester) dan besarnya pengakuan terhadap keberhasilan mahasiswa. 

Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) 

minggu. 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran kuliah, responsi dan tutorial, mencakup:  

a. kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;  

b. kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 50 (lima puluh) menit per minggu per 

semester; dan  

c. kegiatan belajar mandiri 50 (enam puluh) menit per minggu per semester.  
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3.2.4 Beban Satuan Kredit Semester Kegiatan Laboratorium dan Mini Bank 

Nilai Kredit Semester untuk Praktikum di Laboratorium. Untuk praktikum di laboratorium, nilai 

1 SKS adalah beban tugas di laboratorium sebanyak 2 sampai 3 jam per minggu selama satu 

semester. 

 

3.2.5 Beban Satuan Kredit Semester Magang 

Nilai Kredit Semester untuk Magang/Kerja Praktek dan yang sejenis. Untuk magang dan sejenis, 

nilai 1 SKS adalah beban tugas di lapangan sebanyak 4 sampai 5 jam per minggu dalam satu 

semester. 

 

3.2.6 Beban Satuan Kredit Semester Kegiatan Penulisan Skripsi 

Nilai Kredit Semester untuk Penelitian Penyusunan Skripsi, dan sejenisnya, Nilai 1 SKS adalah 

beban tugas penelilian sebanyak 3 sampai 4 jam sehari selama satu bulan sedangkan satu bulan 

dianggap setara dengan 2 hari kerja. 

 

3.3  Jenis Mata Kuliah  

1. Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK), ditujukan untuk mengembangkan 

manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME dan berbudi pekerti 

luhur, berkepribadian mantap, dan mandiri serta memiliki rasa tanggung jawab 

kemasyarakatan dan kebangsaan; 

2. Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK), ditujukan untuk memberikan landasan 

penguasaan ilmu dan keterampilan tertentu; 

3. Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB), ditujukan untuk menghasilkan tenaga ahli 

dengan kekaryaan berdasarkan dasar ilmu dan keterampilan yang dikuasai; 

4. Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB), ditujukan untuk membentuk sikap dan perilaku 

yang diperlukan seseorang dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan dasar ilmu 

dan keterampilan yang dikuasai; 

5. Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB), ditujukan untuk dapat memahami 

kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya. 
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3.4 Pendaftaran Ulang Mahasiswa 

Pendaftaran ulang perkuliahan adalah proses pendaftaran yang dilakukan oleh mahasiswa 

aktif untuk mengikuti perkulihan pada semester berikutnya. Kartu Rencana Studi (KRS) adalah 

kartu yang berisi rencana daftar mata kuliah yang akan diikuti oleh setiap mahasiswa dalam satu 

semester. 

 

3.4.1 Ketentuan Pendaftaran Ulang Perkulihan dan Pengisian FRS/KRS 

1) Mahasiswa yang akan melakukan pengisian KRS online dapat dilakukan setelah mahasiswa 

melakukan pembayaran BPP Semester dan SKS di awal semester sesuai jadwal yang telah 

ditentukan.  

2) Mahasiswa harus melakukan konsultasi dengan dosen wali yang ditunjuk sebelum pengisian 

KRS. 

3) Kegiatan pengisian KRS dilakukan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum semester berjalan 

4) Jadwal pendaftaran ulang diberikan sebelum perkulihan semester baru akan dilaksanakan.  

5) Jadwal pendaftaran ulang ditentukan sesuai kalender akademik yang telah dutetapkan. 

6) Pendaftaran ulang dilakukan oleh mahasiswa sesuai jadual yang ditetapkan oleh IBS. 

7) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan mahasiswa belum melakukan 

pendaftaran ulang, maka secara otomatis nama mahasiswa tidak terdaftar dalam semester 

berikutnya. Status mahasiswa menjadi tidak aktif. 

8) Pendaftaran ulang dilakukan secara online melalaui SISFO Kampus IBS di alamat 

http://academic.ibs.ac.id atau melalui LAN 117.102.100.180. 

9) Mahasiswa terlambat daftar ulang akan dikenakan denda administrasi dalam bentuk 

pengurangan jumlah SKS yang bisa diambil yaitu sebesar 3 sks. Paling lama keterlambatan 

daftar ulang adalah 2 minggu setelah kuliah dimulai dengan ketentuan pemotongan sks 

sebagai berikut. 

  

3.4.2 Prosedur Pendaftaran Ulang Perkulihan dan Pengisian FRS/KRS 

1) Berdasarkan jadwal daftar ulang di kalender akademik, mahasiswa bertemu dan berkonsultasi 

dengan dosen Pembimbing Akademik (PA) untuk memperoleh arahan, bimbingan serta 

pengesahan (verifikasi) secara on line mengenai jumlah SKS beserta rincian mata kuliah 

yang boleh diambil pada perkuliahan semester yang akan berlangsung.  

http://academic.ibs.ac.id/
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1) Mahasiswa melakukan pembayaran BPP Semester dan SKS pada bagian keuangan atau dapat 

dengan cara transfer ke bank yang ditunjuk Bank Mandiri atas nama STIE IBS paling lambat 

satu minggu sebelum kuliah dimulai atau Bank OCBC NISP sesuai jadual yang telah 

ditentukan. 

2) Mahasiswa melaporkan bukti pembayaran BPP Semester dan SKS ke bagian keuangan untuk 

mendapatkan kuitansi pembayaran tersebut dan langsung terkoordinasi ke SISFO kampus 

untuk dapat mengisi KRS Online 

3) Mahasiswa mengisi KRS secara online melalui website academic.ibs.ac.id. 

4) Mahasiswa yang terlambat mengisi FRS/KRS (Formulir Kartu Rencana Studi) online akan 

dikenakan denda atau sanksi administratif sesuai ketentuan IBS.  

5) Mahasiswa yang terlambat daftar ulang harus melakukan tahapan sebagai berikut: 

a. Mahasiswa mengambil dan mengisi Surat Pernyataan Keterlambatan Pengisian FRS da 

blangko Permohonan Pendaftaran Mata Kuliah di BAAK 

b. Melakukan konsultasi kepada Pembimbing Akademik mengenai mata kuliah yang diambil 

c. Meminta persetujuan dan tanda tangan Kepala Program Studi terkait. 

d. Menyerahkan surat dan persyaratan yang telah lengkap kepada petugas BAAK untuk 

diproses sebagai mahasiswa aktif daklam semester akan berjalan. 

 

3.4.3 Pendaftaran Batal Tambah Mata Kuliah 

 Batal tambah mata kuliah adalah proses penggantian dan menambahan mata kuliah di KRS 

yang dilakukan oleh mahasiswa peserta kelas yang ingin merubah mata kuliah yang tercantum di 

KRS karena alasan tertentu. Alasan tertentu misalnya karena bentrok jadual dengan mata kuliah 

lain yang diambil dalam KRS dan IPS mengalami kenaikan. 

Setelah mengisi KRS maka mahasiswa dapat melakukan perubahan KRS tidak lebih dari 

2 (dua) minggu awal perkuliahan semester berjalan. Segala perubahan KRS harus disetujui 

oleh Pembimbing Akademik. Perubahan setelah 1(satu) minggu tidak akan dilayani. 

 

3.4.3.1 Ketentuan Batal Tambah Mata Kuliah 

1) Batal tambah mata kuliah dapat diajukan dalam minggu pertama perkuliahan dalam semester 

berjalan. 

2) IPS mengalami kenaikan 
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3) Jadwal matakuliah yang diambil bertabrakan dengan mata kuliah lainnya 

4) Telah melunasi kekurangan pembayaran SKS 

5) Permohonan batal tambah telah disetujui oleh Ketua Program Studi dan Wakil Ketua 1. 

 

3.4.3.2 Prosedur Batal Tambah Mata Kuliah 

1) Mahasiswa mengambil dan mengisi Surat Pengisian Batal Tambah Mata Kuliah pada 

FRS/KRS di BAAK. 

2) Melakukan konsultasi dengan Pembimbing Akademik mengenai mata kuliah yang 

dibatalkan dan yang ditambahkan. 

3) Meminta persetujuan dan tanda tangan Kepala Program Studi terkait. 

4) Menyerahkan surat dan persyaratan yang telah lengkap kepada petugas BAAK untuk 

diproses batal tambah tersebut 

 

3.5  Kartu dan Daftar 

3.5.1 Kartu Rencana Studi 

Kartu Rencana Studi (KRS) adalah kartu yang berisi daftar mata kuliah yang akan dikuti 

oleh mahasiswa dalam satu semester, dalam KRS juga tercantum data mahasiswa yang meliputi 

Nomor Induk Mahasiswa (NIM), Nama, Kelas, Dosen, Jurusan, Mata kuliah yang diikuti dan 

Jumlah SKS yang diambil, serta jadwal kuliah dan tempat kuliah mahasiswa yang bersangkutan. 

KRS merupakan bukti bahwa mahasiswa AKTIF di semester yang bersangkutan. 

Pengisian KRS dilaksanakan secara online melalui alamat situs http://academic.ibs.ac.id. 

 

Syarat-syarat pengisian KRS Online adalah: 

1. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester berjalan 

2. Sudah membayar biaya perkuliahan BPP Semester dan SKS melalui transfer bank 

 

3.5.2 Daftar Hadir Mahasiswa dan Dosen 

 Dalam mengikuti setiap kegiatan akademik terjadwal seperti kuliah dan praktikum, 

dosen harus mengisi daftar hadir mahasiswa yang telah disediakan. Setiap mahasiswa 

diharuskan hadir minimum 75% dari 14 pertemuan tatap muka setiap mahasiswa, dan 

menandatangani daftar hadir mahasiswa dan dosen yang disediakan. Pengisian daftar hadir 

http://academic.ibs.ac.id/
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mahasiswa dilaksanakan secara online, dosen menginput kehadiran mahasiswa di kelas 

setelah melakukan login ke situs http://academic.ibs.ac.id pada menu presensi.   

 

3.5.3 Daftar Peserta Ujian dan Nilai Akhir 

 Daftar peserta ujian adalah daftar mahasiswa yang berhak mengikuti ujian. Persyaratan 

mengikuti Ujian Tengah Semester (UTS) adalah melunasi kewajiban pembayaran biaya kuliah 

yang terdiri dari BPP Semester dan BPP SKS secara penuh dan untuk bisa mengikuti Ujian 

Akhir Semester (UAS) mahasiswa harus memiliki presensi kehadiran di kelas minimal 75%. 

 
3.6 Persyaratan ujian 

3.6.1 Ujian 

Setiap akhir semester dilakukan evaluasi terhadap seluruh beban studi yang diambil seorang 

mahasiswa pada semester tersebut yang dilaksanakan dalam bentuk ujian. 

Ujian mata kuliah dapat dilakukan dengan berbagai bentuk seperti ujian tertulis, ujian lisan, ujian 

dalam bentuk seminar, ujian dalam bentuk pemberian tugas, ujian dalam bentuk penulisan 

makalah dan sebagainya. Ujian Semester dapat dilaksanakan dengan ketentuan-ketentuan 

sebagai berikut : 

a. Mahasiswa berhak mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS) apabila telah mengikuti kuliah 

dan/atau praktikum pada mata kuliah yang mengandung praktikum minimal 75% dari 14 

kali tatap muka yang terlaksana. 

b. Mahasiswa yang tidak mengikuti praktikum pada mata kuliah yang mengandung praktikum 

dinyatakan gagal dan diberi nilai 0 

c. Bagi mahasiswa yang telah cukup syarat untuk mengikuti ujian, tetapi tidak dapat mengikuti 

ujian karena alasan yang dapat dibenarkan dengan surat keterangan, diadakan ujian susulan. 

d. Mahasiswa yang tidak cukup syarat untuk mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS) 

dinyatakan gagal pada mata kuliah bersangkutan dan diberi nilai 0. 

  

http://academic.ibs.ac.id/
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3.6.2 Penilaian 

Penilaian Akhir Semester suatu mata kuliah terdiri atas : 

• 35% Ujian Tengah Semester (UTS)  

• 35% Ujian Akhir Semester (UAS) 

• 15% Nilai Mandiri  

• 15% Nilai Terstruktur 

Penilaian terhadap hasil ujian Akhir mata kuliah dinyatakan dalam Nilai Angka (NA) Nilai 

Huruf (NH), Angka Mutu (AM), dan Sebutan Mutu (SM) sebagai berikut : 

 

Tabel Penilaian 

No     Nilai Angka (NA) Huruf (NH) Angka Mutu (AM) Sebutan Mutu (SM) 

 1 80 – 100 A 4,0 Amat Baik 

 2 77 – 79,99 A- 3,7 Amat Baik 

 3 74 – 76,99 B+ 3,3 Baik 

 4 68 – 73,99 B 3,0 Baik 

 5 65 – 67,99 B- 2,7 Baik 

 6 62 – 64,99 C+ 2,3 Cukup 

 7 56 – 61,99 C 2,0 Cukup 

 8 45 – 55,99 D 1,0 Kurang 

 9 < 45 E 0,0 Gagal 
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3.7 Magang 

Magang atau kerja praktek adalah salah satu mata kuliah yang ditawarkan dalam semester 

VII yang memiliki nilai 12 SKS yang dalam pelaksanaannya mahasiswa terjun langsung ke 

dalam perusahaan dalam hal ini lembaga perbankan. Magang wajib diambil oleh mahasiswa 

program S-1 IBS untuk link and match antara IBS dengan dunia industri khususnya industri 

perbankan. 

Selama magang, peserta magang di bimbing oleh dosen pembimbing dan pembimbing 

lapangan. Dosen pembimbing adalah dosen tetap yang ditunjuk oleh panitia magang sebgai 

dosen pembimbing. Pembimbing lapangan adalah tenaga professional yang ditunjuk Pimpinan 

tempat Magang. Peserta magang adalah mahasiswa yang sudah melakukan registrasi 

administrasi dan akademik, sesuai dengan KRS yang sudah disusun dan persyaratan IPK. Baik 

dosen pembimbing ataupun mahasiswa wajib mengisi lembaran isian magang. Lembar Isian 

Magang adalah borang yang harus diisi oleh mahasiswa atau dosen pembimbing dalam 

menjalankan proses Magang. 

Terdapat dua jenis magang yang wajib diikuti oleh mahasiswa IBS yaitu 1). magang di Bank 

Indonesia atau OJK selama dua minggu dan 2). Magang di Bank Komersial selama 6 bulan. 

Magang pada bank komersial memiliki nilai kredit semester 12 SKS, sedangkan magang di Bank 

Indonesia dan OJK memiliki nilai nol SKS.  

Kegiatan magang yang diikuti oleh mahasiswa digunakan sebagai persyaratan untuk 

mengikuti ujian komprehensif. 

Tujuan ketentuan dan prosedur magang ini dibuat untuk: 

1) Menjamin pelaksanaan kegiatan Magang   dapat berjalan tertib dan sesuai dengan proses dan 

tujuan pembelajaran. 

2) Melatih mahasiswa di lapangan dalam sektor perbankan yang tidak tercakup dalam proses 

perkuliahan 

3) Memberi kesempatan mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman kerja sektor perbankan 

yang relevan dengan profesi yang akan diembannya di masyarakat 

4) Memberikan keterampilan tambahan yang berguna untuk kerja di masa depan. 

 

3.8.1 Ketentuan Magang 

1) Wakil Ketua I bidang Akademik bertanggung jawab atas pelaksanaan magang mahasiswa. 
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2) Seluruh mahasiswa aktif IBS telah mengikuti magang sebelum sidang kelulusan. 

3) Syarat IPK mahasiswa minimal 2.50 pada saat mendaftar magang. 

4) Minimal SKS yang telah diambil 100 SKS untuk magang di bank umum dan minimal 60 sks 

untuk magang di Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

5) Mahasiswa wajib mengikuti magang hingga selesai. 

6) Mahasiswa wajib mengikuti tata tertib magang sebagaimana dalam buku panduan magang 

mahasiswa yang disusun oleh Wakil Ketua I. 

7) Mahasiswa wajib mematuhi aturan tatatertib selama magang yang dibuat oleh lembaga 

dimana mahasiswa melakukan praktek magang. 

8) Selama magang mahasiswa tidak dibenarkan melakukan tindakan tercela yang merusak nama 

IBS. 

9) Selama proses magang, mahasiswa dibimbing oleh Dosen pembimbing magang yang 

berfungsi untuk membimbing dan memonitor  mahasiswa baik persiapan maupun selama 

magang, sebagai pembimbing dalam penyusunan laporan magang, dan sebagai penguji dalam 

ujian magang. 

10) Selama proses magang, peserta magang dan dosen pembimbing dan serta pembimbing 

lapangan wajib mengisi Lembaran Isian Magang. 

11) Dosen pembimbing magang adalah dosen tetap IBS. 

12) Satu orang dosen pembimbing maksimal membimbing 5 orang mahasiswa magang, kecuali 

dalam kondisi tertentu, maka Wakil Ketua I dapat menetapkan lebih dari itu setelah 

menerima memo usulan dari Bagian Pelatihan, Sertifikasi, dan Magang (BPSM) 

 

3.8.2 Prosedur Magang 

1) Mahasiswa yang telah memenuhi syarat magang melakukan pendaftaran ke BPSM. 

2) BPSM melakukan review syarat administrasi pendaftar dan melakukan kompilasi daftar 

calon peserta magang yang memenuhi syarat. 

3) BPSM melakukan administrasi korespondensi kepada instansi tujuan magang dengan 

persetujuan Ketua IBS. 

4) Setelah mendapatkan konfirmasi persetujuan kerjasama magang dengan instansi terkait, 

BPSM akan mengumumkan pelaksanaan magang kepada para peserta.  
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5) BPSM mengajukan nama-nama dosen pembimbing magang kepada Waket I bidang 

Akademik 

6) Kepala BPSM menyampaikan kepada Ketua IBS untuk dibuat SK Dosen pembimbing 

magang. 

7) BPSM mempersiapkan acara pembekalan yang akan diisi oleh Pimpinan IBS, Dosen (DT 

dan atau DTT) dan instansi terkait.  

8) Mahasiswa melakukan persiapan Magang melalui pembekalan baik materi substantif maupun 

managerial Magang oleh BPSM dan memperoleh surat pengantar magang dari Ketua IBS. 

9) Mahasiswa melakukan Magang hingga selesai di bawah bimbingan pembimbing lapangan 

yang ditunjuk Pimpinan tempat Magang dan dosen pembimbing magang yang ditunjuk oleh 

IBS yang memonitor aktivitas magang dan konsultasi pembuatan akhir laporan magang. 

10) Mahasiswa mendapatkan supervisi dari pembimbing lapangan dan Dosen pembimbing 

magang serta BPSM untuk mendapatkan evaluasi kinerja dan hasil magang. 

11) Selama proses magang, mahasiswa magang menyampaikan laporan magang mingguan 

kepada dosen pembimbing magang mengenai pekerjaan yang dilakukan dan permasalahan 

yang dihadapi. Penyampaian laporan oleh mahasiswa magang dapat melalui email kepada 

dosen pembimbing magang. 

12) Selama proses magang, mahasiswa melakukan analisis informasi (termasuk data) dan 

selanjutnya melakukan penyusunan draft laporan magang dan draft laporan magang tersebut 

secara bertahap dikonsultasikan dengan pembimbing lapangan. 

13) Setelah magang, mahasiswa menjalani evaluasi keberhasilan magang oleh pembimbing 

lapangan untuk mendapatkan pengesahan laporan magang (sesuai format yang telah 

ditentukan dalam buku panduan magang) dan disetujui oleh  pembimbing lapangan dan 

disahkan oleh Pimpinan Instansi. 

14) Pembimbing Lapangan mengisi nilai magang selama berada di tempat kerja yang dikirim 

langsung kepada Wakil Ketua I Bidang Akademik. 

15) Pada saat mahasiswa magang selesai, maka mahasiswa magang harus menyampaikan laporan 

magang kepada dosen pembimbing magang yang telah ditunjuk oleh Ketua IBS melalaui 

Waket I Bidang Akademik. 

16) Laporan magang yang telah disetujui oleh dosen pembimbing magang, dapat diajukan 

kepada Kepala Program Studi untuk diujikan dalam sidang magang di IBS. 
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17) Sidang magang berlangsung paling lama satu jam dengan dua dosen penguji yang terdiri dari 

satu orang Ketua sidang penguji dan satu orang anggota penguji yang berasal dari dosen 

pembimbing magang mahasiswa yang bersangkutan. 

18) Nilai magang adalah gabungan dari nilai yang berasal dari pembimbing lapangan dan dosen 

pembimbing magang. Nilai magang dari dosen pembimbing magang mahasiswa berasal dari 

nilai laporan magang dan nilai sidang magang. 

19) Laporan Akhir didistribusikan kepada institusi tempat magang dan IBS. 

 
3.9 Skripsi 

Skripsi adalah karya ilmiah yang disusun oleh seorang mahasiswa yang telah memenuhi 

persyaratan yang telah ditetapkan dalam Ketentuan dan Syarat Skripsi sesuai SK Ketua IBS No. 

378/KEP/STIE-IBS/III/2015 tanggal 20 Maret 2015 sebagai salah satu syarat untuk mencapai 

gelar kesarjaan. Tujuan penyusunan skripsi sesuai pasal 2 dalam SK Ketua IBS No.378 tahun 

2015 yaitu: 

1) Melatih keterampilan mahasiswa dalam memecahkan masalah di bidang ilmu sesuai  

Program Studi terakait secara sistematis dan terstruktur sehingga pola pikir sistematis dapat 

terbentuk, dengan memanfaatkan berbagai ilmu, informasi dan kemampuan analisis yang 

dimiliki oleh mahasiswa. 

2) Melatih mahasiswa dalam membuat laporan ilmiah 

3) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mempertanggungjawabkan mutu 

akademik. 

4) Melengkapi persyaratan untuk memperoleh gelar akademik pada program studi. 

 

3.9.1 Persyaratan 

 Untuk dapat menyusun skripsi, mahasiswa harus memenuhi persyaratan akademik dan 

keuangan sebagai berikut: 

1. Persyaratan Akademik 

a. Mahasiswa telah menempuh dan lulus dalam matakuliah dengan IPK minimal 2, dengan 

ketentuan sisa SKS yang masih harus diambil adalah maksimal 15 SKS: 

b. Mahasiswa telah dinyatakan lulus dalam mata kuliah metodologi penelitian. 

c. Bobot SKS skripsi adalah 6 SKS harus dicantumkan dalam kartu rencana studi 
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mahasiswa (KRS), dengan ketentuan: 

1) Mahasiswa mengajukan permohonan penyusunan skripsi kepada Kepala Program 

Studi dengan melengkapi formulir pengambilan skripsi pada awal semester 

berjalan dan dimasukan dalam FRS untuk daftar ulang semester berjalan. 

2) Data yang harus dilengkapi oleh mahasiswa pada saat pengisian formulir 

pengambilan skrispi adalah: topik/bidang skripsi yang tersedia sesuai 

kompetensinya. Maksimal dua Judul Skripsi beserta Lampiran tentang penjelasan 

secara singkat latar belakang masalah, identifikasi masalah dan perumusan 

masalah untuk masing-masing judul. 

 

2. Persyaratan Keuangan  

Persyaratan keuangan meliputi hal-hal sebagai berikut: 

a. telah melunasi biaya kuliah dalam semester yang bersangkutan, termasuk SKS 

skripsi, 

b. melunasi kewajiban keuangan lainnya. 

 

3.9.2 Ketentuan Lain 

Skripsi disusun dalam Bahasa Indonesia, dengan menggunakan ejaan Bahasa Indonesia 

yang disempurnakan. Sebagai suatu karya ilmiah, penyusunan skripsi wajib memperhatikan etika 

dan tehnik penulisan karya ilmiah yang lazim diterima dalam komunitas akademik. Skripsi wajib 

disusun dengan memperhatikan tehnik penulisan yang diberlakukan di lingkungan Program 

Studi.Pedoman dan tehnik penyusunan skripsi disusun dalam ketentuan tersendiri. 

 

 
3.9.3 Periode Skripsi 
 

Selama bimbingan skripsi, mahasiswa harus selalu berkonsultansi dengan dosen 

pembimbing skripsi secara teratur. Jumlah pertemuan konsultansi dengan dosen pembimbing 

minimal sebanyak 14 kali pertemuan baik melalui tatap muka ataupun melalui media elektronik 

lainya, yang dibuktikan dengan Berita Acara Pembimbingan Skripsi. Masa berlakunya 

penyusunan skripsi meliputi proses pembuatan skripsi, Ujian sidang proposal, Ujian Sidang 

Komprehensif, hingga selesainya laporan skripsi. 
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Periode penyelesaian skripsi selama 1 (satu) semester. Apabila tidak selesai dalam satu 

semester, maka mahasiswa dapat memperpanjang satu semester lagi dengan mencantumkan 

kembali di dalam KRS nya saat daftar ulang semester berikutnya dengan persetujuan dosen 

Pembimbing Akademik (PA). Apabila Mahasiswa tidak dapat menyelesaikan skripsi sesuai 

perpanjangan pertama, maka skripsi dapat diperpanjang lagi dengan mengganti topik skrispi dan 

mahasiswa diberikan pilihan untuk mengajukan atau tidak permohonan pengantian dosen 

pembimbing skripsi ke Ketua Jurusan terkait. Pengajuan usulan baru tersebut harus 

mempertimbangkan pula sisa masa studi mahasiswa yang masih diperkenankan. 

Skripsi dinyatakan gugur apabila: 

a. Tidak dapat diselesaikan sesuai masa berlaku yang ditentukan pada paragraf di atas. 

b. Tidak berhasil dinyatakan lulus dalam maksimal 2 (dua) kali Ujian Sidang Komprehensif. 

c. Skripsi terbukti merupakan plagiat atau kecurangan lainnya. 

d. Apabila butir b di atas terjadi, maka mahasiswa harus mengganti topik skripsi dan bila 

diperlukan mahasiswa dapat mengajukan penggantian Dosen Pembimbing. 

 

3.9.4 Dosen Pembimbing 

Dosen Pembimbing adalah dosen tetap atau tidak tetap dan harus mempunyai kualifikasi 

akademik sebagai berikut: 

a. Bergelar Doktor dan atau bergelar Magister, dengan jenjang Jabatan Akademik minimal 

Asisten Ahli. 

b. Mempunyai Bidang Keahlian yang relevan dengan Topik Skripsi. 

c. Maksimal bimbingan skripsi per pembimbing adalah 7 Mahasiswa. 

d. Jika ketentuan a dan b di atas tidak terpenuhi, maka Ketua dapat memutuskan dengan 

pertimbangan pengalaman di bidang topik skripsi tersebut. 

 

Di samping dosen pembimbing skripsi dapat pula ditunjuk satu orang dosen pembimbing 

pendamping, yaitu dosen berstatus dosen tetap maupun tidak tetap yang belum memenuhi 

seluruh persyaratan sebagai dosen pembimbing. Penunjukan dosen pembimbing dilakukan 

dengan menerbitkan surat keputusan Ketua STIE IBS. 
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Tugas pembimbingan skripsi bukan merupakan hak yang harus diberikan kepada setiap 

dosen, sehingga tidak setiap dosen harus ditunjuk sebagai dosen pembimbing dan atau dosen 

pembimbing pendamping. 

Jumlah dosen pembimbing paling banyak 2 (dua) orang, yaitu Dosen Pembimbing dan 

Pembimbing Pendamping (bila diperlukan). Apabila diperlukan dua dosen pembimbing, maka 

tugas dosen pembimbing adalah menyetujui topik dan proposal skripsi. Sedangkan Dosen 

Pembimbing Pendamping membantu membimbing mahasiswa untuk menyusun bab tentang hasil 

dan pembahasan dan bab tentang kesimpulan. 

Persetujuan akhir dari laporan skripsi secara keseluruhan terletak pada dosen pembimbing. 

Dosen Pembimbing pendamping hanya bersifat membantu penulisan dan mengarahkan 

mahasiswa dalam penyusunan skirpsi terutama bab hasil dan kesimpulan. Keputusan persetujuan 

Draft akhir skripsi ada pada dosen pembimbing. 

Apabila pembimbing pendamping tidak menyetujui draft yang telah disetujui dosen 

pembimbing maka dosen pembimbing pendamping dapat mendiskusikan dengan dosen 

pembimbing utama. Apabila terdapat kebuntuan dalam mencapai kata sepakat dan demi 

kelancaran proses bimbingan skripsi mahasiswa maka pembimbing pendamping dapat 

mengundurkan diri sebagai pembimbing skripsi mahasiswa yang bersangkutan. Surat 

pengunduran diri disampaikan kepada Waket 1 melalui Ketua Jurusan terkait. Untuk selanjutnya 

Waket 1 Bagian Akademik tidak akan melakukan pengganti dosen pendamping sehingga 

pembimbing skripsi hanya satu dosen pembimbing saja. 

 

3.9.4.1 Tugas dan Kewajiban Dosen Pembimbing 

Setiap pembimbing wajib mentaati ketentuan dan pembimbingan yang berlaku atau sesuai 

SOP yang berlaku. 

1. Pembimbing Skripsi memberikan saran-saran, baik tentang substansi (ontologi), 

metodologi (epistemologi) maupun manfaat (aksiologi). 

2. Mengarahkan dan memberikan masukan pada mahasiswa bimbingannya mengenai teknis 

penulisan skripsi 

3. Membuat laporan perkembangan mahasiswa bimbingannya kepada Ketua Jurusan setiap 

akhir semester 
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Ketua Program Studi wajib memantau kemajuan proses pembimbingan yang dilakukan 

oleh Dosen Pembimbing dan Dosen Pembimbing Pendamping. Dalam rangka pemantauan 

tersebut, Ketua Program Studi dapat sewaktu waktu meminta keterangan kepada Dosen 

Pembimbing dan atau Dosen Pembimbing Pendamping. Apabila berdasarkan pemantauan 

tersebut dapat disimpulkan bahwa Dosen Pembimbing atau Dosen Pembimbing Pendamping: 

a. berhalangan tetap, 

b. berhalangan tidak tetap dalam jangka waktu yang cukup lama, 

c. dijatuhi sanksi menurut norma akademik, sehingga kewenangannya untuk membimbing 

skripsi dicabut, 

Ketua Program Studi dapat meminta Ketua STIE IBS, melalui Wakil Ketua I, untuk mengganti 

Dosen Pembimbing atau Dosen Pembimbing Pendamping. 

 

3.9.5 Seminar Proposal 

 Seminar proposal adalah seminar yang diadakan untuk menguji proposal penelitian yang 

terdiri dari BAB 1 sampai dengan BAB 3 yang akan dijadikan topik skripsi oleh mahasiswa. 

Adapun persyaratan dalam mengikuti Sidang Seminar Proposal yaitu: 

1. Proposal skripsi terdiri dari halaman judul, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar 

gambar, bab 1 Pendahuluan, bab 2 tinjauan teori dan hipotesis, bab 3 metodologi 

penelitian dan daftar pustaka, telah disetujui dan ditandatangani oleh dosen pembimbing 

dan pembimbing pendamping (bila ada). 

2. Proposal skripsi di-softcover sebanyak tiga kali diserahkan kepada bagian BAAK untuk 

dijadwalkan sidang seminar proposal. 

3. Mahasiswa yang mengikuti sidang seminar proposal harus mengenakan pakaian rapi 

yaitu menggunakan jas almamater, kemeja putih pakai dasi untuk pria dan tanpa dasi 

untuk wanita, dan celana panjang bahan (pria) dan rok bahan (wanita) di bawah lutut 

warna hitam serta mengenakan sepatu pantofel. 

 

3.9.6 Sidang Komprehensif 

Naskah skripsi yang telah selesai disusun dan siap uji, wajib ditandatangani oleh Dosen 

Pembimbing dan Dosen Pembimbing Pendamping. Apabila Dosen Pembimbing dan Dosen 

Pembimbing Pendamping berhalangan menandatangani skripsi yang siap uji tersebut karena 
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sakit berat atau halangan lainnya, maka Ketua STIE IBS akan memberikan keterangan tentang 

hal dimaksud. Selanjutnya, tanda tangan pembimbing dapat diwakilkan kepada Wakil Ketua I. 

 

3.9.6.1 Persyaratan Mengikuti Sidang Komprehensif 

Adapun persyaratan Mengikuti Sidang Komprehensif adalah sebagai berikut: 

1. Mahasiswa telah memenuhi syarat Adminstrasi pendaftaran sidang komprehensif dengan 

menyampaikan hal sebagai berikut kepada BAAK: 

a. Menyerahkan Foto Bewarna 3 x 4 (2 buah) 

b. Legalisir Ijazah SLTA dan sederajat (2 lembar). 

c. Nilai TOEFL minimal 450 untuk mahasiswa angkatan di bawah 2014 dan 

Minimal 500 untuk mahasiswa angkatan 2014 setelahnya serta disertai dengan 

bukti sertifikat skor toefl dari lembaga bahasa terpercaya. 

d. Fotokopi sertifikat pelatihan yang terdiri dari: 

1) Untuk Mahasiswa angkatan di bawah 2014, menyerahkan sertifikat: 

(1) Pelatihan Effective selling Skill,  

(2) Pelatihan Analis Kredit,  

(3) Pelatihan Basic Treasury, dan  

(4) Pelatihan Trade Financing. 

2) Untuk Mahasiswa angkatan 2014 dan setelahnya, menyerahkan sertifikat: 

(1) General Basic Banking 1 dan  

(2) Sertifikat risk management level 1.  

(3) Untuk mahasiswa jurusan manajemen ditambah satu sertifikat lagi 

yaitu Sertifikat Pajak Brevet A. 

e. Photocopy Sertifikat magang, dengan ketentuan untuk mahasiswa 

1) Untuk Mahasiswa angkatan di bawah 2014: 

(1) Magang di Bank Indonesia dan OJK 

(2) Magang di Bank Umum atau perusahaan lainnya atas inisiatif sendiri. 

2) Untuk Mahasiswa angkatan 2014 dan setelahnya: 

(1) Telah melalui Magang di Bank Indonesia dan OJK 

(2) Lulus Magang di Bank Mandiri dan Bank lainnya dengan bobot 12 

SKS 
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f. Menyerahkan surat Lunas pembayaran Kuliah dan Surat Bukti Pembayaran uang 

sidang Skripsi. 

g. Mata Kuliah Skripsi terdaftar di KRS. 

h. Kartu Hasil Studi Kumulatif untuk matakuliah yang telah ditempuh. 

i. Indeks Prestasi Komulatif untuk angkatan 2014 dan setelahnya minimal 3,00 dan 

angkatan sebelumnya minimal 2. 

j. Berita Acara Seminar Proposal 

k. Rekomendasi Seminar Proposal j. Laporan Seminar Proposal 

l. Daftar Tatap Muka Bimbingan Skripsi atau Berita Acara Pembimbingan Skripsi. 

1. Draft Skripsi yang telah disetujui oleh Dosen Pembimbing (Softcover sebanyak 

3 buah). 

m. Persyaratan di atas diperiksa oleh Kepala Bagian Administrasi Akademik dan 

disetujui oleh Ketua Jurusan terkait.  

2. Mahasiswa terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester yang bersangkutan. 

 

3.9.6.2 Dosen Penguji Sidang Komprehensif 

Dosen Penguji Komprehensif adalah tenaga pengajar tetap dan tidak tetap yang 

memenuhi paling sedikit salah satu kualifikasi sebagai berikut: 

a. Bergelar Doktor atau 

b. Bergelar Magister dan memiliki jenjang jabatan akademik minimal asisten ahli. 

Tim penguji Sidang Skripsi terdiri dari tiga orang dosen. Satu orang sebagai Ketua tim 

penguji, Dosen Pembimbing sebagai anggota Tim Penguji 1 dan Anggota tim penguji 2 yang 

memiliki Kompetensi sesuai bidang skripsi yang diujikan. 

Ketua Tim Penguji Skripsi memiliki JJA minimal Lektor dengan kompetensi yang dimiliki 

sesuai topik skripsi yang diujikan. Ketua tim penguji yang tidak memiliki kompetensi sesuai 

topik skripsi dapat diajukan sebagai ketua apabila disetujui oleh wakil ketua bidang satu dengan 

pertimbangan lain. Anggota tim penguji 2 wajib mempunyai kompetensi bidang keahlian sesuai 

topik skripsi yang diajukan. 

Ketua Tim Penguji berfungsi: 

1) Mengatur jalannya sidang skripsi secara tertib,  

2) Mengatur waktu sidang skripsi maksimal dua jam.  
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3) Melakukan rekapitulasi nilai yang berasal dari ketiga penguji.  

4) Menyetujui hasil sidang skripsi bersama-sama dengan dua penguji lainnya. 

5) Apabila di saat sidang skripsi diketahui terjadi plagiat pada skripsi, maka anggota tim 

penguji berhak membatalkan semua hasil penilaian dan mengusulkan kepada ketua STIE 

IBS untuk memberikan sanksi kepada mahasiswa yang bersangkutan. 

 

 

 

3.9.6.3 Sistem Penilaian Sidang Komprehensif 

Komponen dan bobot Nilai Sidang Komprehensif terdiri dari: 

1. Nilai rata-rata skripsi dari ketiga penguji skripsi (80%) 

2. Nilai Rata-rata komprehensif dari ketiga penguji Skripsi (20%) 

Rincian masing-masing Komponen Penilaian Komprehensif adalah sebagai berikut: 

a. Nilai rata-rata skripsi dari ketiga penguji skripsi (termasuk pembimbing sebagai penguji) 

adalah gabungan nilai skripsi ketiga penguji dibagi tiga. Komponen nilai rata-rata skripsi 

terdiri dari: 

1) Sistematika Skripsi (5%) 

2) Metodologi Penelitian (Sampel, Model dan teknik Pengolahan data) (10%) 

3) Penguasaan teori skripsi (20%) 

4) Kemampuan menganalisis hasil penelitian dengan mengaitkan teori dan hipotesis 

yang dibangun (30%) 

5) Kemampuan mempertahankan hasil skripsi (10%) 

6) Presentasi Skripsi (5%) 

 

b. Nilai rata-rata komprehensif dari ketiga penguji adalah nilai gabungan komprehensif 

dibagi tiga. Komponen nilai rata-rata komprehensif adalah: 

1) Penguasaan teori terkait dengan bidang studi mahasiswa (10%) 

2) Penguasaan pengetahuan umum terkait dengan bidang studi mahasiswa (10%) 

 

Syarat kelulusan Sidang Komprehensif adalah rata-rata nilai gabungan ketiga penguji minimal 

56 dari skala 0-100. 
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3.9.6.4 Tata Cara Selama Sidang Komprehensif 

1. Tata cara berpakaian peserta sidang 

Mahasiswa peserta sidang skripsi wajib mengenakan pakaian sebagaimana yang diatur 

dalam seminar proposal. 

2. Tata Bahasa 

Selama sidang berlangsung baik mahasiswa ataupun dosen penguji harus menggunakan 

bahasa Indonesia baku. Tidak diperkenankan menggunakan bahasa ibu yang tidak etis 

digunakan dalam ujian sidang ilmiah karya tulis akhir. 

3. Peserta sidang skripsi wajib datang 15 menit sebelum sidang dimulai dengan batas waktu 

toleransi kedatangan 15 menit setelah jadual sidang skripsi. 

4. Tim Penguji dapat menunda sidang skripsi apabila mahasiswa tidak mematuhi tata cara 

selama sidang skripsi di atas. 

 

3.9.7 Ketentuan Pasca Sidang Skripsi 

1. Bagi mahasiswa yang memperoleh nilai ujian komprehensif C berhak mengajukan sidang 

komprehensif ulang, paling lama tiga hari kerja setelah tanggal ujian sidang skripsi. 

Apabila lewat batas waktu yang ditentukan maka nilai sidang skripsinya tetap C yang 

tercantum di KHS nya. 

2. Bagi Mahasiswa yang merevisi skripsinya, diberi kesempatan batas waktu paling lama 

dua minggu sejak sidang komprehensif untuk menyelesaikan revisi tersebut. Jika dalam 

batas waktu tersebut yang bersangkutan belum merevisi skripsinya, maka ujian 

skripsinya adalah nilai tunda (T). Apabila lebih dari dua minggu maka harus ada 

persetujuan dari wakil ketua 1 bidang akademik. 

3. Mahasiswa yang dinyatakan lulus sidang komprehensif, skripsinya wajib digandakan dan 

dijilid minimal 1 eksemplar hardcopy disertai dengan softcopy dalam bentuk Compact 

Disk (CD) sebanyak 1 buah dan softcopy skripsi dalam format jurnal. Setelah 

ditandatangani oleh ketiga tim penguji skripsi kemudian diserahkan ke perpustakaan IBS 

satu softcopy dan hardcopy. Penyerahan ini paling lama tiga minggu sejak tanggal 

kelulusan sidang skripsi. 

4. Apabila sampai tiga minggu sejak tanggal sidang skripsi mahasiswa belum menyerahkan 
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softcover dan hardcover yg telah ditandatangani oleh anggota tim penguji, maka 

mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat diyudisium. 

 
3.9.8 Plagiarisme 
 

1. Mahasiswa dilarang melakukan plagiat dalam proses penyusunan skripsi dan laporan 

skripsi. 

2. Apabila terjadi tindakan plagiat oleh mahasiswa sebagaimana butir 1 di atas, mahasiswa 

yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai Bab VI pasal 12 dalam Peraturan 

Menteri Pendidikan Nasional No.17 tahun 2010 tanggal 16 Agustus 2010 tentang 

pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi. 

 
3.10 Bimbingan Akademik 

Pembimbing Akademik (PA) adalah dosen yang ditunjuk oleh IBS untuk melaksanakan 

kegiatan perwalian (pembimbingan akademik). Perwalian dilakukan dalam rangka pengisian 

IFRS untuk pembuatan kontrak akademik dilakukan sesuai jadual yang ditentukan oleh IBS. 

Perwalian adalah  kegiatan konsultasi antara PA dan mahasiswa di bawah bimbingannya. 

Kegiatan perwalian meliputi kegiatan proses pembalajaran yang dilakukan mahasiswa, evaluasi 

hasil pembelajaran dan rencana kegiatan pembelajaran berikutnya, termasuk kegiatan-kegiatan 

kemahasiswaan yang berkaitan dengan akademik dan soft skill. 

 

3.10.1 Ketentuan Bimbingan Akademik 

1) Dosen PA adalah Dosen Tetap IBS yang ditetapkan oleh Waket 1 sesuai usul dari Jurusan 

terkait setiap awal semester. 

2) Pengangkatan PA per semester dituangkan dalam bentuk SK Ketua IBS. 

3) Jumlah Mahasiswa Bimbingan Akademik setiap dosen PA adalah minimal 30 orang. 

4) Mahasiswa yang melakukan kegiatan pembimbingan adalah mahasiswa aktif terdaftar 

semester berjalan. 

5) Setiap awal semester, PA harus menetapkan jadwal pembimbingan akademik. 

6) PA yang tidak berada sementara waktu di kampus karena tugas lain, maka fungsi 

pembimbingannya diserahkan kepada Kepala Program Studi. 
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7) Dosen PA yang meninggalkan tugas selama 6 bulan atau lebih, tugasnya sebagai PA 

digantikan dosen lain berdasarkan ketetapan Waket 1 sesuai usulan Kepala Program Studi 

terkait.  

8) Setiap akhir semester, PA membuat laporan yang memuat perkembangan, masalah 

akademik, dan langkah yang telah dilakukan dalam penyelesaian masalah akademik tersebut 

untuk setiap mahasiswa bimbingannya. Laporan harus disampaikan kepada Kepala Program 

Studi terkait.. 

9) Setiap awal semester berjalan, Kepala Program Studi melakukan evaluasi kinerja PA 

sebagai dasar dalam pengajuan perubahan mahasiswa bimbingan untuk setiap PA. 

  

3.10.2 Prosedur Kegiatan Bimbingan Akademik  

1) Waket 1 akan mengusulkan PA dan mahasiswa bimbingan Akademiknya untuk 

dibuatkan SK Ketua IBS. 

2) Dosen PA menetapkan dan  mengumumkan jadwal bimbingan setiap awal semester 

3) Pada saat mahasiswa menemui dosen PA nya sesuai jadwal, Dosen PA mengevaluasi 

hasil kuliah mahasiswa semester sebelumnya dan memberikan arahan tentang mata 

kuliah (meliputi kode mata kuliah, SKS, Dosen, mata kuliah wajib/pilihan, mata kuliah 

prasyarat) dan jumlah kredit yang dapat diambil pada pembimbingan 

4) Setelah kegiatan 3) selesai dilakukan, maka Mahasiswa mengisi formulir KRS sesuai 

arahan pembimbing menurut jadwal yang telah ditentukan oleh IBS. 

5) Setelah pengisian formulir KRS oleh mahasiswa, Dosen PA memvalidasi  KRS di depan 

mahasiswa melalui website SISFO Kampus. 

6) Dosen PA menyarankan kepada mahasiswa untuk mencetak KRS tersebut sebagai bukti 

kuliah. 

7) Mahasiswa mengisi Berita Acara Pembimbingan PA dan diserahkan kepada dosen PA 

setelah mahasiswa dan PA membubuhkan paraf pada kolom. 

8) Apabila mahasiswa memerlukan konsultasi akademik diluar pengisian formulir KRS, 

maka sesuai jadual pembimbingan, mahasiswa dapat menemui dosen PA untuk 

berkonsultasi.  

9) Setiap akhir semester awal semester berikutnya, PA membuat laporan  sebagaimana 

ketentuan pembimbingan akademik yang berisikan informasi masing-masing mahasiswa 
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PA nya tentang lamanya studi, IPK terakhir, Kewajiban keuangan, Status, tanggal 

pertemuan, permasalahan dalam studi, upaya yang dilakukan, rencana kedepan. Laporan 

ini disampaikan kepada Kepala Program Studi terkait sebagai dasar evaluasi awal 

semester oleh Kepala Program Studi. 

 
3.11 Semester Perbaikan 

Mahasiswa dapat mengajukan permohonan Semester Perbaikan dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

a. SP hanya dapat dilakukan untuk mata kuliah yang sudah diambil oleh mahasiswa dengan 

nilai minimum E dan maksimum B. 

b. SP dapat dilaksanakan setiap akhir semester ganjil dan genap dan maksimum 9 SKS/ 3 

Mata Kuliah untuk setiap periode. 

c.  Hasil nilai SP maksimum A dan minimum E, jika hasil nilai SP dibanding semester 

panjang berbeda, maka IBS akan memilih hasil nilai yang terbesar untuk dicantumkan di 

dalam IP mahasiswa yang bersangkutan.  

d. Jumlah peserta mahasiswa SP untuk masing-masing kelas minimum 15, jika peserta 

kurang dari 15, maka Kepala Program Studi Jurusan akan mengevaluasi situasi dan 

kondisi yang ada.  

 

3.12 Ketentuan Cuti Akademik 

Bagi mahasiswa yang sudah mengikuti perkuliahan selama dua semester berlaku 

ketentuan sebagai berikut : 

a. Dapat mengajukan permohonan cuti akademik satu semester atau lebih, 

b. Ijin cuti akademik diberikan untuk satu semester dan dapat diperpanjang satu semester lagi 

berdasarkan permohonan ulang yang diajukan sebelum semester baru dimulai. 

c. Selama studi, cuti akademik dapat diberikan maksimum 4 (empat) semester. Namun, 

mahasiswa harus mendaftar ulang setelah mengambil cuti 2 (dua) semester berturut turut, 

untuk dapat aktif kuliah kembali, 

d. Apabila tidak mendaftar ulang selama tiga semester berturut-turut maka yang bersangkutan 

wajib mengajukan surat pengunduran diri dan dapat mendaftar kembali ke IBS dengan NIM 

baru, 
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e. Selama masa cuti akademik mahasiswa tidak berhak mendapatkan pelayanan akademik, 

Cuti akademik tidak merubah batas waktu studi yang bersangkutan 

 

3.13 Pindah Jurusan 

Mahasiswa dapat mengajukan permohonan untuk pindah jurusan dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

1. Sudah menempuh kuliah pada jurusan lama selama dua semester 

2. Sudah memperoleh IPS semester ke dua 

3. Mengajukan permohonan pindah jurusan kepada Wakil Ketua I bidang Akademik dan ketua 

Program Studi  melalui bagian Administrasi Akademik 

4. Mahasiswa yang diijinkan pindah jurusan akan mendapatkan NIM yang baru sesuai kode 

jurusan yang baru 

5. Semua SKS dan nilai secara otomatis akan diakui sesuai dengan hasil yang sudah ditempuh. 

 

3.14 Mahasiswa Putus Studi 

3.14.1. Ketentuan Batas Masa Studi 

Batas masa studi Masa Studi Mahasiswa S-1 adalah 5 tahun. Permohonan perpanjangan 

Batas Masa Studi Mahasiswa diajukan satu minggu sebelum jadwal daftar ulang semester 

berikutnya. Setiap perpanjangan Batas Masa Studi adalah satu tahun atau dua semester. 

Perpanjangan Batas Masa Studi hanya dapat dilakukan sebanyak dua kali. Wakil Ketua 1 

berwenang menyetujui atau tidak permohonan perpanjangan batas masa studi mahasiswa. 

Perpanjangan Batas Masa Studi hanya bisa dilakukan bila mahasiswa telah lulus 120 sks pada 

akhir semester 10. Apabila mahasiswa belum lulus 120 sks pada akhir semester 10, maka 

mahasiswa harus mengajukan pengunduran diri sebagai mahasiswa IBS.  

Mahasiswa harus memiliki IPK minimal 1,5 pada akhir semester IV. Apabila mahasiswa 

tidak mencapai IPK tersebut, maka mahasiswa harus mengajukan pengunduruan diri sebagai 

mahasiswa IBS. Apabila mahasiswa tidak mengajukan permohonan pengunduran diri 

sebagaimana disebutkan di atas, maka yang bersangkutan akan dikenakan sanksi DO (Droup 

out). 

 

3.14.2 Prosedur Pengunduran Diri 
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1) Mahasiswa yang tidak mampu menyelesaikan pendidikan S-1 setelah  Batas Masa Studi 

(termasuk perpanjangan Batas Masa Studi maksimal dua kali) akan disurati oleh BAAK 

untuk mengajukan pengunduran diri dan saat mahasiswa datang dipesilahkan mengambil 

formulir pengunduran diri sebagai mahasiswa di BAAK. 

2) Mahasiswa mengisi formulir pengunduran diri dan melengkapi persyaratan sebagai berikut 

(1) surat bebas tunggakan biaya perkuliahan dari bagia  keuangan dan (2). Surat bebas 

pinjaman perpustakaan dari Bagian Perpustakaan. 

3) Mahasiswa menyerahkan formulir yang sudah diisi dan  ditandatangani oleh orang tua/wali 

mahasiswa kepada Kepala Program Studi. 

4) Kepala/sekretaris Program Studi memeriksa  berkas yang disampaikan dan mengajukan 

memo kepada Wakil Ketua 1 untuk dimintakan persetujuannya.  

5) Apabila Wakil Ketua 1 telah menyetujui, maka prodi menyampaikan kepada BAAK untuk 

membuat surat keterangan persetujuan pengunduran diri, membuat salinan transkrip 

akademik dan surat keterangan pernah kuliah. 

6) Pihak BAAK menyampaikan dokumen yang dimaksud dalam butir 5) di atas kepada 

mahasiswa yang bersangkutan. 

 

3.14.3  Prosedur Putus Studi (Drop Out) 

1) Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan masa studinya sesuai ketentuan Batas Studi 

Mahasiswa akan diberitahukan  melalui surat kepada yang bersangkutan untuk datang  

bersama orang tuanya ke IBS dalam rangka pembicaraan surat pengunduran dirinya. 

2) Apabila surat pemberitahuan tidak ada tanggapan, maka surat peringatan pertama dibuat oleh 

Prodi dan disampaikan ke Wakil Ketua 1 beserta lampiran pendukung. Setelah di paraf 

konsep surat oleh Wakil Ketua 1, kemudian disampaikan kepada Ketua IBS untuk minta 

persetujuan dan tandatangannya.  

3) Satu bulan sejak surat peringatan pertama dan tidak ada tanggapan dari yang bersangkutan, 

maka IBS akan mengirimkan kembali surat peringatan kedua.  

4) Apabila satu bulan sejak Surat Peringatan Kedua tidak ada tanggapan dari mahasiswa yang 

bersangkutan, maka IBS akan mengirimkan kembali surat peringatan terakhir. 

5) Apabila satu bulan sejak surat peringatan ketiga tidak ada tanggapan oleh mahasiswa yang 

bersangkutan, maka prodi membuat konsep pernyataan DO kepada mahasiswa yang 
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bersangkutan yang ditandangani oleh Ketua IBS setelah telebih dulu di paraf oleh Kepala 

Program Studi dan Wakil Ketua 1. 

6) Surat pernyataan DO dari IBS disampaikan ke BAAK untuk dilakukan penyelesaian 

administrassi untuk mahasiswa yang telah diputus DO. Penyelesaian administrasi yaitu 

berupa penghapusan nama yang bersangkutan dari daftar mahasiswa IBS.  



76 
 

BAB IV 

KEJUJURAN AKADEMIK DAN SUASANA KEHIDUPAN KAMPUS 

4.1. Prinsip-prinsip Kejujuran Akademik 

Mahasiswa IBS sebagai bagian dari masyarakat akademik harus memahami dan 

melaksanakan kejujuran akademik yang berlaku secara universal. Kejujuran akademik menjadi 

persyaratan pertama dan paling utama dalam pembentukan karakter dan kepribadian mahasiswa . 

Hal tersebut dapat dicapai apabila terdapat keberanian dan keteguhan hati yang kuat dari diri 

mahasiswa. 

Kejujuran mencakup kejujuran dalam hal perkataan dan perbuatan. Dalam hal perkataan, 

kejujuran berarti mengatakan yang benar dan tidak berbohong. Berkata jujur harus dipegang 

teguh mahasiswa pada saat menjelaskan tugas-tugas akademik dan non akademik misalnya 

memberikan informasi dan menjawab pertanyaan pimpinan, staff akademik dan non akademik 

IBS. Kejujuran dalam perbuatan berarti berbuat sesuai aturan agama, negara, kampus, dan hati 

nurani. 

Nilai nilai universal kejujuran tersebut menjadi dasar dalam merumuskan kejujuran 

akademik yang mencakup aspek perkataan dan perbuatan. Kejujuran akademik atas aspek 

perkataan dapat dicapai apabila mahasiswa mengatakan sesuatu dengan benar terkait kegiatan 

akademik, antara lain: 

a. Tidak membohongi Dosen 

b. Tidak membohongi Pimpinan  

c. Tidak membohongi Karyawan 

d. Tidak membohongi Orang Tua, dan 

e. Tidak membohongi siapa pun 

Kejujuran akademik atas aspek perbuatan berarti melaksanakan perbuatan dengan benar 

sehingga: 

a. Tidak menandatangani daftar hadir atas nama orang lain 

b. Tidak menjiplak karya orang lain 

c. Tidak melakukan kecurangan ketika ujian 

d. Tidak memalsukan tanda tangan orang lain 

e. Tidak membolos kuliah 



77 
 

4.2. Suasana Kehidupan Kampus 

Untuk menciptakan suasana akademis yang kondusif, IBS mengembangkan berbagai 

kegiatan agar hubungan antar civitas akademika yang terdiri dari dosen, mahasiswa dan alumni. 

Kegiatan tersebut antara lain pembinanaan kegiatan kemahasiswaan oleh dosen, penyelenggaran 

kuliah umum oleh para praktisi di bidang perbankan, keuangan dan akuntansi, penyelenggaraan 

lomba ilmiah dan non ilmiah yang diikuti oleh mahasiswa IBS dan luar IBS, pelaksanaan 

perbibadatan keagamaan dan pertemumuan antara alumni dengan mahasiswa. 

 

4.2.1. Bentuk Kegiatan Mahasiswa di Kampus 

Kegiatan kemahasiswaan di kampus terdiri atas kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan 

ekstrakurikuler. Kegiatan kurikuler terkait dengan kegiatan akademik yang terstrukur sesuai 

kurikulum, sedangkan kegiatan ekstrakurikuler mencakup kegiatan pengembangkan penalaran, 

keilmuan, bakat, minat, kesejahteraan, dan pengabdian masyarakat. 

 

a. Bidang Penalaran dan Keilmuan 

Kegiatan bidang penalaran dan keilmuan mencakup penelitian, kuliah umum, seminar, dialog, 

dan diskusi ilmiah.  Kegiatan penelitian bertujuan melatih mahasiswa untuk dapat mengenali 

permasalahan sesuai dengan bidang keilmuannya serta berlatih menemukan penyelesaiannya 

dengan menempuh langkah-langkah ilmiah.  Kegiatan seminar, kuliah umum, dialog, dan diskusi 

ilmiah dimaksudkan untuk melatih mahasiswa agar mampu mengemukakan pendapat/ 

ide/gagasan dengan alur pemikiran yang runtut dan benar.  Bentuk kegiatan ekstrakurikuler 

bidang penalaran dan keilmuan antara lain: 

 

a) Penerbitan majalah dinding & digital Akuntansi 

b) Kelompok belajar 

c) Lomba Senior High School Competition (Shisa) 

d) Lomba Fun Accounting Competition (Fact) 

e) Lomba Accounting Goes to IBS (AGTI) 

f) Melakukan studi akuntansi di perusahaan (company visit)  

g) Lomba aku cinta akuntansi (ACA) 

h) Mengikuti lomba akuntansi di universitas lain 
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i) Menerbitkan majalah dinding & digital manajemen 

j) Lomba debat kelas 

k) Busines & Marketing Competition 

l) Lomba Stock Simulation 

m) Lomba Campus Debate Challenge 

n) National Banking Forum (NBF) 

o) Pemilihan Best Student IBS  

p) Pelatihan kompetensi perbankan 

 

b. Bidang Minat dan Bakat Mahasiswa 

STIE Indonesia Banking School terus mendukung mahasiswa untuk mengembangkan minat, 

bakat, dan potensinya. Salah satunya diwujudkan dengan menyediakan kegiatan dan fasilitas 

yang dapat mendukung pembinaan minat dan bakat mahasiswa. Kegiatan tersebut antara lain: 

a) Latihan kepemimpinan Batpro   

b)  Pelaksanaan acara musik Rythm Night  

c)  Lomba IBS Super Cup  

d)  Lomba Accoustic Corner  

e)  Latihan dasar organisasi 

f) Olimpiade Mahasiswa IBS  

g)  Kegiatan UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa) 

1) Futsal  

2) Bulutangkis  

3) Basket  

4) Paduan Suara  

5) Tari Saman, Tradisional dan Modern 

6) Sinematografi dan  Fotografi  

7) Student Research Centre (SRC)  

8) Galeri Investasi  

9) Pecinta Alam  

10) Barohis  

11) Persekutuan Mahasiswa Kristen/Katolik (PMK)  
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12) Bela diri Aikido 

13) Tenis Meja  

14) Tenis Lapangan 

 

c. Bidang Kesejahteraan 

Kegiatan untuk peningkatan kesejahteraan mahasiswa antara lain dengan pemberian 

beasiswa yang berasal dari Kopertis 3, Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI), 

Golf Charity, DKM Masjid Bank Indonesia dan sumber lainnya. Disamping dengan pemberian 

beasiswa, upaya untuk meningkatkan kesejahteraan mahasiswa antara lain dengan pemberian 

Asuransi.  

 

d. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat 

Kegiatan ekstra kurikuler bidang Pengabdian Kepada Masyarakat pada umumnya berupa 

kegiatan bakti sosial. Kegiatan tersebut antara lain kegiatan Saba Desa, yakni mahasiswa 

bersama-sama datang di suatu daerah, kemudian melakukan kerja bakti sesuai dengan program 

desa/daerah yang bersangkutan sambil mengenal lebih dekat kondisi masyarakat.  Selain itu, 

mahasiswa juga dapat mengikuti kegiatan bakti sosial kunjungan dan memberikan bantuan ke 

rumah/panti asuhan, kegiatan donor darah, serta bersih-bersih sungai ciliwung yang bekerja sama 

dengan Kodam Jayakarta. 

 

4.2.2. Organisasi Kemahasiswaan 

Organisasi kemahasiswaan intra perguruan tinggi adalah wahana dan sarana pengembangan 

diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawanan serta integritas 

kepribadian untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. Organisasi mahasiswa IBS adalah 

organisasi mahasiswa yang dibentuk dari, oleh, dan untuk mahasiswa pada tingkat institusi dan 

program studi di dalam kampus sebagai wahana pengembangan diri mahasiswa ke arah 

perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawanan serta integritas kepribadian untuk 

mencapai tujuan perguruan tinggi. 

a. Kode Etik Organisasi Kemahasiswaan STIE IBS 
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a) Tidak bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, Agama, Visi dan Misi IBS, serta 

menunjang kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler; 

b) Tidak membuat Visi dan Misi, serta Garis-garis Besar Haluan Kerja yang dapat 

mengganggu ketertiban kampus dan lingkungan sekitar kampus; 

c) Menjunjung tinggi dan menghormati norma, nilai-nilai, dan aturan yang diberlakukan 

di IBS; 

d) Melaksanakan aktivitas yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan formal; 

e) Tidak mengganggu ketertiban umum dan perkuliahan. 

 

b. Persyaratan Organisasi Mahasiswa 

a) Mempunyai Visi dan Misi yang jelas, dan rasional; 

b) Mempunyai Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART), dan Program 

Kerja; 

c) Mempunyai kepengurusan organisasi (struktur organisasi) dan uraian tugas yang jelas; 

d) Memenuhi persyaratan pembentukan organisasi mahasiswa sesuai dengan pasal dalam 

AD/ART BEM IBS; 

e) Mempertanggungjawabkan kepengurusan organisasi sesuai dengan struktur 

kemahasiswaan yang berlaku di IBS. 

 

c. Persyaratan Kegiatan Kemahasiswaan 

a) Mendapat izin resmi dari pimpinan IBS atau pejabat yang ditunjuk Pimpinan STIE 

IBS; 

b) Melakukan kegiatan dengan memperhatikan kedisiplinan dan ketertiban; 

c) Meningkatkan dan/atau mendukung pengetahuan serta keterampilan. 

d) Tidak bersifat destruktif, anarkis, dan/atau provokatif; 

e) Diadakan di tempat yang jelas dengan susunan acara yang terencana dan 

terkoordinasi serta dilakukan oleh panitia kompeten yang ditunjuk secara resmi. 

d. Unsur Organisasi mahasiswa 

a) Dewan Permusyawaratan Mahasiswa (DPM) 

Dewan Permusyawaratan Mahasiswa adalah organisasi mahasiswa sebagai lembaga 

legislatif tertinggi yang mengawasi pelaksanaan program kegiatan organisasi 
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mahasiswa di IBS. DPM mempunyai tugas utama untuk mengawasi kegiatan 

kemahasiswaan di IBS. 

 

b) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) 

Badan Eksekutif Mahasiswa adalah organisasi mahasiswa sebagai lembaga eksekutif 

tertinggi di STIE IBS. BEM berada di bawah pengawasan DPM dan Pimpinan IBS. 

 

c) Himpunan Mahasiswa Jurusan (HIMA) 

Himpunan Mahasiswa Jurusan adalah organisasi mahasiswa sebagai lembaga 

eksekutif di tingkat jurusan yang hanya melaksanakan kegiatan penalaran dan 

keilmuan sesuai dengan bidang ilmu yang dipelajarinya di jurusan masing-masing. 

Kegiatan HIMA dibawah pengawasan langsung Ketua Jurusan, namun dalam 

pelaksanaan kegiatannya berkoordinasi dengan Ketua BEM. 

 

d) Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) 

Unit Kegiatan Mahasiswa adalah organisasi pelaksana dalam bidang peminatan dan 

bakat yang bertanggung jawab penuh kepada Ketua BEM.  

 

4.2.3. Tata Tertib Kehidupan Mahasiswa dalam Kampus 

a. Hak Mahasiswa 

Mahasiswa mempunyai hak untuk: 

a) Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan 

menganalisis ilmu sesuai dengan norma susila yang berlaku di IBS; 

b) Memperoleh pengajaran dan pelayanan akademik sebaik baiknya sesuai dengan  minat, 

bakat dan kegemarannya; 

c) Memanfaatkan fasilitas yang ada di STIE IBS dalam rangka menjaga kelancaran proses 

belajar; 

d) Mendapat bimbingan dari Pembimbing Akademik dan dosen yang bertanggung jawab 

atas program sampai dengan penyelesaian studinya, 

e) Memperoleh pelayanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti 

serta hasil pelajarannya, 
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f) Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan dan sesuai dengan 

peraturan perundang undangan yang berlaku; 

g) Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan persyaratan yang berlaku; 

h) Pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi lain apabila memenuhi persyaratan 

penerimaan mahasiswa atau program studi yang hendak diikuti, dan apabila daya 

tampung perguruan tinggi atau program studi yang bersangkutan memungkinkan; 

i) Ikut serta di dalam kegiatan organisasi mahasiswa IBS, 

j) Memanfaatkan sumber daya IBS melalui perwakilan atau organisasi kemahasiswaan 

IBS di dalam mengembangkan minat dan bakat serta tata kehidupan bermasyarakat 

yang sehat. 

 

b. Kewajiban Mahasiswa 

Mahasiswa berkewajiban untuk: 

a) Menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi mahasiswa yang 

dibebaskan dari kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku; 

b) Mematuhi semua peraturan atau ketentuan yang berlaku di IBS, 

c) Menghormati staf akademik, staf administrasi dan sesama mahasiswa di lingkungan 

kampus IBS tanpa membedakan latar belakang agama, suku dan ras, 

d) Memelihara prasarana dan sarana kampus sehingga dapat dimanfaatkan dengan baik 

dalam jangka waktu yang cukup lama, 

e) Memelihara kebersihan, ketertiban dan keamanan kampus dan lingkungan IBS, 

f) Menggunakan nama, lambang dan segala bentuk tanda IBS dengan benar, 

g) Menggunakan surat atau dokumen IBS dengan benar, 

h) Memperlancar dan mempermudah berlangsungnya kegiatan kegiatan IBS, 

i) Menjunjung tinggi kejujuran dan integritas akademik sebagai seorang mahasiswa, 

j) Memelihara dan mempertahankan persatuan, kesatuan dan integritas kampus, 

k) Menyalurkan keinginan dan kehendak serta aspirasi melalui organisasi 

kemahasiswaan yang resmi di kampus, 

l) Berpenampilan dan berbusana rapi, bersih, sopan sebagaimana layaknya seorang 

karjawan bank atau lembaga keuangan lainnya, termasuk menjaga kerapian rambut, 
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m) Menghadiri dan mengikuti perkuliahan, kegiatan akademik dan non akademik sesuai 

dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh IBS. Mahasiswa wajib hadir 15 menit 

sebelum kuliah dimulai, dan apabila terlambat 15 menit atau lebih dianggap tidak 

hadir.  

 

c. Larangan Bagi Mahasiswa 

Mahasiswa tidak diperkenankan untuk: 

a) Berbuat gaduh, onar dan perbuatan perbuatan lain yang dapat mengganggu 

perkuliahan, diskusi, seminar dan atau kegiatan kegiatan akademik dan non-

akademik lainnya; 

b) Makan dan minum selama mengikuti perkuliahan; 

c) Menghidupkan telepon seluler dan yang sejenis selama mengikuti perkuliahan; 

d) Merokok di seluruh area kampus; 

e) Berkelahi dan atau baku hantam, baik di dalam maupun di luar lingkungan kampus; 

f) Membawa dan atau menggunakan senjata tajam, senjata api serta barang sejenis 

lainnya yang dapat membahayakan orang lain selama berada di lingkungan kampus; 

g) Main kartu, membawa atau menggunakan minuman keras dan narkotika atau barang 

barang sejenis, termasuk alat alat yang terkait dengan hal hal dimaksud, baik untuk 

diri sendiri maupun orang lain; 

h) Memasukkan dan atau melakukan kegiatan yang bersifat politis atau melakukan 

politik praktis, baik langsung maupun tidak langsung; 

i) Menggunakan nama almamater di luar kampus untuk kepentingan pribadi atau 

kelompok; 

j) Mengadakan acara atau kegiatan mahasiswa, baik akademik maupun non-akademik 

yang membawa ikatan atau hubungan dengan orang maupun lembaga di luar IBS; 

k) Membuka atau mendirikan perwakilan serta membawa aspirasi dari luar organisasi 

ke dalam IBS, antara lain ajaran agama yang menyimpang dari ajaran pokoknya; 

l) Melakukan perbuatan asusila di lingkungan kampus;   
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4.2.4. Penegakan Tata Tertib Kehidupan Mahasiswa dalam Kampus 

a) Setiap pelanggaran atas tata tertib, baik yang tertulis di dalam buku ini maupun di dalam 

berbagai ketentuan lain yang berlaku di lingkungan kampus IBS, dikenakan sanksi yang 

ditetapkan berdasarkan pada jenis dan bobot kesalahannya. 

b) Sanksi dapat berupa sanksi akademik, sanksi administratif atau sanksi pidana. Khusus untuk 

pelanggaran yang mengandung unsur pidana pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku dan penanganannya dilakukan melalui kerja sama dengan fihak yang 

berwajib. 

c) Untuk pelanggaran ringan, sanksinya dapat berupa peringatan lisan dan atau peringatan 

tertulis yang diberikan, baik oleh pengajar dan atau dosen pembimbing dan atau pimpinan 

sekolah tinggi. Pelanggaran sedang dapat berupa penghentian sementara dari kegiatan 

akademik, baik untuk mata kuliah tertentu dan atau jangka waktu tertentu. Sementara itu, 

pelanggaran berat dapat berupa penghentian kegiatan akademik untuk jangka waktu satu 

semester atau lebih, atau dikeluarkan dari sekolah tinggi.  

d) Apabila terdapat unsur pidana, maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan prosedur 

acara pidana yang berlaku, dan penyelesaiannya diserahkan kepada fihak yang berwajib. 

e) Mahasiswa yang dikenakan sanksi berhak untuk melakukan pembelaan, dan keputusan 

diambil setelah memperhatikan berbagai pertimbangan.     

 
4.2.5. Tata Cara Berpakaian 

a) Menggunakan baju putih dan celana berwarna gelap pada setiap hari Senin atau upacara; 

b) Hari Jum’at berpakaian bebas rapih dan diperkenankan menggunakan kaos berkerah; 

c) Mahasiswa mengenakan kemeja dan celana panjang, dan dianjurkan warna celana lebih 

gelap dibandingkan dengan kemeja. 

d) Mahasiswi mengenakan baju berlengan dengan rok sopan di bawah lutut. Bagi mereka yang 

menginginkan dapat pula mengenakan baju muslimah dengan celana yang serasi. 

e) Mahasiswi tidak diperkenankan mengenakan celana panjang ukuran ¾ ataupun celana 

panjang yang ketat. 

f) Mahasiswa wajib mengenakan sepatu yang menutup kaki secara utuh. 

g) Mahasiswa dilarang untuk mengenakan:  
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1) sandal atau sepatu sandal, kecuali dalam kegiatan tertentu yang ditentukan oleh 

Pimpinan, 

2) celana dan baju yang tidak formal, seperti jeans dan strecht (kecuali pada hari Jumat). 

h)  Rambut hendaknya disisir rapi, dan mahasiswa dilarang berambut gondrong. 
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BAB V 

SARANA DAN PRASARANA 

 

IBS berlokasi di tempat yang nyaman dan strategis, yakni di daerah Kemang Jakarta 

Selatan. Gedung kampus berdiri satu komplek dengan Kampus Lembaga Pengembangan 

Perbankan Indonesia (LPPI). Untuk mendukung suasana kampus yang nyaman, pada tahun 2012 

dengan didukung oleh Departemen Kehutanan, dikembangkanlah Kawasan Hutan Kota yang 

diresmikan oleh Menteri Kehutanan. Disamping itu, guna mendukung proses pembelajaran yang 

lebih baik maka kampus IBS dilengkapai dengan fasilitas teknologi informasi terkini, 

perpustakaan dengan koleksi buku dan referensi yang lengkap, mini bank, gedung kampus yang 

modern, sarana olahraga yang baik dan kantin yang luas dan bersih.  

 

5.1 Sarana Perkuliahan 

5.1.1 Ruang Kelas Besar 

Ruang kelas besar memiliki ukuran luas 36 meter persegi. Fasilitas yang disediakan 

untuk kegiatan belajar mengajar meliputi: 1 unit komputer, 1 unit proyektor, screen, kursi kuliah, 

whiteboard, AC. Ruang kelas ini memiliki daya tampung 26-30 mahasiswa. 

 
 

5.1.2 Ruang Kelas Reguler 

Ruang kelas kecil atau biasa disebut mini class sangat nyaman dan mendukung kegiatan 

belajar mengajar. Setiap ruang kelas dilengkapi dengan 1 unit komputer, 1 unit proyektor, kursi 

kuliah, whiteboard, AC. Daya tampung ruang kelas ini 26-30 mahasiswa sehingga dapat 

menciptakan suasana belajar yang kondusif. 
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5.1.3 Ampliteater 

Ruang ampliteater kami biasa digunakan sebagai fasilitas pendukung. Ruang ini 

dilengkapi dengan fasilitas seperti: white board, LCD proyektor dan screen, tempat duduk, dan 

ber-AC. Ruangan ini dapat menampung 60 orang. Adapun penggunaan ruangan ini dapat 

digunakan secara internal ataupun eksternal. Ruangan ini kedap suara sehingga dapat digunakan 

untuk praktek perkuliahan audio visual. 

 
 

5.1.4 Auditorium 

Ruang Auditorium dapat menampung kurang lebih 600 orang. Auditorium merupakan 

fasilitas pendukung dalam program kuliah umum atau sejenisnya. Ruangan ini digunakan untuk 

acara internal maupun ekternal, seperti wisuda, pentas seni, ujian, seminar, pelatihan, kuliah 

umum, wisuda SMA kelas XII serta kegiatan-kegiatan SMA lainnya. 
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5.2 Sarana Olahraga 

5.2.1 Lapangan Tenis 

Lapangan tenis outdoor ini telah dilengkapi dengan rancangan lapangan tennis indoor 

yang nyaman, bersih, dan tertata. Lapangan tenis ini selain digunakan untuk sarana olahraga 

internal dapat pula digunakan untuk pihak eksternal, seperti kompetisi-kompetisi sekolah, 

perbankan, dan sebagainya. 

 
 

5.2.2 Lapangan Indoor Multifungsi 

Lapangan indoor multifungsi telah dilengkapi dengan rancangan untuk lapangan basket, 

futsal, dan badminton. Fasilitas yang disediakan meliputi seperti ruang ganti, toilet serta tribun 

penonton. Lapangan olah raga ini nyaman, bersih, dan tertata. Prasarana olahraga ini dapat 

digunakan oleh pihak internal maupun eksternal. Misalnya seperti kompetisi-kompetisi UKM 

olah raga, sekolah, perbankan. 
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5.3 Sarana Kesenian 

Ruang musik berada di lantai tiga, merupakan fasilitas pendukung bagi para mahasiswa 

mengasah dan menyalurkan bakat musiknya. Ruangan ini dilengkapi dengan alat musik 

seperti: keyboard, drum, gitar, dan alat musik akustik. 

 
 

 

5.4 Laboratorium 

5.4.1 Laboratorium Simulasi Mini Bank 

Ruang simulasi Mini Bank merupakan hibah dari PT. Bank Mandiri. Tbk. Ruangan yang 

berlokasi di lobi utama diperuntukkan bagi mahasiswa khususnya untuk kegiatan belajar 

mengajar dengan materi operasional dan sistem banking. Laboratorium simulasi mini bank ini 

dimanfaatkan untuk kegiatan CSR berupa sosialisasi banking sistem kepada masyarakat 

khususnya guru dan Siswa SMA Jabodetabek. 
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5.4.2 Laboratorium Komputer 

Laboratorium komputer dilengkapi dengan AC, server, komputer, jaringan online, 

wifi yang dapat digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Mahasiswa menjadi terbiasa dalam 

mengerjakan tugas-tugas tambahan di depan komputer. Untuk pendukung materi kuliah baik 

dibidang akuntansi maupun manajemen maka dilengkapi dengan software terbaru. 

 
 

5.4.3 Pojok Bursa 

Pojok Bursa merupakan fasilitas kampus hasil kerjasama dengan Bursa Efek Indonesia 

dan Sekuritas Sinar Mas yang dapat digunakan oleh kalangan internal dan eksternal. Untuk lebih 

mengenal mengenai investasi bursa saham. Ruangan tersebut sangat nyaman yang difasilitasi 

dengan AC, unit komputer, dan buku-buku pendukung pengajaran investasi saham. 
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5.4.4 Tax Center 

Dengan bekerja sama Kanwil Pajak Jakarta Selatan, IBS memiliki peran untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran di bidang perpajakan baik kepada dosen maupun 

mahasiswa melalui kajian dan penelitian, pelatihan, dan layanan informasi perpajakan serta 

membantu sosialisasi perpajakan kepada seluruh lingkungan kampus dan masyarakat. 

 

 

5.5 Perpustakaan 

Pada awal pembentukan STIE Indonesia Banking School tahun 2004, gedung STIE 

Indonesia Banking School masih bergabung bersama dengan Lembaga Pengembangan 

Perbankan Indonesia (LPPI), sehingga perpustakaannya pun dijadikan satu dengan perpustakaan 

LPPI. Setelah tahun 2008, Indonesia Banking School memiliki gedung sendiri yang diresmikan 

oleh Gubernur Bank Indonesia pada masa itu yaitu Boediono. Namun, Perpustakaan Indonesia 

Banking School masih di jadikan satu dengan perpustakaan LPPI, sehingga mahasiswa ataupun 

dosen yang ingin membaca atau meminjam buku harus dating keperpustakaan LPPI. Lalu 

padaTahun 2013, tanggal 18 Juni 2013, Perpustakaan Indonesia Banking School meresmikan 

ruangan baru yang jauh lebih besar dari sebelumnya, lalu seluruh koleksi yang sebelumnya ada 

di Perpustakaan LPPI dipindahkan ke Perpustakaan Indonesia Banking School. 

Perpustakaan Indonesia Banking School merupakan salah satu fasilitas utama dalam 

kegiatan belajar mengajar dan penelitian. Koleksi Perpustakaan Indonesia Banking School terdiri 

dari buku-buku teks asli bahasa inggris, buku referensi, jurnal nasional dan internasional, skripsi, 

tesis, disertasi, serta laporan-laporan terkait bidang ekonomi dan perbankan. Jumlah koleksi 
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Perpustakaan Indonesia Banking School mencapai sekitar 5000 lebih koleksi buku teks, 196 

buku referensi, 57 jurnal, dan ribuan tugas akhir karya mahasiswa. 

Perpustakaan Indonesia Banking School menyediakan sebanyak 18 Personal Computer 

(PC) yang dapat digunakan secara tertib dan bergantian untuk mendukung proses e-learning. 

 
 

Ruang diskusi juga disediakan kepada civitas akademika, khususnya mahasiswa yang 

ingin berdiskusi mengenai perkuliahan, kegiatan akademik, atau mengerjakan tugas kelompok . 

 
 

Fasilitas lain yang tersedia di dalam perpustakaan Indonesia Banking School adalah 

Study Carrel untuk sivitas akademika yang ingin berkonsentrasi dalam membaca, mengerjakan 

tugas, atau melakukan penelitian. 
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Untuk melihat judul-judul buku, skripsi, tesis, dan berbagai literatur yang tersedia di 

Perpustakaan Indonesia Banking School, dapat dilihat dari Online Public Access Catalog 

(OPAC) Perpustakaan Indonesia Banking School lib.ibs.ac.id. 

 

5.6 Kantin BRI Peduli 

Bank Rakyat Indonesia (BRI) memberikan hibah kepada IBS berupa pembangunan 

Kantin. Fasilitas ini sebagai bagian guna kemudahan dan layanan penyediaan konsumsi bagi 

Mahasiswa, karyawan dan masyarakat sekitar Kampus. Renovasi Kantin dilakukan 

sejak Februari 2015 dan dikelola oleh Koperasi IBS. 

 
 

Setiap hari kantin dapat melayani sekitar kurang lebih empat ratus porsi. Secara fisik kantin ini 

terdiri dari empat belas counter dengan aneka ragam menu masakan/minuman khas Indonesia 

dan internasional. 

Harga setiap sajian menu pada kisaran Rp. 5.000 sd Rp. 20.000,-. Moto kantin adalah HBTS: 
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o H   :  Halal berarti sesuai dengan syariat Islam 

o B    :  Bersih berarti bebas dari kuman 

o T    :  Tertib berarti melaksanakan aturan yang ditetapkan 

o S    :  Sehat berarti tidak memakai Mono Sodium Glutamat/micin/vetsin dan pengurangan 

penggunaan garam sekitar 25 %. 

 

5.7 Musholla BSM 

Sarana ibadah Indonesia Banking School berupa mushola merupakan hibah dari Bank 

Syariah Mandiri yang berdiri di area halaman kampus Indonesia Banking School. Sarana ibadah 

ini cukup nyaman dengan fasilitas tempat berwudhu, AC, dan toilet serta memiliki desain yang 

baik sehingga nyaman untuk digunakan sebagai tempat beribadah. 

 
 

Shalat Jumat 
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BAB VI 

PENGELOLA, DOSEN, DAN STAF IBS 

 

6.1 Pengelola IBS Sejak Berdiri Sampai Sekarang 

6.1.1 Pimpinan IBS 

 

Periode Jabatan Nama 
2004-2009   
 Ketua        Dr. Siswanto 
 Wakil I      Dr. Muchlis 
 Wakil II    Nugroho Endropranoto, MBA 
 Wakil III Noehi Nasution, MA/Antyo Pracoyo, M.Si. 
   
Jurusan Akuntansi  
 Kepala Sparta, SE., Ak., ME. 
 Sekretaris Vidiati Nurrohmah, MM/Ira Geraldina, SE 
  

Manajemen 
 

 Kepala Lediana Sufina, SE., Ak., M.Si 
 Sekretaris Anna Riana P, MM/Vidiati Nurrohmah, MM/ Ahmad S 

Nuraya, MBA 
   
Periode Jabatan Nama 
2009-2011    
 Ketua Dr. Siti Sundari. 
 Wakil I Dr. Sugianto E Aritonang 
 Wakil II Nugroho Endropranoto, MBA 
 Wakil III Antyo Pracoyo, M.Si. 
   
Jurusan Akuntansi  
 Kepala Etika Karyani, MSM 
 Sekretaris Novy Silvia Dewi, MM 
  

Manajemen 
 

 Kepala Donant Alananto Iskandar, MBA 
 Sekretaris Wasi Bagasworo, MM 
   
Periode Jabatan Nama 
2011-2013   
 Ketua Dr. Siti Sundari. 
 Wakil I Donant Alananto Iskandar, MBA 
 Wakil II Taufiq Hidayat, M.Bankfin 
 Wakil III Atman Poerwokoesoemo, MM 
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Jurusan Akuntansi  
 Kepala Etika Karyani, MSM/Novy Silvia Dewi, MM 
 Sekretaris Novy Silvia Dewi, MM/Nova Novita, M.Si 
  

Manajemen 
 

 Kepala Ari Sunardi, M.Si 
 Sekretaris Purnamaningsih, MSM / Shoimatul Fitria, SE., MM. 
   
Periode Jabatan Nama 
2013-
Sekarang 

  

 Ketua Dr. Subarjo Joyosumarto 
 Wakil I Dr. Sparta, Ak. ME., CA 
 Wakil II Khairil Anwar, SE., MSM 
 Wakil III Drs. Antyo Pracoyo, M.Si 
   
Jurusan Akuntansi  
 Kepala Drs. Komar Darya, Ak. MM/Etika Karyani SE., Ak., 

MSM 
 Sekretaris Bani Saad, SE., Ak., M.Si. CA/Nova Novita, SE., Ak., 

MSi 
  

Manajemen 
 

 Kepala Edi Komara, SE., MSi./ Dr. Erric Wijaya 
 Sekretaris Ossi Ferli, ST., SE., MSM. 

 

6.1.2.  Badan Pengurus Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) 

a. Ketua :  Abdul Azis 

b. Bendahara :  Nasiruddin Bunas 

c. BPH IBS :  Gatot Soegiono S. 
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6.2. Dosen Tetap IBS 

Dosen/Staf pengajar terdiri atas pakar, akademisi dan praktisi bergelar Doktor dan 
Magister, antara lain: 
 

No Nama Program 

Studi 

Email 

1 Dr. Subarjo Joyosumarto Magister 

Manajemen 

subarjo.joyosumarto@ibs.ac.id 

2 Dr. Sparta, Ak., ME., CA. Akuntansi sparta@ibs.ac.id 

3 Dr. Whony Rofianto, Msi Manajemen rofianto@ibs.ac.id 

4 Dr. Erric Wijaya, S.E.,M.E. Manajemen erric.wijaya@ibs.ac.id 

5 Dr. Muhammad Yusuf Magister 

Manajemen 

moch.yusuf@ibs.ac.id 

6 Dr. Ahmad Adriansyah, S.T., M.Si Magister 

Manajemen 

ahmad.adriansyah@ibs.ac.id 

7 Dr. Ir. Hayu Susilo Prabowo, M.Hum Magister 

Manajemen 

hayu.prabowo@ibs.ac.id 

8 Dr. Imam Teguh Saptono Magister 

Manajemen 

imam.saptono@ibs.ac.id 

9 Dr. Muchlis, Ak., M.B.M Magister 

Manajemen 

muchlis@ibs.ac.id 

10 Dr. Nuri Wulandari, S.E.., M.Sc. Magister 

Manajemen 

nuri.w.h@ibs.ac.id 

11 Andi Megantara, Phd.  Magister 

Manajemen 

andi.megantara@ibs.ac.id 

12 Dr. Paulina Harun Manajemen paulina.harun@ibs.ac.id 

13 Dr. Ir. Surachman Surjaatmadja, M.M. Manajemen surachman.surjaatmadja@ibs.ac.id 

14 Khairil Anwar, SE., MSM. Manajemen khairil.anwar@ibs.ac.id 

15 Ahmad Setiawan Nuraya, S.E.,M.B.A. Manajemen ahmad.nuraya@ibs.ac.id 

16 Drs. Atman Poerwoekoesoemo, M.M. Manajemen atman@ibs.ac.id 

17 Bani Saad SE,Ak,M.Si,CA Akuntansi bani.saad@ibs.ac.id 
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18 Deni Wardani, S.T.,M.T.I. Akuntansi deni@ibs.ac.id 

19 Dikdik Saleh Sadikin, S.E., M.Si Akuntansi dikdik.sadikin@ibs.ac.id 

20 Enny Haryanti, S.E., M.M. Manajemen enny.haryanti@ibs.ac.id 

21 Etikah Karyani, S.E.,Ak.M.S.M. Akuntansi etika.karyani@ibs.ac.id 

22 Fajar Hertingkir, S.Sos.,M.M. Manajemen fajar.hertingkir@ibs.ac.id 

23 Drs. Fathoni Zoebaedi, Ak., M.M., CA Akuntansi fathoni.zoebaedi@ibs.ac.id 

24 Gunawan, S.E., M.M. Akuntansi gunawan@ibs.ac.id 

25 Ira Geraldina, S.E., M.S.Ak., CA Akuntansi ira.geraldina@ibs.ac.id 

26 Isbandini Veterina, S.E., M.E Manajemen isbandini.veterina@ibs.ac.id 

27 Nova Novita, S.E.,M.S.Ak. Akuntansi nova.novita@ibs.ac.id 

28 Ossi Ferli, ST.,SE, MSM Manajemen ossi.ferli@ibs.ac.id 

29 Puspita, S.E., M.Si Manajemen puspita@ibs.ac.id 

30 Ramzi Ahmad Zuhdi, S.E.Ak., M.Sc Akuntansi ramzi.zuhdi@ibs.ac.id 

31 Santi Rimadias, S.P.,M.Si. Manajemen santi.rimadias@ibs.ac.id 

32 Drs. Soelaeman Rasyid, M.M. Manajemen soelaeman.rasyid@ibs.ac.id 

33 Taufiq Hidayat, S.E.Ak, M.BankFin. Akuntansi taufiq.hidayat@ibs.ac.id 

34 Wasi Bagasworo, S.E.,M.M.  Manajemen wasi.bagasworo@ibs.ac.id 

35 Zulfison, S.Ag., M.A. Manajemen zulfison@ibs.ac.id 

36 Meta Andriani, SE, MM Manajemen meta.andriani@ibs.ac.id 

37 Muhammad Harris, B.Ec, MIFP Manajemen muhammad.harris@ibs.ac.id 

38 Alvien Nur Amalia, SE, Msi Manajemen alvien.amalia@ibs.ac.id 

39 Sulisyowati, SE, MSi Manajemen sulisyowati@ibs.ac.id 

40 Anna Sardiana, SIP, Msi Manajemen anna.sardiana@ibs.ac.id 

 

  



99 
 

6.3 Struktur Organisasi IBS 

Ketua       : Dr. Subarjo Joyosumarto 

Wakil Ketua I (Bidang Akademik)   : Dr. Sparta, Ak. ME., CA. 

Wakil Ketua II (Bidang Administrasi dan Umum) : Khairil Anwar, SE., MSM. 

Wakil Ketua III (Bidang Pemasaran, Kemahasiswaan,   : Drs. Antyo Pracoyo, M.Si. 

dan Alumni) 

Sekretaris Ketua       : Wiwien Widyowati, SE. 

           Putera Adrian Massie, SPd., MSi. 

 

Kepala Program Studi Akuntansi   : Etika Karyani, SE., Ak., MSM 

Sekretaris Program Studi Akuntansi   : Nova Novita, SE.,MS.Ak 

Kepala Program Studi Manajemen   : Dr. Erric Wijaya, SE., ME. 

Sekretaris Program Studi Manajemen   : Ossi Ferli, ST., SE., MSM. 

Staff Program Studi     : Umi Maslakhatul L., SE. 

 

Direktur Program Studi Magister Manajemen  : Dr. Abdul Salam 

Sekretraris Program Studi Magister Manajemen  : Dr. M. Yusuf 

Staff Program Studi MM     : Arif Rachmat, SE. 

          Azri Maharani, SE. 

          Paulus Henry Dwinanto, ST. 

          Khoeri, SH. 

 

Kepala Bagian Administrasi Akademik   : Arif Rahman, S.Sos 

Kepala Seksi Bagian Administrasi Akademik  : M. Yusuf, SE. 

Staff Bagian Akademik     : Ratih Wulandari 

          M. Jaya Untung 

          Purnama Riyanti 

   

Kepala Bagian Perpustakaan    : Dewi Prihadiyanti, SE., Ak., MSi. 

Kepala Seksi Perpustakaan    : Riyan Adi Putra, S.Hum 

Staff Bagian Perpustakaan    : Arif Bahtiar, S.Hum 
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Kepala Bagian Keuangan     : Armenius Sanusi, SE., Ak. 

Kepala Seksi Keuangan     : Rumdiyahayu, S.Pd 

Staff Bagian Keuangan     : Will Andilla Darniaty, SE. 

          Tiara Viniesha Putri, SE. 

 

Plt. Kepala Bagian Sumber Daya Manusia  : Dina Khairuna S., SE., Ak., MM. 

Kepala Seksi Bagian Sumber Daya Manusia  : Dede Imam, SE. 

Staff Bagian Sumber Daya Manusia   : Desi Riani Sri Megawati, SE. 

          M. Hilal, Amd. 

 

Kepala Bagian Gedung dan Umum   : Maman Rachmanto, SE. 

Kepala Seksi Bagian Gedung dan Umum  : Madani, SE. 

Staff Bagian Gedung dan Umum    : Rully Ramadhan 

          Adwan 

          Depi Anggraeni 

          Suharyanto 

          M. Zaki 

 

Koordinator Bagian Informasi dan Teknologi  : Dr. Whony Rofianto, ST, MSi. 

Kepala Bagian Informasi dan Teknologi   : Deni Wardani, ST., MTI. 

Kepala Seksi Bagian Informasi dan Teknologi  : Nasrullah, ST. 

Konsultan Bagian Informasi dan Teknologi  : Rama Dwinanto, B.E-Comm 

Staff Bagian Informasi dan Teknologi   : Agung Wijayanto, S.Kom 

          Dwi Eka Yusdian, S.Kom 

          Dyan Tejomuerti, S.Kom 

      

Kepala Bagian Pemasaran dan Humas   : Filda Angellia, S.Kom, MMSi. 

Konsultan Bagian Pemasaran dan Humas  : Djoko Soedibjo Pinilih DW., SE., MM. 

Staff Bagian Pemasaran dan Humas   : Lovita Fillyand, S.Ikom 

          Retno Ambarsari 
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          Reysa Zahra Linggar, Amd. 

 

Kepala Seksi Kemahasiswaan dan Alumni  : Zulkifli, SE. 

Staff Kemahasiswaan dan Alumni   : Dewi Ratnasari 

 

Plt. Kepala Komite Penjaminan Mutu   : Khairil Anwar, SE., MSM 

Sekretaris Komite Penjaminan Mutu   : Santi Rimadias, SP., MSi. 

Staff Komite Penjaminan Mutu    : Sumartini, Amd. 

 

Direktur Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M): Dr. Surachman Surjaatmadja 

Wakil Direktur P3M : Dr. Ahmad Adriansyah 

Anggota P3M   : Dr. Zaenal Abidin 

     Dr. Nuri Wulandari 

Staff P3M   : Dian Maitesa, S.Kom 

 

Ketua Task Force Program Studi Syariah  : Ramzi A. Zuhdi, SE., Ak 

Sekretaris Task Force Program Studi Syariah  : Puspita, SE., MSi 

 



 

 

No. F.BAA.01 

Rev. 01 

FORMULIR PINDAH JURUSAN 
Tgl. Berlaku : 12-Jan-2012 

Hal. :  1 dari 1 

 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama  :  .......................................................................  

NIM  :  .......................................................................  

Program Studi/Jurusan  :  Strata Satu (S1)  ..............................................  

Alamat  :  .......................................................................  

   .......................................................................  

   .......................................................................  

No. Telp. / Handphone :  .......................................................................   

 

mengajukan permohonan untuk pindah jurusan (program studi) : 

ke  :  Strata Satu (S1)  ..............................................................  

mulai semester/TA :  ........................................................................................  

dengan alasan  :  ........................................................................................  

   ........................................................................................   

   ........................................................................................   

 

  

Menyetujui, 

Orang Tua/Wali 

Jakarta, ____________ 

Yang mengajukan, 

  

 

 

 

____________________ ________________ 

 

 

Mengetahui, 

Wakil Ketua I Bidang Akademik  

Menyetujui, 

Pembimbing Akademik 

  

 

 

 

____________________ ________________ 

 

Catatan : 

1. Pembimbing Akademik yang baru  :  ........................................................................................  

2. No. Induk Mahasiswa yang baru  :  ........................................................................................  

 

TINDAKAN Nama Jabatan Tandatangan Tanggal 

Disiapkan     

Diproses     

 



 

 

No. F.BAA.02 

Rev. 01 

FORMULIR CUTI AKADEMIK 
Tgl. Berlaku : 12-Jan-2012 

Hal. :  1 dari 1  

 

 

Kepada Yth,  

Wakil Ketua I Bidang Akademik  

c.q. Kabag. Administrasi Akademik  

STIE INDONESIA BANKING SCHOOL 

di Jakarta 

 
Perihal : Surat Permohonan Cuti Akademik 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama  :  ..............................................................................  

NIM  :  ..............................................................................  

Program Studi/Jurusan  :  Strata Satu (S1)  ....................................................  

Alamat  :  ..............................................................................  

   ..............................................................................  

   ..............................................................................  

HP/Telp. :  ..............................................................................  

 

mengajukan permohonan untuk Cuti Akademik : 

Semester/TA :  .......................................................................................................   

dengan alasan  :  .......................................................................................................  

   .......................................................................................................   

   .......................................................................................................  

bersama ini saya lampirkan : 

 
1.  Bukti Pembayaran BPP Pokok sebesar 50% (dari Bagian Keuangan). 

2.  Bebas Pinjam Perpustakaan (dari Bagian Perpustakaan). 

 

Demikian permohonan ini saya sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. 

 

 

 

Menyetujui, 

Pembimbing Akademik 

Jakarta, ____________ 

Yang mengajukan, 

  

 

 

 

_____________ ______________.    

 
 

   

TINDAKAN  Nama Jabatan Tandatangan Tanggal 

Disiapkan     

Diproses     

 



TINDAKAN Nama Jabatan Tandatangan Tanggal

Disiapkan

Diproses

No. F.BAA.03
Rev. 01

FORMULIR AKTIF KEMBALI Tgl. 12-Januari-2012
Hal. 1 dari 1

Perihal : Permohonan Ijin Aktif Kembali

Kepada Yth : Wakil Ketua I Bidang Akademik
STIE INDONESIA BANKING SCHOOL
Jakarta

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ..........................................................

N I M : ..........................................................

Jur/Prog.Studi : ..........................................................

No.Telp/HP : ..........................................................

mohon diijinkan untuk aktif kembali dan pengisisan Kartu Rencana
Studi (KRS) pada

Semester : Ganjil / Genap

Tahun Akademik : ………./……….

Atas ijin yang diberikan saya ucapkan terimakasih.

Jakarta,……,.................
Pemohon,

_______________________

Diijinkan/tidak diijinkan *) coret yang tidak perlu

Wakil Ketua I Bidang Akademik

__________________________



 

 

 

No. F.BAA.04 

Rev. 01 

FORMULIR PENGUNDURAN DIRI 
Tgl. Berlaku : 12-Jan-2012 

Hal. :  1 dari 1  

 
 

Perihal  :  Permohonan  Pengunduran Diri  
 
Kepada Yth :  Ketua  

  STIE INDONESIA BANKING SCHOOL 
  Jakarta 

 
 

Bersama ini kami orang tua/wali mahasiswa : 
 

Nama :  ..........................................................   

N I M :   ..........................................................  

Jur./Prog.Studi :  ..........................................................  

Alamat :  ..........................................................  

   ..........................................................  

   ..........................................................  

No.Telp/HP :   ..........................................................  

 
 
Dengan ini menyatakan mengundurkan diri dari STIE INDONESIA 

BANKING SCHOOL dikarenakan  ...........................................  

 ................................................................................. 

 .................................................................................  

 
     
Demikian atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. 
           

 Jakarta,……,............ 
Orang Tua/Wali Mahasiswa,  Mahasiswa 
 
 

 
 
       
________________ ________________ 
                 

 
 
 

TINDAKAN  Nama Jabatan Tandatangan Tanggal 

Disiapkan     

Diproses     

 



 

 

No. F.BAA.05 

Rev. 01 

FORMULIR SURAT PENGANTAR 
Tgl. Berlaku : 12-Jan-2012 

Hal. :  1 dari 1  

 

Nama Mahasiswa                                                                                                                    Laki - Laki             Perempuan 

N.I.M   Jurusan  :  

Alamat    

No. Rumah  Rt  Rw  Kode Pos : 

Telp Rumah  HP :  

PILIH JENIS SURAT (data harap diisi dengan lengkap) 

Permohonan Magang 

Ditujukan Kepada  :  L P Jabatan  :  

Nama Perusahaan  :    

Alamat  : 

Ucapan Terima Kasih ( Magang / Penelitian* ) dan Formulir Penilaian Magang  *coret yang tidak perlu 

Ditujukan Kepada  :  L P Jabatan  :  

Nama Perusahaan  :    

Alamat  : 

Periode Pelaksanaan Magang / Penelitian :                                                             s.d.  

Penelitian *(Data Skripsi,Kuesioner, Wawancara, Mata Kuliah :_____________________________________) *coret yang tidak perlu 

Ditujukan Kepada  :  L P Jabatan  :  

Nama Perusahaan  :    

Alamat Perusahaan : 

Judul Penelitian / Tema Tugas :  
 

Perpustakaan (mencari referensi dan menelaah literature) 

Ditujukan Kepada  :  L P Jabatan  :  

Nama Perpustakaan  :    

Alamat Perpustakaan : 

Judul Penelitian / Tema Tugas : 
 

Jakarta, ................................... 

 

____________________ 

 
 

TINDAKAN  Nama Jabatan Tandatangan Tanggal 

Disiapkan     

Diproses     

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. F.BAA.06 

Rev. 01 

FORMULIR PERMOHONAN BEASISWA 
Tgl. Berlaku : 12-Jan-2012 

Hal. :  1 dari 1  

 
Kepada Yth.  
Ketua  
Up. Wakil Ketua II Bidang Administrasi 
STIE INDONESIA BANKING SCHOOL 
Jakarta  
 

Sehubungan dengan pengumuman tentang pemberian Beasiswa bagi mahasiswa, dengan ini kami mohon agar 

didaftarkan sebagai calon penerima Beasiswa ..................................... 

Adapun data-data kami adalah sebagai berikut : 

 N a m a  :   .............................................................................................................................  

 N I M  :   .............................................................................................................................  

 Jurusan :   .............................................................................................................................  

 Indeks Prestasi Kumulatif  :   .............................................................................................................................  

 Alamat :   .............................................................................................................................  

    .............................................................................................................................  

   Telp/Hp : ...............................................................................................................  

 Pekerjaan Orangtua/wali :   .............................................................................................................................  

 Alasan pengajuan beasiswa :   .............................................................................................................................  

    .............................................................................................................................  

dan menyatakan bahwa : 

1. Aktif mengikuti perkuliahan  

2. Tidak sedang menerima beasiswa dari instansi manapun 

Untuk melengkapi permohonan ini, kami sertakan persyaratan yang dibutuhkan sesuai dengan pengumuman. 

Demikian permohonan ini kami buat dengan sebenarnya. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. 

 
                  Jakarta, ................................................ 
                   Pemohon, 
 
  
 
 
                  ___________________ 

 

 
 

TINDAKAN  Nama Jabatan Tandatangan Tanggal 

Disiapkan     

Diproses     

 



 

 

No. F.BAA.07 

Rev. 01 

FORMULIR PERUBAHAN KRS 
Tgl. Berlaku : 12-Jan-2012 

Hal. :  1 dari 1  

 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

1. N a m a :    ........................................................................................  

2. N I M :  ........................................................................................  

3. Jurusan :  ........................................................................................  

4. No. Telp. / HP. :  ........................................................................................   

bermaksud mengajukan permohonan perubahan (batal/tambah) KRS  Semester ………….. 

Tahun Akademik …….. /……..  sebagai berikut : 

 

No. Mata Kuliah Dosen Kelas 
Status*Tandai (√) 

Batal Tambah 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

 

Demikian permohonan ini saya ajukan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. 
 

 

 Menyetujui : Jakarta, ………………………. 

 Pembimbing Akademik Mahasiswa 

 

 

 

 

 _________________ _________________ 
 

 

Mengetahui, 

Ketua Jurusan, 

 

 

 
_________________ 

 

TINDAKAN  Nama Jabatan Tandatangan Tanggal 

Disiapkan     

Diproses     

 



Hal. 1 dari 2 

 

 

 

 

No. F.BAA.08 

Rev. 01 

SURAT PERNYATAAN TERLAMBAT       
MENGISI FRS DAN VERIFIKASI KRS 

Tgl. Berlaku : 12-Jan-2012 

Hal. : 1 dari 2  

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama  :  ..............................................................................  

NIM  :  ..............................................................................  

Program Studi/Jurusan  :   ..............................................................................  

No. Telp/HP  :  ..............................................................................  

Alasan terlambat :  ..............................................................................  

   ..............................................................................  

   ..............................................................................  

Semester  :  ..............................................................................  

Tahun Akademik :  ..............................................................................  

 

dan dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya :  

 

1. bahwa saya tidak akan mengulangi keterlambatan dalam pengisian dan verifikasi 

Form Rencana Studi (FRS-online) untuk semester selanjutnya karena mengganggu 

keseluruhan jadwal yang telah disusun.  

2. saya bersedia dikurangi sebanyak 2 sks pada satu minggu keterlambatan dan 4 sks 

pada minggu kedua keterlambatan, dan bila pada minggu ketiga belum mendaftar, 

maka otomatis akan dianggap sebagai mahasiswa Non Aktif (dengan tetap harus 

membayar kewajiban keuangan) 

3. pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, sehat jasmani / rohani dan tanpa 

tekanan dari pihak manapun.  

 

 Demikian, pernyataan ini dibuat agar menjadi maklum bagi yang berkepentingan.    

 

Jakarta, ________________ 

Yang membuat, 

 

 

 

_______________ 

 

 

Mengetahui, 
 

Pembimbing Akademik Ketua Jurusan, 

  

 

 

 

_____________ ______________.    

  



Hal. 2 dari 2 

 

 

 

 

 

DAFTAR MATA KULIAH (FORM RENCANA STUDI) 

Semester Ganjil / Genap*)  Tahun Akademik  ………….. /…………… 

 
 

No. Matakuliah SKS Dosen Kelas 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

Jumlah SKS    

 

 

Demikian permohonan ini saya ajukan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. 
 

Jakarta, ________________ 

Yang membuat, 

 

 

 

_______________ 

 

 

Mengetahui, 
 

Pembimbing Akademik Ketua Jurusan, 

  

 

 

 

_____________ ______________.    

  

 

 

TINDAKAN  Nama Jabatan Tandatangan Tanggal 

Disiapkan     

Diproses     

 



 

 

No. F.BAA.12 

Rev. 01 

FORMULIR UJIAN SUSULAN 
Tgl. 12-Januari-2012 

Hal. 1 dari 1  

 

Kepada Yth.  

Koordinator Pelaksana Ujian Semester 

STIE INDONESIA BANKING SCHOOL 

Jakarta  

 

Perihal : Permohonan Ujian Susulan  

 

Yang bertanda-tangan di bawah ini : 

1. Nama :   .........................................................................  

2. NIM  :  .......................................  

3. Jurusan  :   .......................................  

4. Semester :  ……………. 

5. Ujian :  a). Ujian Tengah Semester      b). Ujian Akhir Semester 

6. No. HP / Telpon : …………………………………………… 

 

dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian susulan, sebagai berikut : 

No. Mata Kuliah Sks Dosen 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 

dengan alasan : ……………………………………………………..... *) 
surat terlampir

 

 

Demikian permohonan dari saya, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. 

       

Menyetujui, 

Kabag. Administrasi Akademik 

 

 

 

 

………………………………… 

Jakarta, …………………….  

Yang mengajukan, 

 

 

 

 

………………………………… 
Ketentuan : 

1. Nilai Ujian Maksimal  75% 
2. Membayar biaya ujian susulan , kecuali: 

• Dirawat (opname)  di Rumah Sakit  

• Ditugaskan oleh institusi (IBS / Daerah / Negara) 

• Keluarga inti wafat (Bapak /Ibu/Anak/Adik/Kakak)  
 
 

TINDAKAN  Nama Jabatan Tandatangan Tanggal 

Disiapkan     

Diproses     

 



No. F.BAA.13
Rev. 02

FORMULIR PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI
Tgl. Berlaku : 24-Feb-2013

Hal. :  1 dari 1

SEMESTER …………….. TAHUN AKADEMIK ................/................

N a m a : ................................................................................................................

N I M : ................................................................................................................

Jurusan : ................................................................................................................

Alamat : ................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

No. Telp. : Rumah : ................................ Kantor : .................................................

HP. : ...................................................................................................

Konsentrasi : ................................................................................................................

Pengajuan Judul : 1. ............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

2. ............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

Dosen Pembimbing : 1. ............................................................................................................

2. ............................................................................................................

Jakarta, …………….. Jakarta, ………………….

Yang Mengajukan Ketua Jurusan

………………………….. ………………………….

TINDAKAN Nama Jabatan Tandatangan Tanggal

Disiapkan

Diproses



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. F.BAA.21 

Rev. 01 

FORMULIR PELAYANAN 
ADMINISTRASI AKADEMIK 

Tgl. Berlaku : 12-Jan-2012 

Hal. :  1 dari 1  

 
 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

 

 N a m a  :   ............................................................................................................  

 N I M  :   ............................................................................................................  

 Jurusan :   ............................................................................................................  

 Telp./HP. :  ............................................................................................................  

bermaksud mengajukan permohonan pelayanan administrasi akademik : 

 Perihal :  ............................................................................................................  

    ............................................................................................................  

    ............................................................................................................  

    ............................................................................................................  

    ............................................................................................................  

  

 

Demikian permohonan ini saya sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. 

 

 

 

                  Jakarta, ........................... 

                   Pemohon, 

 

  

 

 

                  ___________________ 

 

 

 

 

 
TINDAKAN  Nama Jabatan Tandatangan Tanggal 

Disiapkan     

Diproses     

 



F.SMP3.24.1
Formulir Permohonan Pendamping

Pembimbing SkripsiDengan ini saya mengajukan permohonan dosen pendamping dalam rangka bimbinganskripsi mahasiswa :
No :  ………./Form-PP/……/STIE IBS/20…Nama :_______________________________________________________________________NPM :________________________________________________________________________Jurusan :_______________________________________________________________________Judul Skripsi :_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________di bidang keahlian _____________________________________________*)PU* :_______________________________________________________________________PP (yang diajukan)** :_______________________________________________________________________
Demikian agar maklum dan atas persetujuannya saya ucapkan terima kasih.
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yang Mengajukan
INDONESIA BANKING SCHOOLMenyetujui
(__________________________________) (__________________________________)Wakil Ketua I Dosen Pembimbing Utama
*(Statistika, Ekonomi. Akuntansi/Keuangan, Management, Banking, Syariah)*PU : Pembimbing Utama**PP : Pembimbing PendampingETK/ika



F.SMP3.19

No. Tanggal Tanda Tangan Tanda Tangan 

Urut Pertemuan Mahasiswa Dosen

1

2

3

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI

INDONESIA BANKING SCHOOL

DAFTAR TATAP MUKA MAHASISWA DENGAN DOSEN PEMBIMBING

Nama Mahasiswa :

NIM :

Nama Dosen Pembimbing :

Jurusan :

Judul Skripsi :

Keterangan

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

2020

SKRIPSI TELAH SELESAI

Jakarta, 

CATATAN UNTUK MAHASISWA

Setiap konsultasi daftar ini harus ditandatangani

oleh dosen pembimbing dan mahasiswa yang 

dibimbing. Pada waktu mendaftar ujian komprehensif,

daftar ini harus diserahkan ke Bagian Sekretariat/Seksi Ujian Skripsi. Dosen Pembimbing



No. Tanggal Tanda Tangan Tanda Tangan 

Urut Pertemuan Mahasiswa Dosen

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Keterangan

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

SKRIPSI TELAH SELESAI

Jakarta, 

CATATAN UNTUK MAHASISWA

Setiap konsultasi daftar ini harus ditandatangani

oleh dosen pembimbing dan mahasiswa yang 

dibimbing. Pada waktu mendaftar ujian komprehensif,

daftar ini harus diserahkan ke Bagian Sekretariat/Seksi Ujian Skripsi.

Dosen Pembimbing
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