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KATA PENGANTAR 
Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas perkenaan-Nya maka kami telah 
mampu menyelesaikan kegiatan administrasi dan akademik selama T.A. 2018/2019. Atas 
kemurahan-Nya pula, kami masih diberi lagi kesempatan untuk melaksanakan proses 
penerimaan mahasiswa baru tahun 2019 yang telah aktif dalam proses perkuliahan 
periode T.A. 2019/2020 sejak awal September 2019.  
Pada kesempatan ini, perkenankan kami mengucapkan selamat datang dan selamat 
bergabung kepada seluruh mahasiswa baru yang kini menjadi keluarga besar sivitas 
akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas HKBP Nommensen (UHN) 
Medan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh orang tua mahasiswa baru 
dan seluruh masyarakat Indonesia yang masih memberi kepercayaan kepada kami untuk 
mendidik anak-anak mereka. Demikian juga kepada seluruh mahasiswa lama, selamat 
melakukan registrasi, dan kami mengharapkan agar semakin giat mengikuti perkuliahan, 
semakin berdisiplin, dan semakin meningkatkan prestasi dalam studinya sehingga kelak 
dapat menjadi lulusan yang berintegritas, berdisiplin, berkarakter dan kompeten 
dibidangnya. 
Buku Panduan Akademik T.A. 2019/2020 ini merupakan panduan tertulis, bukan saja bagi 
mahasiswa baru tetapi juga kepada mahasiswa lama. Buku ini memuat tentang gambaran 
umum FEB, Program Studi, Peraturan Akademik, fasilitas akademik dan pendukung, serta 
deskripsi mata kuliah pada setiap Program Studi. Dengan demikian seluruh mahasiswa 
dapat memahami kedudukan, hak, tugas dan tanggung-jawabnya selama aktif menjadi 
mahasiswa di FEB UHN Medan. Buku ini merupakan revisi dari panduan akademik 
sebelumnya diharapkan pula dapat memberikan informasi resmi tentang FEB UHN Medan 
kepada seluruh mahasiswa, dosen, pegawai dan pemangku kepentingan (stakeholders).  
Kami mengucapkan terima kasih kepada semua fungsionaris, dosen dan tenaga 
kependidikan di FEB UHN Medan, baik secara langsung maupun tidak langsung 
berpartisipasi dalam penulisan buku panduan ini. Semoga buku panduan ini bermanfaat.  
Akhirnya, kami ucapkan selamat mengikuti perkuliahan bagi seluruh mahasiswa, Tuhan 
Yesus memberkati kita semua. 

Medan, 6 Januari 2020 
Dekan,  
 
 
Dr. Jadongan Sijabat, SE, M.Si   
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1.1 Sejarah Singkat 
 
Universitas HKBP Nommensen dengan tiga fakultas, yaitu Fakultas 
Ekonomi, Fakultas Hukum, dan Fakultas Teologia berdiri pada tanggal 7 
Oktober 1954 di Pematangsiantar. Dengan demikian tanggal 7 Oktober 
adalah merupakan hari lahir atau Dies Natalis Universitas HKBP 
Nommensen yang sekaligus juga merupakan Dies Natalis ketiga-tiga fakultas 
tersebut. Namun demikian hanya Fakultas Ekonomi yang seusia dengan 
Universitas HKBP Nommensen karena Fakultas Hukum pernah ditutup 
tahun 1956 (baru dibuka kembali tahun 1980) dan Fakultas Teologia juga 
ditutup belakangan dan disatukan dengan Sekolah Tinggi Teologia (STT) 
HKBP tahun 1978. Dengan demikian, Dies Natalis Universitas HKBP 
Nommensen adalah juga Dies Natalis Fakultas Ekonomi.  
 
Pada tahun 1955, Fakultas Ekonomi pindah ke Medan karena kesulitan 
dosen. Sekitar tiga tahun menyewa gedung (gedung Orange School atau 
Beatrix School selama beberapa bulan dan gedung SMA Prayatna sekitar dua 
tahun) untuk tempat kuliah dan administrasi. Pada paroh kedua tahun 1958 
dibangun suatu gedung perkuliahan milik sendiri dan pada September tahun 
itu juga diresmikan penggunaannya. Inilah sejarah awal berdirinya kampus 
Universitas HKBP Nommensen (UHN) yang berlokasi di Jalan Sutomo 
Medan, kampus yang sekarang. Sejak pembukaan hingga tahun 1967, 
pelaksanaan administrasi perkuliahan masih berpusat di Pematangsiantar 
karena masih ada Fakultas Teologia dan dibukanya Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan (FKIP), namun akhirnya dipindahkan ke kampus Medan 
sejak tahun 1968.  
 
Fakultas Ekonomi UHN merupakan Fakultas Ekonomi tertua bukan hanya di 
Sumatera Utara tetapi juga di luar Pulau Jawa. Pada tahun 1956, Fakultas 
Ekonomi UHN menjadi salah satu dari tiga universitas di Indonesia yang 
mendapat bantuan dari Ford Foundation, Amerika Serikat karena dinilai 
bermutu tinggi. Bantuan ini sangat bermanfaat dan menjaga kelangsungan 
hidup fakultas. Dua universitas lainnya berada di Pulau Jawa, yaitu 
Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Gajah Mada (UGM). Bantuan 
yang diberikan Ford Foundation ketika itu adalah berupa: (1) pengiriman 8 
orang dosen (7 diantaranya adalah Profesor) dengan masa tugas antara satu 
hingga dua tahun (1957-1964), (2) pengiriman 17 orang mahasiswa (lulusan 
Sarjana Muda atau Sarjana Lengkap) dan dosen Fakultas Ekonomi 
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Universitas HKBP Nommensen untuk studi lanjut ke sejumlah universitas 
terkenal di Amerika Serikat (1957-1974), serta (3) pengadaan berbagai buku 
dan alat perlengkapan pendidikan.  
 
Pada dasawarsa 1960-an, Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen 
bersama-sama dengan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan Fakultas 
Ekonomi Universitas Gajah Mada dipercaya oleh pemerintah menjadi 
anggota Konsorsium Ilmu-Ilmu Ekonomi, yaitu sebagai perencana 
kurikulum dan pengembangan pendidikan ilmu-ilmu ekonomi di Indonesia.  

 
Sebenarnya penentuan jurusan di Fakultas Ekonomi baru dilaksanakan tahun 
1959 sehubungan dengan dibentuknya Dewan Akademik pada tahun itu. 
”Pada waktu itulah dilakukan pembagian jurusan di Fakultas Ekonomi, yakni 
Jurusan Umum/Inti dan Jurusan Perusahaan (kemudian ditambah lagi dengan 
Jurusan Akuntansi)” (Purba, 2012: 26-27). Memang mulai tahun 1954, arah 
kurikulum lebih condong pada  Ekonomi Inti/Umum sehingga jurusan yang 
pertama dibentuk adalah Jurusan Ekonomi Inti/Umum (sekarang disebut 
Program Studi Ekonomi Pembangunan). Berikutnya adalah Jurusan 
Perusahaan (sekarang disebut Program Studi Manajemen) dan terakhir 
adalah Jurusan Akuntansi (sekarang disebut Program Studi Akuntansi). 
Ketiga jurusan inilah yang ada dibawah naungan Fakultas Ekonomi lebih 
dari 5 dasawarsa. Sementara itu, Program Studi Diploma Tiga (D-3) 
Administrasi Perpajakan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dialihkan 
pengelolaannya ke Fakultas Ekonomi sejak Semester Genap T.A. 2009/2010 
berdasarkan SK Rektor No: 185/SK/R/III/2010. Dengan demikian, Fakultas 
Ekonomi memiliki tiga program studi jenjang strata  satu (S1) dan satu 
program studi  jenjang program  diploma (D-3). Dan dalam rangka 
peningkatan strata, akhir semester ganjil T.A. 2018/2019 sudah diusulkan 
kepada pemerintah (Dirjen Pendidikan Tinggi) agar D3 Administrasi 
Perpajakan dapat meningkat menjadi Program Diploma Empat (D4). 
 
Berdasarkan keputusan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi 
(BAN-PT), semua program studi yang ada di Fakultas Ekonomi telah 
terakreditasi dengan Peringkat B. Program Studi Ekonomi Pembangunan 
terakreditasi dengan Peringkat B (Keputusan BAN-PT No. 2336/SK/BAN-
PT/AKRED/ S/X/2016). Program Studi Manajemen terakreditasi dengan 
Peringkat B (Keputusan BAN-PT No. 760/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019). 
Program Studi Akuntansi terakreditasi dengan Peringkat B (Keputusan 
BAN-PT No. 664/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019). Program Studi D3 
Administrasi Perpajakan terakreditasi dengan Peringkat B (Keputusan 
BAN-PT No. 1451/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/VIII/2016).  
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Terhitung sejak T.A. 2016/2017, semua program studi di lingkungan 
Fakultas Ekonomi telah melaksanakan kurikulum baru yang disebut dengan 
Kurikulum Berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 
Tahun 2016. Kurikulum baru ini adalah merupakan revisi dari Kurikulum 
Berbasis Kompetensi (KBK) Tahun 2009 yang dilaksanakan sampai dengan 
T.A. 2015/2016. Adapun dasar hukum dari revisi kurikulum tersebut antara 
lain adalah sebagai berikut:  
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang 

Pendidikan Tinggi, khususnya mengenai Kurikulum.  
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang 

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi 
Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.   

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 
Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 
(SN-DIKTI).  

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 
Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 62 
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 

7. SK Rektor No. 56/SK/R/XI/2015 tanggal 12 Nopember 2015 tentang 
Panitia Penyusunan Kurikulum Berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional 
Indonesia (KKNI) Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen.  
 

Sesuai dengan program kerja Dekan periode 2018-2022, nama Fakultas 
Ekonomi diusulkan untuk diubah menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Hal 
ini sejalan dengan aturan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah 
sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan 
Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 257/M/KPT/2017. Usulan 
perubahan ini telah disetujui oleh Senat Universitas HKBP Nommensen 
Medan dalam rapatnya pada Agustus 2019. Selanjutnya pimpinan UHN 
Medan mengajukan kepada Yayasan Universitas HKBP Nommensen untuk 
mendapat persetujuan. Namun surat keputusan (SK) perubahan nama 
tersebut baru dikeluarkan tanggal 6 Desember 2019 yang ditandatangani oleh 
Rektor Universitas HKBP Nommensen Medan dalam Surat Keputusan No.: 
117/SK/R/XII/2019 setelah mendapat persetujuan dari pengurus Yayasan 
Universitas HKBP Nommensen. Surat persetujuan perubahan nama tersebut 
tercantum dalam Surat Pengurus Yayasan Universitas HKBP Nommensen 
No. 077/Pn-UHKBPN/C/XI/2019, tanggal 23 November 2019. Dengan 
demikian, keempat program studi sudah dinaungi Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis UHN sesuai dengan nomenklatur yang dikeluarkan oleh pemerintah.  
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1.2 Visi, Misi, dan Tujuan  
Universitas HKBP Nommensen Medan 

Visi : 

Menjadi universitas unggul, bermartabat dan berdaya saing global menuju 
Perguruan Tinggi berkelas dunia dalam melaksanakan Tridarma Perguruan 
Tinggi berlandaskan kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi (Pro Deo Et Patria). 

Misi :  
1. Melaksanakan Perguruan Tinggi Kristen yang bermartabat untuk 

mewujudkan impelementasi Pro Deo et Patria dalam mengembangkan 
keunggulan IPTEKS dan budaya bagi kemajuan bangsa Indonesia. 

2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi berbasis 
teknologi informasi untuk menghasilkan sumber daya manusia yang 
mampu bersaing secara global. 

3. Mengembangkan penelitian yang inovatif untuk meningkatkan, 
menyebarluaskan dan menerapkan sains dan teknologi, seni dan budaya 
menuju pengakuan internasional. 

4. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat yang kreatif untuk 
kesejahteraan dan kemajuan peradaban bangsa. 

5. Meningkatkan kerjasama lokal, nasional dan internasional dalam rangka 
mengembangkan Tridarma Perguruan Tinggi sekaligus mengembangkan 
kajian budaya Batak sebagai asset bangsa dan dunia. 

 
Tujuan : 
1. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, bertaqwa kepada 

Tuhan Yang Masa Esa, mampu membelajarkan diri, memiliki wawasan 
yang luas, kompeten dan memiliki etos kerja, sehingga tercapai 
kepercayaan dari seluruh pemangku kepentingan. 

2. Menghasilkan lulusan yang memiliki integritas, kompetensi dan daya 
saing nasional dan internasional. 

3. Menciptakan budaya riset yang inovatif di kalangan sivitas akademika 
menuju standar internasional. 

4. Turut serta dalam pembangunan bangsa melalui implementasi 
pengetahuan dan hasil penelitian yang inovatif kepada masyarakat di 
tingkat nasional.  

5. Mengembangkan kolaborasi berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, seni 
dan budaya Batak untuk menjamin sustainability UHKBPN. 
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Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas HKBP Nommensen 
Visi, misi dan tujuan Fakultas Ekonomi dan Bisnis diturunkan dari visi, misi 
dan tujuan Universitas HKBP Nommensen Medan tahun 2019-2023. Adapun 
visi, misi dan tujuan Fakultas Ekonomi dan Bisnis adalah sebagai berikut:   

Visi : 
 
Menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis unggul, bermartabat dan berdaya 
saing global menuju fakultas berkelas dunia dalam melaksanakan Tridarma 
Perguruan Tinggi berlandaskan kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi (Pro Deo 
Et Patria). 

Misi :  
1. Melaksanakan pendidikan di bidang ekonomi, manajemen, akuntansi, 

dan administrasi perpajakan yang bermartabat sebagai wujud Pro Deo et 
Patria dengan mengembangkan keunggulan IPTEKS dan budaya bagi 
kemajuan bangsa Indonesia. 

2. Menyelenggarakan proses belajar mengajar berbasis teknologi informasi 
untuk menghasilkan sumber daya manusia yang mampu bersaing secara 
global. 

3. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif dan kreatif dengan 
menerapkan sains dan teknologi dalam bidang ekonomi, manajemen, 
akuntansi, dan administrasi perpajakan menuju pengakuan internasional. 

4. Mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang kreatif 
dan inovatif dalam bidang ekonomi, manajemen, akuntansi, dan 
administrasi perpajakan untuk kesejahteraan dan kemajuan bangsa. 

5. Meningkatkan kerjasama lokal, nasional dan internasional dalam rangka 
mengembangkan dan memantapkan pelaksanaan Tridarma Perguruan 
Tinggi.  

 
Tujuan : 
1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas di bidang ekonomi, manajemen 

akuntansi, dan administrasi perpajakan yang mampu membelajarkan diri, 
memiliki wawasan yang luas, kompeten dan memiliki etos kerja, yang 
senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, kemajuan 
teknologi, dan seni budaya.  

2. Menghasilkan dan memublikasi hasil penelitian dan karya ilmiah inovatif 
di bidang ekonomi, manajemen, akuntansi dan administrasi perpajakan 
yang berguna bagi masyarakat dan industri berstandar nasional menuju 
standar internasional.  

3. Menghasilkan karya pengabdian masyarakat dalam bidang ekonomi, 
manajemen, akuntansi, dan administrasi perpajakan yang berguna bagi  
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masyarakat dan industri.   
4. Mewujudkan kerjasama yang saling menguntungkan, berbasis ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni dan budaya dengan berbagai institusi guna 
menjamin sustainability Fakultas Ekonomi dan Bisnis. 

 
 
1.3 Struktur Organisasi 
 
Senat Fakultas Ekonomi dan Bisnis: 
Ketua    :  Dr. Jadongan Sijabat, SE, M.Si  
Sekretaris  :  Mei Hotma M. Munthe, SE, MSi 
 

Pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis: 
Dekan    :  Dr. Jadongan Sijabat, SE, M.Si 
Wakil Dekan I  :  Elvis F. Purba, SE, MSi 
Wakil Dekan II :  Mei Hotma M. Munte, SE, MSi  
Wakil Dekan III :  Bonifasius Tambunan, SE, MSi, Ak, CA 
 

Pimpinan Program Studi:  

Program Studi S-1 Ekonomi Pembangunan 
Ketua    : Drs. Jusmer Sihotang, MSi  
Sekretaris  : Martin Luter Purba, SE, MSi 
 
Program Studi S-1 Manajemen 
Ketua    :  Romindo M. Pasaribu, SE, MBA  
Sekretaris  :  Agus Nakkok Simanjuntak, SE, MM 
 
Program Studi S-1 Akuntansi 
Ketua    :  Drs. Victor H. Sianipar, MSAc, Ak  
Sekretaris  :  Audrey  M. Siahaan, SE, MSi, Ak 
 
Program Studi D-3 Administrasi Perpajakan 
Ketua    :  Rimbun C.D. Sidabutar, SE, MSi 
 
Kelas Eksekutif  Program S-1  
Ketua    :   Dr. Adanan Silaban, SE, Ak, MSi, CA 
Sekretaris  :   Halomoan Sihombing, SE, MSi. 
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Bagian Tata Usaha: 
Kabag Tata Usaha   :  Clara Ginting, SE, MM 
Kasubbag Akademik   :  Manahan Silitonga, SE 
Kasubbag Kemahasiswaan  :  Dorasi Gultom, SE 
Kasubbag Administrasi Umum :  Rosliani Nababan 
Kasubbag Perlengkapan  :  Anggiat Richard J. Sianipar, S.Kom  
 
Kepala Laboratorium: 
Lab. Statistika & Ekonometrika :  Martin Luter Purba, SE, MSi  
Lab. Aplikasi Analisis Kuantitatif :  Drs. Herry D.S. Pasaribu, MM 
Laboratorium Aplikasi Komputer :  Agus N. Simanjuntak, SE, MM 
Lab. Pemeriksaan Akuntansi  :  Danri Toni Siboro, SE, MSi, Akt  
Laboratorium Praktek Akuntansi :  Rimbun C.D. Sidabutar, SE, MSi. 
Laboratorium TIA   :  Mei Hotma M. Munte, SE, MSi 
Lab. Praktek Pajak   :  Magdalena J. Siringoringo, SE, MSi. 
Laboratorium Perpajakan  :  Bonifasius Tambunan, SE, Msi, CA 
 
Pimpinan Gugus Penjaminan Mutu dan Unit Penjaminan Mutu 
Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis: 
Ketua :   Magdalena J. Siringoringo, SE, MSi 
Anggota :   1. Tenaga kependidikan (atas penugasan Dekan) 
  2. Mewakili Mahasiswa (atas penugasan Dekan) 
   
Unit Penjaminan Mutu (UPM) Program Studi:  
Ketua :   Ketua Program Studi 
Sekretaris :  Sekretaris Program Studi 
Anggota :   1. Kelompok Dosen Bidang Ilmu (atas penugasan Ketua 

Program Studi sesuai kegiatan) 
  2.  Pegawai Administrasi (atas penugasan Dekan) 
  3. Mewakili Mahasiswa (atas penugasan Dekan) 
 
Pimpinan Pusat Kajian Ekonomi dan Bisnis: 
Direktur :  Dr. E. Hamonangan Siallagan, SE, MSi. 
Sekretaris :  Dr. M. Berliana Lumbangaol, SE, MSi. Ak, CA 
 
Tax Center:  
Ketua :   Amran Manurung, SE, MSi 
Sekretaris :  Herti Diana Hutapea, SE, MSi, Akt 
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Program pendidikan yang diselenggarakan pada Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis terdiri dari dua program, yaitu: Program Pendidikan Akademik dan 
Program Pendidikan Vokasi. Program Pendidikan Akademik adalah program 
pendidikan yang bertujuan untuk menyiapkan peserta didik untuk menjadi 
anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dalam 
menerapkan, mengembangkan, dan/atau memperkaya khasanah ilmu 
pengetahuan, teknologi, budaya, dan seni, serta menyebarluaskan dan 
mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan 
masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. Hingga saat ini Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis menawarkan tiga program studi jenjang S1 yang 
termasuk dalam kelompok ini, yaitu Program Studi Ekonomi Pembangunan, 
Program Studi Manajemen, dan Program Studi Akuntansi. Masing-masing 
program studi ini menawarkan dua pilihan kelas, yaitu kelas reguler dan 
kelas eksekutif. Program Pendidikan vokasi adalah program pendidikan yang 
bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik untuk memiliki kemudahan 
pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu. Pada Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis UHN yang termasuk dalam kelompok ini adalah Program D-3 
Administrasi Perpajakan. 
 
Secara umum, pendidikan di UHN diselenggarakan berdasarkan sistem 
satuan kredit semester (SKS). Tujuan penyelenggaraan pendidikan dengan 
sistem kredit adalah agar universitas dapat lebih memenuhi ketentuan 
pembangunan yang memungkinkan penyajian program pendidikan bervariasi 
dan fleksibel, sehingga memberi kemungkinan yang lebih luas kepada 
mahasiswa untuk memilih program menuju suatu jenis jenjang profesi 
tertentu sesuai dengan tuntutan pembangunan. Secara khusus, sistem kredit 
memberi kesempatan kepada mahasiswa yang memiliki kemampuan 
akademis tinggi untuk dapat menyelesaikan program studinya dalam jangka 
waktu yang lebih cepat. Selain itu, sistem kredit juga memberi kesempatan 
kepada mahasiswa untuk dapat memilih mata kuliah-mata kuliah yang sesuai 
dengan minat, bakat, dan kemampuannya. 
 
Pengertian satu SKS dalam perkuliahan adalah usaha atau beban studi tiga 
jam per minggu untuk satu semester dengan ketentuan sebagai berikut: 
Untuk mahasiswa, pengertian satu SKS perkuliahan adalah: 50 menit tatap 
muka terjadual dengan dosen; 60 menit kegiatan akademik terstruktur, yaitu 
kegiatan studi tidak terjadual yang direncanakan oleh dosen, seperti 
menyelesaikan tugas, menyelesaikan soal, membuat makalah, dan 
menelusuri pustaka; dan 60 menit kegiatan akademik mandiri, yaitu kegiatan 
yang harus dilakukan oleh mahasiswa secara mandiri untuk mendalami 
bahan perkuliahan. Sedangkan untuk dosen, pengertian satu SKS 
perkuliahan adalah: 50 menit tatap muka terjadual dengan mahasiswa; 60 
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menit acara perencanaan dan evaluasi kegiatan akademik terstruktur; dan 60 
menit pengembangan materi kuliah. Kemudian untuk praktikum dan 
laboratorium, satu SKS dinilai sama dengan beban tugas di laboratorium 
selama 2-3 jam per minggu selama satu semester. Sedangkan untuk kerja 
praktek lapangan, satu SKS dinilai sama dengan beban tugas di lapangan 
selama 4-5 jam per minggu dalam satu semester. 
 
 
1.5 Program Studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UHN memiliki tiga program studi jenjang S1, 
yaitu Program Studi Ekonomi Pembangunan, Program Studi Manajemen, 
dan Program Studi Akuntansi ditambah satu program studi jenjang D3 yaitu 
Program Studi Administrasi Perpajakan. Masing-masing program studi 
dikelola oleh Ketua dan Sekretaris Program Studi, staf pengajar (dosen tetap, 
dosen ikatan kerja, dan dosen luar biasa), kepala laboratorium, dan staf 
administrasi.  
 
Informasi tentang visi, misi, dan tujuan, profil lulusan dan capaian 
pembelajaran, kurikulum, kegiatan kurikuler dan staf pengajar/dosen tetap 
masing-masing program studi disajikan pada bagian IV.  
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Peraturan akademik tentang program pendidikan, penerimaan mahasiswa, 
pembayaran uang kuliah dan biaya administrasi, penyelenggaraan 
pendidikan, evaluasi berkala keberhasilan studi, penamatan mahasiswa, 
waktu studi, tata tertib dan sanksi/penghargaan, beban tugas dosen, dan 
peraturan akademik lainnnya, secara lengkap dapat dibaca pada Peraturan 
Pokok Akademik Universitas HKBP Nommensen Tahun 2017. 
 
 
2.1 Registrasi Mahasiswa 
 
Registrasi mahasiswa di UHN meliputi kegiatan registrasi administrasi dan 
registrasi akademik. Registrasi administrasi adalah kegiatan administratif 
guna memperoleh status mahasiswa aktif pada program studi yang dipilih. 
Sedangkan registrasi akademik adalah kegiatan administratif guna 
memperoleh hak untuk mengikuti kegiatan akademik pada program studi 
yang dipilih. 
 
2.1.1 Registrasi Mahasiswa Baru 

Persyaratan menjadi mahasiswa baru pada Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis UHN adalah lulus Sekolah Menengah Umum atau sederajat 
yang dinyatakan lulus dalam Ujian Penyaringan Masuk Mahasiswa 
baru (UPMMB). Selain itu, lulusan dari SLTA/SMA/SMU/SMK 
yang berprestasi ranking 1, 2, dan 3 di kelas XII (semester 5) dapat 
diterima menjadi mahasiswa baru tanpa mengikuti UPMMB.  
 
Calon mahasiswa baru yang dinyatakan lulus dan diterima pada salah 
satu program studi pada fakultas di UHN wajib melakukan registrasi 
administrasi mahasiswa baru yang dilakukan secara terpusat di Biro 
Administrasi Akademik. Akan tetapi pengisian atau penjelasan 
tentang Kartu Rencana Studi (KRS) dapat dilakukan di Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis pada saat pelaksanaan kuliah perdana bagi 
mahasiswa baru. Mahasiswa baru wajib membayar semua biaya 
pendidikan dan memenuhi semua persyaratan administrasi yang 
ditentukan oleh UHN. Seluruh pembayaran uang kuliah dan lain-lain 
langsung disetor ke bank yang ditetapkan oleh Yayasan/Universitas 
pada seluruh kantor cabangnya yang ada di Indonesia. Mahasiswa 
yang sudah membayar uang kuliah sesuai dengan jadual dan 
ketentuan yang berlaku dinyatakan sebagai mahasiswa sah atau 
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mahasiswa aktif. Mereka ini berhak menggunakan segala fasilitas 
yang diperuntukkan kepada mahasiswa dan memperoleh segala 
pelayanan akademik. Kepada mahasiswa sah/aktif diberikan Kartu 
Tanda Mahasiswa (KTM).  

 
2.1.2 Herregistrasi Mahasiswa Lama 

Herregistrasi adalah proses pendaftaran kembali mahasiswa yang 
akan aktif pada setiap semester berjalan. Pada awal semester para 
mahasiswa yang akan aktif kuliah wajib melakukan herregistrasi 
administrasi dan registrasi akademik.  
 
Untuk dapat mengikuti perkuliahan semester ganjil T.A. 2019/2020, 
mahasiswa wajib melakukan bimbingan dengan dosen wali akademik 
untuk pengambilan mata kuliah dan mengisi Kartu Rencana Studi 
(KRS) pada tanggal 19 Agustus s/d 31 Agustus 2019, dimana batas 
akhir pengembalian KRS ke fakultas adalah tanggal 7 September 
2019. Batas akhir  pembayaran uang kuliah cicilan I paling lambat 
pada tanggal 29 Agustus 2019 (untuk mahasiswa baru), dan tanggal 
17 September 2019 (untuk mahasiswa lama). Batas akhir pembayaran 
uang kuliah cicilan II (untuk mahasiswa baru dan mahasiswa lama) 
paling lambat pada tanggal 26 Nopember 2019.  
 
Kemudian untuk dapat mengikuti perkuliahan semester genap T. A. 
2019/2020, mahasiswa wajib melakukan bimbingan dengan dosen 
wali akademik untuk pengambilan mata kuliah dan mengisi Kartu 
Rencana Studi (KRS) pada tanggal 17 Pebruari s/d 22 Pebruari 2020 
dan batas akhir pengembalian KRS ke fakultas adalah tanggal 7 
Maret 2020. Batas akhir pembayaran uang kuliah cicilan III paling 
lambat pada tanggal 10 Maret 2020 (untuk mahasiswa baru) dan 
tanggal 20 Maret 2020 (untuk mahasiswa lama), dan tanggal batas 
akhir pembayaran uang kuliah cicilan IV untuk semua angkatan 
paling lambat pada tanggal 09 Juni 2020.  
 
Oleh karena pembayaran uang kuliah cicilan I adalah merupakan 
registrasi akademik bagi mahasiswa yang akan aktif pada semester 
ganjil, dan pembayaran uang kuliah cicilan III adalah merupakan 
registrasi akademik bagi mahasiswa yang akan aktif pada semester 
genap, maka pembayaran uang kuliah cicilan I dan III tidak boleh 
lewat dari waktu yang telah ditentukan dan tidak berlaku denda 
keterlambatan pembayaran uang kuliah. Keterlambatan membayar 
uang kuliah cicilan I berarti dianggap tidak aktif dalam semester 
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ganjil. Demikian juga keterlambatan dalam membayar uang kuliah 
cicilan III berarti mahasiswa yang bersangkutan dianggap tidak aktif 
dalam semester genap. Jadi mereka dianggap tidak sah pada semester 
tersebut. Mereka tidak berhak mengikuti kegiatan perkuliahan, 
praktikum dan ujian, serta tidak berhak menggunakan fasilitas 
lainnya.     
     
Mahasiswa harus membayar uang kuliah selambat-lambatnya pada 
tanggal yang telah ditetapkan. Keterlambatan pembayaran uang 
kuliah cicilan II atau cicilan IV akan dikenakan denda sesuai dengan 
aturan yang telah ditetapkan.  
 

2.1.3 Penerimaan Mahasiswa Pindahan 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UHN dapat menerima mahasiswa 
pindahan dari perguruan tinggi lain atau fakultas atau program studi 
yang berbeda di UHN apabila telah memenuhi aturan pemerintah. 
Perpindahan mahasiswa ke UHN harus memenuhi persyaratan yang 
ditetapkan oleh UHN, antara lain: 
1. Mahasiswa pindahan harus mengajukan permohonan tertulis 

kepada Dekan yang diteruskan kepada Rektor untuk memperoleh 
persetujuan paling lambat pada tanggal 31 Agustus 2019 pada 
perkuliahan semester ganjil. 

2. Program studi asal mahasiswa pindahan memiliki jenjang 
program yang sama dan memiliki peringkat akreditasi yang sama 
atau lebih tinggi daripada yang dituju pada salah satu program 
studi yang ada di Fakultas Ekonomi UHN. 

3. Lulusan program D-3 yang terakreditasi (minimal sama dengan 
peringkat akreditasi program studi strata satu (S1) yang ada di 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis) dapat diterima melanjut ke 
program S1 dengan mempertimbangkan mata kuliah yang sesuai.  

4. Mahasiswa pindahan memiliki IPK ≥ 2,50 dan tidak pernah 
diskorsing yang dibuktikan dengan surat keterangan dari 
universitas asal. 

 
2.1.4 Berhenti Studi Sementara (Cuti Kuliah) dan Aktif Kembali 

Berhenti studi sementara atau cuti kuliah adalah apabila seorang 
mahasiswa tidak dapat melanjutkan studi, sehingga dalam tenggang 
waktu tertentu tidak mengikuti perkuliahan dengan alasan yang dapat 
disetujui oleh fakultas dan universitas. Berhenti studi sementara 
dimohon oleh mahasiswa secara tertulis kepada Rektor melalui 
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UHN. Permohonan ini 
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disampaikan selambat-lambatnya satu minggu setelah perkuliahan 
berlangsung. Rektor mengeluarkan Surat Keterangan Berhenti Studi 
Sementara atau Cuti Kuliah.  
Berhenti studi sementara atau cuti kuliah dapat diberikan dua 
semester berturut-turut, dan sebanyak-banyaknya empat semester 
selama yang bersangkutan kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
UHN. Masa cuti tetap diperhitungkan dalam perhitungan masa studi, 
dan mahasiswa yang berstatus cuti kuliah tidak berhak mengikuti 
kegiatan perkuliahan, praktikum dan ujian, serta tidak berhak 
menggunakan fasilitas pendidikan lainnya yang ada di UHN.  
 

2.1.5 Tidak Aktif Studi Tanpa Ijin 
Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis UHN yang tidak aktif tanpa 
ijin, dapat diterima kembali aktif sebagai mahasiswa tetapi yang 
bersangkutan wajib membayar kewajiban sebagaimana mahasiswa 
baru pada tahun akademik berjalan. Masa ketidakaktifan tersebut 
diperhitungkan dalam penghitungan lama studi.   
 

2.1.6 Undur Diri 
Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis UHN dapat mengajukan 
pengunduran diri sebagai mahasiswa dengan mengajukan surat 
pengunduran diri kepada Dekan. Apabila yang bersangkutan ingin 
pindah ke perguruan tinggi lain, dalam surat pengunduran diri 
tersebut wajib disebutkan nama universitas yang akan dituju. 
Selanjutnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis meneruskannya kepada 
Rektor untuk diterbitkan surat keputusannya. 
 
 

2.2 Perkuliahan 
 

2.2.1 Beban Kredit dan Lama Studi 
Untuk lulus dan memperoleh ijazah, seorang mahasiswa Program 
Studi S1 Ekonomi Pembangunan harus menempuh minimal 144 
SKS, mahasiswa Program Studi S1 Manajemen harus menempuh 
minimal 144 SKS, mahasiswa Program Studi S1 Akuntansi harus 
menempuh minimal 144 SKS, masing-masing sudah termasuk skripsi 
atau tugas akhir. Untuk lulus dan memperoleh ijazah pada Program 
Studi D3 Administrasi Perpajakan, seorang mahasiswa harus 
menempuh mata kuliah wajib dan pilihan termasuk tugas akhir 
minimal 110 SKS. Perkuliahan dirancang untuk diselesaikan dalam 8 
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semester untuk program S1 dan 6 semester untuk program D-3. 
Namun demikian, seorang mahasiswa dimungkinkan akan dapat 
menyelesaikan studinya kurang atau lebih dari yang telah dirancang, 
tergantung kepada tingkat kemampuan akademik mahasiswa. 

 
Untuk mahasiswa baru kelas reguler di Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
UHN, jumlah beban kredit yang diberikan kepada mereka adalah 
dalam bentuk paket, yaitu 18 SKS pada semester 1 dan 18 SKS pada 
semester 2, baik untuk Program S1 maupun untuk Program D3. 
Namun mulai semester 3, jumlah SKS yang dapat diikuti mahasiswa 
setiap semester tergantung kepada Indeks Prestasi (IP) semester 
sebelumnya, yaitu IP semester 2 untuk penentuan jumlah SKS pada 
semester 3 dan IP semester 3 untuk penentuan jumlah SKS pada 
semester 4, dan demikian seterusnya hingga mahasiswa dapat 
menyelesaikan minimal sebanyak 144 SKS (mata kuliah wajib dan 
mata kuliah pilihan).  
 
Adapun beban SKS maksimum yang dapat dibawa mahasiswa setiap 
semester ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagaimana disajikan 
dalam Tabel 2.1. 
 

Tabel 2.1  Jumlah dan Penentuan Beban Kredit Mahasiswa 
    

No. IP Semester 
Ganjil/Genap 
Sebelumnya 

Jumlah Beban SKS Maksimum 
yang Diizinkan pada Semester 

Ganjil/Genap Berikutnya 
1 ≥ 3,00 24 
2 2,50 – 2,99 21 
3 2,00 – 2,49 18 
4 1,50 – 1,99 15 
5 < 1,50 12 

  Sumber: Peraturan Pokok Akademik UHN 2017. 
 

Penentuan jumlah beban kredit pada mahasiswa yang mengikuti 
perkuliahan kelas eksekutif diatur secara tersendiri dibawah 
pengarahan dan bimbingan ketua atau sekretaris kelas eksekutif. 
 
Pemilihan dan penetapan mata kuliah ditentukan oleh mahasiswa 
pada awal semester dengan jumlah kredit yang disetujui oleh wali 
akademik dan diketahui oleh Ketua Program Studi. Setiap mahasiswa 
dapat mengambil mata kuliah yang ditawarkan pada suatu semester 
sesuai dengan beban studi yang diperkenankan kecuali mata kuliah 
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yang berjenjang atau mata kuliah yang mempunyai prasyarat. Mata 
kuliah yang sudah dicantumkan oleh mahasiswa pada KRS dalam 
batas waktu yang ditentukan dapat diganti dengan mata kuliah lain 
selambat-lambatnya pada minggu ke-2 terhitung sejak dimulai 
perkuliahan semester. Hal ini dapat dilakukan setelah mendapat 
persetujuan dari wali akademik.     
 
Berdasarkan SK Rektor No. : 288/SK/R/VII/2008, dinyatakan bahwa 
mahasiswa UHN yang aktif 9 semester atau lebih, dapat mengikuti 
Kuliah Penanggulangan (KP). Mahasiswa peserta KP bergabung 
dengan pengikut mata kuliah reguler di masing-masing fakultas. 
Banyaknya SKS yang diambil adalah sesuai dengan IP Semester 
sebelumnya ditambah dengan 6 SKS tetapi tidak boleh lebih dari 24 
SKS. Mahasiswa yang mengikuti mata kuliah tersebut dimungkinkan 
memperoleh nilai tertinggi (nilai A). Mata kuliah yang diikuti dalam 
KP dapat diulang kembali pada kuliah reguler atau KSP pada 
semester berikutnya. 
 
Kemudian berdasarkan SK Rektor No. : 302/R/VII/2010 tentang 
pemberlakuan Drop Out (DO) di UHN, disebutkan bahwa tetap 
diberlakukan pemberian kelebihan 6 SKS dari beban wajib menurut 
IP Semester dan jumlahnya tidak lebih dari 24 SKS. Hal ini berlaku 
bagi mahasiswa mulai semester 9 untuk program S-1 atau mulai 
semester 7 bagi program D-3. 
 
 

2.2.2 Kuliah Tatap Muka dan Blended Learning 
Perkuliahan reguler di Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk kelas pagi 
dilaksanakan pada hari Senin s/d Jumat dengan jadual perkuliahan 
jam 08.00 – 13.10 Wib, dan untuk perkuliahan sore dilaksanakan 
pada hari Senin s/d Jumat dengan jadual perkuliahan jam 15.00 – 
17.30 Wib. Hari Sabtu pagi dicadangkan untuk melaksanakan 
perkuliahan pengganti jika ada perkuliahan reguler yang terkendala, 
baik oleh karena alasan hari libur ataupun karena alasan lainnya yang 
dapat dipertanggungjawabkan. Untuk kelas malam (kelas eksekutif), 
perkuliahan dilaksanakan pada hari Senin s/d hari Kamis jam 17.00 – 
21.00 WIB dan hari Jumat untuk perkuliahan pengganti, baik karena 
dosennya berhalangan maupun karena libur umum.   
 
Sebagaimana berlaku di lingkungan UHN, Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis melaksanakan tahun akademiknya selama dua semester setiap 
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tahun, yaitu semester ganjil dan semester genap. Berdasarkan 
kalender akademik UHN, satu semester terdiri dari sebanyak-
banyaknya 16 minggu perkuliahan tatap muka di kelas, termasuk dua 
minggu masa ujian yaitu Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian 
Akhir Semester (UAS). UTS dilakukan pada tatap muka ke-8 dan 
UAS dilaksanakan pada tatap muka ke-16. 
 
Setiap mahasiswa diwajibkan mengisi daftar hadir pada saat tatap 
muka di kelas berlangsung dan tidak diperkenankan untuk mengisi 
daftar hadir mahasiswa lainnya yang tidak hadir pada saat 
perkuliahan tersebut. Data kehadiran mahasiswa pada setiap tatap 
muka di kelas, dientry oleh petugas fakultas dalam data kehadiran 
mahasiswa dan akan digunakan sebagai dasar penentuan bisa 
tidaknya seorang mahasiswa mengikuti UTS dan/atau UAS. Seorang 
mahasiswa dapat mengikuti UAS apabila telah memenuhi jumlah 
kehadiran minimal 75% dari jumlah tatap muka dari mata kuliah 
yang diuji tersebut. 
   
Selain kuliah tatap muka di dalam kelas, dimungkinkan juga 
melaksanakan Blended Learning System dengan aplikasi Google 
Clasroom, maksimal 2 kali sebelum UTS dan 2 kali sebelum UAS. 
Dalam hal ini dosen wajib memasukkan atau mengundang akun 
monev.blended@uhn.ac.id sebagai peserta kelas (student/mahasiswa) 
sehingga pelaksanan Blended Learning System tersebut mudah 
dimonitor.  
 
Kegiatan perkuliahan tatap muka di kelas dan Blended Learning 
System maupun di laboratorium dilaksanakan oleh dosen pengajar 
yang mendapat penugasan dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
UHN. Seorang dosen tidak diperkenankan menggunakan asisten 
untuk membantu perkuliahan yang ditugaskan kepadanya. Akan 
tetapi untuk kegiatan responsi mata kuliah tertentu, seorang dosen 
dapat dibantu seorang atau lebih asisten yang mendapat penugasan 
dari Dekan atau Rektor.  
 
 

2.2.3 Kuliah Semester Pendek 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan beberapa fakultas lainnya di 
lingkungan UHN melaksanakan Kuliah Semester Pendek (KSP) yang 
diselenggarakan satu kali dalam satu tahun pada peralihan waktu 
perkuliahan semester genap dengan semester ganjil tahun akademik 
berikutnya (Juli-Agustus). Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis UHN, 
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satu semester pendek dilaksanakan selama empat minggu perkuliahan 
atau setara dengan 12 kali perkuliahan tatap muka di kelas (tiga kali 
per minggu) termasuk UTS dan UAS. 
 
Mahasiswa yang diperbolehkan mengikuti KSP adalah mahasiswa 
yang aktif kuliah pada semester genap sebelum pelaksanaan KSP 
tersebut. Mata kuliah yang dapat diambil pada KSP adalah mata 
kuliah yang sudah pernah diikuti pada perkuliahan sebelumnya 
dengan nilai dasar minimal nilai E, tidak termasuk nilai TL (Tidak 
Lengkap) karena bukan merupakan nilai dasar. Jadi, mata kuliah 
yang dapat diikuti dalam KSP adalah yang mempunyai nilai dasar E, 
D, C, C+ atau B/C termasuk nilai B-. Seorang mahasiswa dapat 
mengikuti KSP maksimum 13 SKS dan harus disesuaikan dengan 
jadual perkuliahan KSP yang ditetapkan oleh fakultas sehingga antara 
mata kuliah yang satu tidak bentrok jam masuknya dengan mata 
kuliah lainnya.  
 
Jumlah peserta KSP untuk suatu mata kuliah tertentu, ditetapkan 
minimal 8 orang. Oleh karena itu, mahasiswa yang sudah mendaftar 
untuk mengikuti KSP tetapi tidak memenuhi jumlah minimum 
peserta KSP, maka mahasiswa tersebut akan dialihkan untuk 
mengikuti kegiatan Tugas Semester Pendek (TSP). 
 
Sistem pembayaran uang kuliah dan uang administrasi KSP dan TSP 
sama dengan sistem pembayaran uang kuliah semester reguler.  
 
 

2.3 Evaluasi Hasil Belajar 
 

Evaluasi hasil belajar adalah proses sistematis untuk mengukur dan menilai 
kualitas proses dan hasil belajar yang dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 
(1) evaluasi hasil belajar untuk suatu mata kuliah, (2) evaluasi putus studi 
(drop out), dan (3) evaluasi akhir studi.   
 
2.3.1 Evaluasi Hasil Belajar Untuk Suatu Mata Kuliah 

Salah satu bentuk evaluasi hasil belajar untuk suatu mata kuliah baik 
pada perkuliahan reguler maupun pada perkuliahan semester pendek 
adalah melalui ujian dalam bentuk soal ujian tertulis yang dilakukan 
oleh dosen penguji atau tim dosen penguji mata kuliah tersebut.  
 
Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester 
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Ujian merupakan salah satu instrumen evaluasi hasil belajar untuk 
mengetahui tingkat pengetahuan, pemahaman, penguasaan, dan 
penyerapan mahasiswa terhadap suatu mata kuliah tertentu. Ujian di 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UHN dibuat dalam bentuk soal ujian 
tertulis dalam bentuk essay atau gabungan essay dengan tes objektif 
serta pengamatan. Soal ujian untuk kelas paralel harus sama yang 
dibuat oleh tim dosen atau dosen koordinator mata kuliah. Ujian 
suatu mata kuliah diatur dengan ketentuan sebagai berikut : 
1. Ujian Tengah Semester (UTS) diadakan sekurang-kurangnya satu 

kali selama satu semester. 
2. Ujian Akhir Semester (UAS) diadakan sekurang-kurangnya satu 

kali selama satu semester.  
3. Mahasiswa yang diijinkan mengikuti UTS atau UAS adalah 

mahasiswa aktif dan telah memenuhi kehadiran dalam tatap muka 
di kelas minimal 75% dari tatap muka dari mata kuliah yang diuji 
tersebut, kecuali untuk mata kuliah tertentu seperti PKL atau 
skripsi.  

4. Mahasiswa yang tidak dapat mengikuti UTS atau UAS dengan 
alasan khusus, yaitu dirawat inap atau opname di rumah sakit, 
sakit dan tidak diopname (kecelakaan lalu lintas, tangan untuk 
menulis terkilir, sakit mata), terkena bencana alam atau musibah, 
ada keluarga inti (orangtua kandung, saudara kandung, suami/ 
istri, anak) yang meninggal dunia, mahasiswa mengalami 
benturan jadual ujian untuk dua atau lebih mata kuliah dalam hari 
dan waktu ujian yang sama, alasan keagamaan/kepercayaan, 
dapat diijinkan untuk mengikuti ujian susulan atau ujian 
berhalangan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mahasiswa 
yang akan mengikuti ujian berhalangan dikenakan uang ujian 
berhalangan sesuai dengan yang telah ditentukan oleh universitas. 

5. Setiap dosen pengasuh suatu mata kuliah wajib menyerahkan soal 
ujian selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum mata kuliah 
tersebut diujikan.   

6. Setiap dosen wajib menyerahkan nilai semester (nilai akhir ujian) 
selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah tanggal ujian terakhir 
pada semester yang bersangkutan sebagaimana ditetapkan oleh 
Rektor UHN dalam suatu SK Ujian. 

7. Setelah nilai mata kuliah diumumkan, mahasiwa yang tidak puas 
dengan nilai pada pengumuman tersebut dapat melakukan 
sanggahan nilai dengan mengisi daftar yang telah disediakan oleh 
fakultas. Waktu penyanggahan nilai diatur dan ditetapkan oleh 
fakultas. Dosen wajib menanggapi sanggahan tersebut dengan 
mengisi daftar nilai yang baru melalui SISFO UHN. Nilai yang 
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baru tersebut bisa sama atau berbeda dengan nilai yang telah 
diumumkan sebelumnya. 

8. Setelah nilai akhir suatu mata kuliah ditetapkan, maka tidak ada 
evaluasi lain untuk memperbaiki nilai tersebut dalam semester 
yang sama. 

9. Pada setiap akhir semester, mahasiswa dapat mengetahui nilai 
akhir mata kuliah yang diikutinya yang dapat dilihat secara 
langsung dengan cara mengakses Pusat Sistem Informasi (SISFO 
UHN) setelah terlebih dalu mengisi kuesioner kinerja dosen 
dalam proses belajar mengajar dalam semester yang baru dilalui. 
Daftar nilai tersebut berisi nilai mata kuliah yang diambil pada 
semester yang baru lalu serta Indeks Prestasi Semester (IPS) 
untuk semester yang bersangkutan dan Indeks Prestasi Kumulatif 
(IPK) untuk seluruh semester yang telah ditempuh hingga 
semester yang baru lalu.  

 
Sistem Penilaian, Nilai, dan Indeks Prestasi 
Sistem penilaian dalam evaluasi hasil belajar mahasiswa dalam suatu 
mata kuliah tertentu adalah dengan menggunakan sistem Penilaian 
Acuan Patokan (PAP). Sistem PAP adalah sistem yang digunakan 
untuk mengukur tingkat kemampuan mahasiswa berdasarkan patokan 
yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu dengan menentukan nilai 
batas lulus untuk masing-masing mata kuliah.  
 
Penilaian dilakukan berdasarkan penguasaan kompetensi yang 
menjadi tujuan mata kuliah dengan sifat terbuka, artinya :  
1.   Dosen wajib memberitahukan bobot nilai ujian dan tugas-tugas 

akademik kepada mahasiswa pada kuliah pertama atau pada saat 
menjelaskan kontrak perkuliahan. 

2. Dosen wajib memberitahukan bobot nilai dari setiap soal kepada 
mahasiswa. 

3. Mahasiswa berhak meminta dan memperoleh penjelasan tentang 
ujian-ujian dan tugas akademik yang dilakukan. 

4. Mahasiswa berhak memperoleh kertas jawaban ujian atau tugas-
tugas lain yang dinilai oleh dosen. 

 
Perlu ditambahkan bahwa ketidaktertiban, ketidakjujuran, dan data 
kehadiran mahasiswa tertentu dalam kegiatan akademik dapat 
dipertimbangkan dalam pemberian nilai akhir dari mahasiswa.  
Sesuai dengan Peraturan Pokok Akademik Universitas HKBP 
Nommensen Tahun 2017 pada Pasal 10, nilai mahasiswa untuk mata 
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kuliah dinyatakan dengan huruf A, A-, A/B, B+, B, B-, B/C, C+, C, 
D, E, atau TL (Tidak Lengkap). Nilai TL diberikan kepada 
mahasiswa yang tidak mengikuti UAS untuk mata kuliah tertentu. 
Nilai TL akan dirubah menjadi salah satu dari nilai huruf A, A-, A/B, 
B+, B, B-, B/C, C+, C, D atau E apabila mahasiswa tersebut telah 
terdaftar sebagai peserta dan telah mengikuti UAS susulan (ujian 
berhalangan). Apabila mahasiswa terdaftar sebagai peserta UAS 
berhalangan tetapi tidak mengikutinya, maka TL akan berubah 
menjadi nilai huruf. Demikian juga mahasiswa yang tidak mengkuti 
ujian berhalangan, akhirnya akan memperoleh nilai huruf sesuai 
dengan proporsi nilai yang berlaku sebagaimana dinyatakan dalam 
Buku Panduan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa Berbasis KKNI 
(SK Rektor No. 143/SK/R/II/2018 tanggal 12 Pebruari 2018). Oleh 
karena istilah TL tidak dikenal dalam program feeder Dikti, maka 
nilai akhir mahasiswa akan dihitung dari 4 komponen lainnya (sikap, 
kuis, UTS dan keterampilan) dan memberi nilai nol pada UAS 
sehingga nilai akhir angka dan nilai akhir huruf akan keluar secara 
otomatis. Dan penghitungan IP semeter didasarkan atas semua mata 
kuliah yang diikuti pada semester bersangkutan.  
 
Kemudian pada Pasal 37 Peraturan Pokok Akademik Universitas 
HKBP Nommensen 2017, sudah ditentukan bahwa Penilaian Patokan 
Kelulusan mata kuliah pada semua fakultas di Universitas HKBP 
Nommensen adalah sebagai berikut (Tabel 2.2). 
 
    Tabel 2.2  Penilaian Patokan Kelulusan Mata Kuliah 

No Interval Angka Bobot 
1 80  ≤  A  ≤  100 4,00 
2 76  ≤  A-  <  80 3,75 
3 72  ≤  A/B  <  76 3,50 
4 68  ≤  B+  <  72 3,25 
5 65  ≤  B  <  68  3,00 
6 62  ≤  B-  <  65 2,75 
7 59  ≤  B/C  <  62  2,50 
8 55  ≤  C+  <  59  2,25 
9 50  ≤  C  <  55 2,00 
10 40  ≤  D  <  50  1,00 
11 0  ≤  E  <  40 0,00 

   Sumber: Peraturan Pokok Akademik UHN 2017. 
 
Pada Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Pokok Akademik 
Universitas HKBP Nommensen 2017, ditetapkan bahwa penilaian 



 
 

Panduan Akademik 2019/2020 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas HKBP Nommensen 22 

hasil belajar mahasiswa Universitas HKBP Nommensen setiap mata 
kuliah mencakup Sikap (Attitude), Pengetahuan (Knowledge), dan 
Keterampilan (Skill) Umum dan Khusus. Pembobotan penilaian 
untuk Sikap = 10 – 20%, Pengetahuan = 40 – 60%, dan Keterampilan 
= 20 – 30%.   
 
Selanjutnya, berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis No.: 475/SK/FE/VII/2018 tanggal 11 Juli 2018 ditetapkan 
proporsi penilaian hasil belajar mahasiswa untuk setiap mata kuliah 
menjadi 5 komponen, yaitu : Sikap = 20%, Kuis = 10%, UTS = 25%, 
UAS = 25%, dan Keterampilan = 20%. Keputusan ini mulai berlaku 
sejak semester genap T.A. 2017/2018. 
 
Khusus untuk mata kuliah Seminar dan mata kuliah Praktek di 
Laboratorium, komponen penilaian ditentukan sendiri oleh dosen 
pengasuh bersama-sama dengan dosen koordinator masing-masing 
mata kuliah. Komponen penilaian untuk mata kuliah PKL/KPPM 
ditentukan oleh masing-masing program studi sedangkan bagi peserta 
KPPM yang pelaksanaannya dikordinir oleh LPPM ditentukan oleh 
LPPM. 
 

Tabel 2.3  Contoh Menghitung IPS Semester Ganjil 
 

No Kode MK Nama MK K N B KxB 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

FE092131 
EP153131 
FE112131 
FE134121 
MU034121 
MU021131 
MU011121 

Pengantar Mikroekonomi 
Matematika Ekonomi I 
Pengantar Bisnis 
Pengantar Akuntansi I 
Bahasa Inggeris 
Pend. Pancasila & Kewarganegaraan 
Pendidikan Agama Kristen 

3 
3 
3 
2 
2 
3 
2 

A 
A- 
B+ 
B/C 
C+ 
B 

A/B 

4,00 
3,75 
3,25 
2,50 
2,25 
3,00 
3,50 

12,00 
11,25 
9,75 
5,00 
4,50 
9,00 
7,00 

Jumlah  18   58,50 
 

K = SKS;  N = Nilai Huruf;  B = Bobot Nilai;  K x B = SKS x Bobot Nilai 

IPS  =  
å

å
K

BK x 
 = 

18
50,58  = 3,25 

Indeks prestasi (IP) merupakan alat ukur terhadap hasil studi 
mahasiswa dalam suatu perkuliahan. Indeks prestasi dihitung setiap 
akhir semester yang terdiri dari Indeks Prestasi Semester (IPS) dan 
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). IPS digunakan untuk menentukan 
beban kredit pada semester berikutnya, sedangkan IPK digunakan 
untuk menentukan apakah seorang mahasiswa dapat melanjutkan 
studi atau harus drop out. Pada Tabel 2.3, disajikan suatu contoh 
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menghitung indeks prestasi semester (IPS) seorang mahasiswa pada 
semester ganjil (semester pertama).  
 
Dengan demikian, pada semester ganjil berikutnya (semester ketiga) 
mahasiswa yang memiliki IPS = 3,25 ini diberikan beban SKS 
maksimum 24 SKS. Apabila pada semester ketiga bahwa jumlah 
SKS yang ditawarkan kurang dari 24 SKS, maka mahasiswa tersebut 
dapat mengambil kekurangannya pada semester kelima. Hal 
demikian juga berlaku pada perkuliahan semester genap. Namun 
demikian, berapa banyak jumlah SKS yang akan diambil mahasiswa 
setiap semester (semester ketiga dan semester berikutnya) juga 
dipengaruhi oleh berbagai pertimbangan, terutama dari mahasiswa 
bersangkutan dan juga masukan dari dosen wali.     
 
 

2.3.2 Evaluasi Putus Studi (Drop Out)                   

Mekanisme pemberlakuan putus studi atau drop out (DO) di 
lingkungan UHN diatur dalam Pasal 49 Peraturan Pokok Akademik 
Universitas HKBP Nommensen Tahun 2017. Ketentuan evaluasi 
untuk jenjang program Diploma dan Sarjana diatur dengan ketentuan 
sebagaimana disajikan pada Tabel 2.4. 
 

Tabel 2.4  Kriteria Penentuan Mahasiswa Drop Out  
 

Program 
Pendidikan 

Mahasiswa Dinyatakan  
Drop Out jika : 

 
 
 
 
Program S-1  
(Tidak 
termasuk 
Fakultas 
Kedokteran) 

a. Pada evaluasi 4 semester pertama tidak 
memperoleh IPK minimal 2,00 dari sekurang-
kurangnya 30 SKS dengan mata kuliah bernilai 
D maksimum 6 SKS. 

b. Pada evaluasi 8 semester pertama tidak 
memperoleh IPK minimal 2,00 dari sekurang-
kurangnya 75 SKS dengan mata kuliah bernilai 
D maksimum 12 SKS. 

c. Pada evaluasi 12 semester pertama tidak 
memperoleh IPK minimal 2,00 dari sekurang-
kurangnya 120 SKS dengan mata kuliah bernilai 
D maksimum 18 SKS 

 
 
 

a. Pada evaluasi 4 semester pertama tidak 
memperoleh IPK minimal 2,00 dari sekurang-
kurangnya 30 SKS dengan mata kuliah bernilai 
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Program D-3 

D maksimum 4 SKS. 
b. Pada evaluasi 6 semester pertama tidak 

memperoleh IPK minimal 2,00 dari sekurang-
kurangnya 75 SKS dengan mata kuliah bernilai 
D maksimum 6 SKS. 

c. Pada evaluasi 8 semester pertama tidak 
memperoleh IPK minimal 2,00 dari sekurang-
kurangnya 90 SKS dengan mata kuliah bernilai 
D maksimum 8 SKS. 

       Sumber: Peraturan Pokok Akademik UHN 2017. 
 
 

2.3.3 Evaluasi Akhir Studi  

Evaluasi akhir studi adalah suatu proses penilaian prestasi peserta 
didik melalui ujian untuk menentukan kelulusannya dalam suatu 
program studi. Pada Program Studi S-1 di Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis UHN, ujian tersebut dilaksanakan dalam bentuk ujian lisan 
mempertahankan skripsi yang disebut dengan ujian meja hijau. Ujian 
ini dapat dilaksanakan setelah mahasiswa bersangkutan memenuhi 
persyaratan-persyaratan akademik dan administrasi yang ditentukan 
oleh fakultas. Pelaksanaan ujian akhir dilakukan berdasarkan SK 
Rektor atas usul Dekan.  
 
Pendaftaran Ujian Meja Hijau untuk Program S-1, dilakukan dengan 
ketentuan sebagai berikut:   
1. Telah menyelesaikan semua mata kuliah dan telah memenuhi 

syarat full credit, yaitu : 
a. Jumlah SKS minimum yang disyaratkan termasuk skripsi atau 

tugas akhir adalah 144 SKS untuk Program Studi Ekonomi 
Pembangunan, 144 SKS untuk Program Studi Manajemen, 
dan 144 SKS untuk Program Studi Akuntansi. 

b. Indeks prestasi kumulatif, IPK ≥ 2.00. 
c. Seluruh mata kuliah yang diikuti tidak ada yang nilai E, tetapi 

dibolehkan maksimum 2 mata kuliah dengan nilai D. 
2. Menyerahkan satu buah skripsi yang sudah lengkap dan telah 

mendapat persetujuan dari program studi dan Dosen Pembimbing 
beserta persyaratan lain yang telah ditentukan ke petugas 
pendaftaran ujian mejau hijau yang ditugaskan oleh fakultas. 

Sebelum mengikuti ujian meja hijau, mahasiswa diperbolehkan 
mengikuti Ujian Perbaikan Nilai (UPN) dengan ketentuan sebagai 
berikut: 
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1. Peserta UPN adalah mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan 
full credit dan tidak sedang mengikuti perkuliahan pada saat 
pelaksanaan UPN sesuai dengan jadual yang telah ditetapkan oleh 
fakultas. 

2. Mata kuliah yang dapat diikuti dalam UPN adalah mata kuliah 
yang sudah mempunyai nilai dasar minimum dengan nilai E.  

3. Jumlah mata kuliah yang dapat diikuti dalam UPN maksimum 8 
mata kuliah dengan jumlah SKS maksimum 16 SKS. 

4. Telah membayar biaya administrasi UPN yang dibuktikan dengan 
kwitansi pembayaran UPN. 

5. UPN hanya berlaku satu kali, dalam arti jika nilai mata kuliah 
tersebut gagal dalam UPN, maka mahasiswa harus memperbaiki 
kembali melalui perkuliahan tatap muka dan harus mengikuti 
UTS dan UAS.  

6. Bila nilai UPN untuk suatu mata kuliah tertentu lebih rendah dari 
nilai dasar mata kuliah tersebut, maka yang berlaku adalah nilai 
dasar tersebut. 

 
Pendaftaran ujian akhir atau meja hijau untuk Program Studi D-3 
Administrasi Perpajakan, dilakukan dengan ketentuan sebagai 
berikut: 
1. Telah menyelesaikan semua mata kuliah dan telah memenuhi 

syarat full credit, yaitu : 
a. Telah memenuhi jumlah SKS minimum yang disyaratkan 

yaitu, 110 SKS. 
b. Indeks prestasi kumulatif, IPK ≥ 2.00. 
c. Seluruh mata kuliah yang diikuti tidak ada yang nilai E, tetapi 

dibolehkan maksimum 2 mata kuliah dengan nilai D. 
2. Menyerahkan satu buah tugas`akhir (laporan mandiri) yang sudah 

lengkap dan telah mendapat persetujuan dari program studi dan 
Dosen Pembimbing beserta persyaratan lain yang telah ditentukan 
ke petugas pendaftaran ujian meja hijau yang ditugaskan oleh 
fakultas. 

 
Keberhasilan seorang mahasiswa dalam mempertahankan skripsi/ 
tugas akhir ditentukan dalam judisium oleh tim penguji. Keputusan 
tim penguji dapat berbentuk (a) menyatakan bahwa mahasiswa 
tersebut lulus, atau (b) menyatakan bahwa mahasiswa tersebut tidak 
lulus. 
Judisium mahasiswa yang dinyatakan lulus, dapat berarti satu dari 
dua kemungkinan berikut : 
1. Lulus tanpa perbaikan (tanpa catatan tim penguji). 
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2. Lulus dengan perbaikan (dengan catatan tim penguji), yaitu 
merupakan hasil penilaian tim penguji bahwa skripsi/tugas akhir 
kurang lengkap sehingga mahasiswa diberi tugas untuk 
memperbaiki skripsinya. Dalam hal seperti itu, naskah skripsi/ 
tugas akhir dikembalikan kepada mahasiswa untuk diperbaiki dan 
dibimbing oleh dosen pembimbing dan dimonitor oleh Ketua 
Program Studi. Setelah dinilai cukup atau memenuhi syarat, 
pembimbing menyatakan bahwa mahasiswa telah selesai tanpa 
diuji kembali. 

 
Judisium mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus, dapat berarti satu 
dari dua kemungkinan berikut : 
1. Tidak lulus dengan kewajiban memperbaiki skripsi/tugas akhir 

dengan ketentuan bahwa naskah dikembalikan kepada mahasiswa 
untuk diperbaiki di bawah pengawasan pembimbing dan 
dimonitor oleh Ketua Program Studi. Setelah dinilai cukup, 
mahasiswa dapat diajukan lagi untuk diuji. 

2. Tidak lulus tanpa perbaikan skripsi/tugas akhir. Artinya,  
ketidaklulusan disebabkan oleh presentase skripsi atau 
kemampuan menguasai skripsi dan/atau materi ujian lisan tidak 
layak. Oleh sebab itu, kepadanya diberi kesempatan memperda-
lam/meningkatkan penguasaan materi di bawah pengawasan 
dosen pembimbing, dan apabila dinilai telah cukup, maka akan 
diuji kembali sesuai dengan jadual yang telah ditentukan.  

 
Berdasarkan SK Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UHN No. : 
841/SK/FE/XI/ 2018 pada tanggal 27 November 2018, nilai akhir 
dari seorang mahasiswa dalam ujian meja hijau ditentukan 
berdasarkan nilai seminar proposal dengan bobot 20%, nilai dari 
dosen Pembela atau Pembimbing Utama dengan bobot 20%, nilai 
dari dosen Pembimbing Pendamping 10%, dan nilai dari dosen 
Penguji Pertama dan dosen Penguji Kedua, masing-masing dengan 
bobot 25%. Nilai tersebut kemudian direkapitulasi oleh Ketua 
Program Studi untuk menentukan Nilai Angka (NA) dan Nilai Huruf 
(NH) dengan kriteria sebagai berikut: 80  ≤  A  ≤  100; 76  ≤  A-  <  
80; 72  ≤  A/B  <  76; 68  ≤  B+  <  72; 65  ≤  B  <  68; 62  ≤  B-  <  
65; 59  ≤  B/C  <  62; 55  ≤  C+  <  59; 50  ≤  C  <  55; 40  ≤  D  <  
50; 0  ≤  E  < 40. Penilaian ini mulai berlaku sejak semester ganjil 
T.A. 2018/2019. 
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2.4 Tata Tertib Mahasiswa 
 

Tata tertib bermaksud untuk menegakkan disiplin dan meningkatkan kualitas 
manusia dengan motto Pro Deo Et Patria dan oleh karena itu wajib dipatuhi 
oleh setiap mahasiswa.  
 
2.4.1 Tata Tertib Mahasiswa, Sanksi, dan Penghargaan 

Tata Tertib Bagi Mahasiswa 
Setiap mahasiswa UHN, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut : 
1. Wajib melakukan kode etik akademik sebagaimana diatur dalam 

statuta atau ketentuan lain. 
2. Wajib menjunjung tinggi nama baik sivitas akademika di luar 

maupun di dalam kampus. 
3. Wajib memelihara ketenteraman, kesopanan, kebersihan, dan 

ketertiban terutama di lingkungan kampus. 
4. Wajib menaati segala peraturan dan perundang-undangan yang 

berlaku menurut ketentuan pemerintah maupun ketentuan 
universitas atau fakultas. 

5. Tidak melakukan dan tidak melibatkan diri dalam segala bentuk 
perjudian dan pertaruhan, mabuk-mabukan, narkotika, pelanggar-
an kesusilaan, pencurian, pemerasan, perusakan serta segala 
bentuk kejahatan lainnya yang tercantum dalam perundang-
undangan. 

6. Tidak melakukan atau tidak melibatkan diri dalam kegiatan ekstra 
universiter, politik, dan kegiatan massa lainnya di dalam kampus 
selain yang bersifat kurikuler, ko-kurikuler yang diijinkan oleh 
universitas atau pemerintah. 

7. Harus dapat menunjukkan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM), Kartu 
Rencana Studi (KRS), Bukti Pembayaran Uang Kuliah (BPUK) 
tahun akademik yang sedang berjalan di lingkungan UHN, 
apabila diminta oleh aparat UHN dan fakultas yang berwewenang 
untuk itu. 

8. Melaksanakan atas nama sendiri kegiatan yang telah ditentukan 
untuk dan atas nama sendiri dan hadir di ruangan/lokasi yang 
telah ditentukan selambat-lambatnya 15 menit sebelum kegiatan 
dimulai. 

9. Mematuhi dan melaksanakan setiap pedoman, petunjuk, instruksi, 
dan peraturan dari setiap kegiatan yang ditentukan.  

10. Tidak dibenarkan mengancam dan atau menyuruh/membujuk 
orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan yang sifatnya 
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melawan dosen dan pegawai administrasi di dalam maupun di 
luar kampus. 

11. Melaksanakan peraturan pemerintah tentang perguruan tinggi. 

 

Ketentuan Pelanggaran, Sanksi dan Penghargaan 
Setiap mahasiswa UHN yang melanggar tata tertib sebagaimana 
disebut pada butir 2.4.1, dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan 
tingkat pelanggaran menurut penilaian Rektor atau pejabat yang 
berwenang.  
 
Atas pelanggaran tata tertib mahasiswa dapat dijatuhkan sanksi 
sebagai berikut : 
1. Ditegur dan diberi peringatan keras baik lisan maupun tulisan. 
2. Dikeluarkan dari dan atau tidak dibenarkan memasuki lokasi 

untuk mengikuti kegiatan yang ditentukan. 
3. Dilarang mengikuti semua kegiatan berikutnya dan atau 

dibatalkan semua kegiatan yang sudah dan atau sedang 
berlangsung. 

4. Dinyatakan curang atau tidak jujur dalam kegiatan yang diikuti. 
5. Diskors dari universitas untuk jangka waktu tertentu. 
6. Diberhentikan dari UHN. 
7. Dikenakan hukuman selama-lamanya dua semester berturut-turut 

terhadap mahasiswa yang menyuruh, membujuk orang lain untuk 
melakukan kegiatan yang diwajibkan untuk kepentingan sendiri. 

8. Dikenakan hukuman apabila ternyata yang melakukan itu adalah 
mahasiswa dari fakultas yang sama. 

9. Dikenakan hukuman selama-lamanya empat semester berturut-
turut kepada yang membujuk/menyuruh apabila ternyata yang 
melakukan perbuatan itu bukan dari fakultas yang sama. 

10. Diberhentikan dari fakultas/universitas bagi mahasiswa yang 
ternyata melakukan atau membujuk/menyuruh orang lain untuk 
melakukan penganiayaan/penghinaan terhadap dosen/pegawai 
dengan tidak mengurangi hak mengajukan mahasiswa yang 
bersangkutan kepada instansi yang berwenang. 

11. Diajukan kepada pejabat hukum yang berwenang untuk diambil 
tindakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. 

 
Atas kesetiaan, prestasi dan atau jasanya terhadap UHN, seorang 
mahasiswa dapat diberi penghargaan oleh pimpinan universitas/ 
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fakultas/program studi, yaitu berupa beasiswa, piagam, lencana, atau 
bentuk-bentuk lain. 
 
 

2.4.2 Tata Tertib Ujian dan Sanksi/Hukuman 

Tata Tertib Ujian 
Agar pelaksanaan ujian UTS dan UAS dapat berjalan secara 
kondusif, pada setiap menjelang UTS dan/atau UAS, Rektor UHN 
selalu mengeluarkan suatu Surat Keputusan yang berkaitan dengan 
tata tertib ujian. Tata tertib yang tercantum di buku panduan ini 
adalah yang bersifat umum, yaitu : 
 
Sebelum Ujian Berlangsung 

 
1. Sebelum ujian dimulai, peserta ujian sudah berada di ruangan 

ujian.  
2. Peserta ujian wajib melengkapi dirinya dengan alat-alat tulis yang 

diperlukan dan yang diperkenankan untuk kepentingan ujian. 
3. Peserta ujian wajib membawa dan menunjukkan Kartu Rencana 

Studi (KRS) semester berjalan dan Kwitansi Pembayaran Uang 
Kuliah (KPUK) Cicilan I untuk Ujian Tengah Semester dan 
cicilan II untuk Ujian Akhir Semester masing-masing untuk 
semester ganjil, serta Kwitansi Pembayaran Uang Kuliah 
(KPUK) Cicilan III untuk Ujian Tengah Semester dan cicilan IV 
untuk Ujian Akhir Semester masing-masing untuk semester 
genap. 

4. Dalam hal mahasiswa pada waktu ujian tidak dapat menunjukkan 
KRS dan KPUK sebagaimana disebut pada butir 3, pengawas 
mengharuskan mahasiswa untuk meminta ijin mengikuti ujian 
kepada Dekan /Wakil Dekan. 

5. Peserta ujian tidak diperkenankan mencoret-coret dan menggeser-
geser kursi yang telah diatur untuk keperluan ujian. 

6. Peserta ujian yang datang terlambat tidak diberikan tambahan 
waktu penyelesaian ujian. 

7. Peserta ujian yang datang terlambat lebih dari 15 menit setelah 
ujian dimulai tidak diperkenankan memasuki ruangan ujian 
kecuali ada ijin dari Dekan atau Pelaksana Harian Ujian. 

8. Peserta ujian yang datang terlambat lebih dari 30 menit setelah 
ujian dimulai tidak diperkenankan mengikuti ujian. 
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9. Peserta ujian wajib berpakaian sopan dan bersepatu tidak boleh 
memakai sandal. Pengawas ujian berhak mengeluarkan peserta 
ujian yang tidak mematuhinya. 

 
Setelah Ujian Berlangsung 
 
1. Peserta ujian wajib menjaga ketertiban dan ketenangan selama 

ujian berlangsung. 
2. Peserta ujian diwajibkan untuk menandatangani daftar hadir 

ujian, sekaligus menulis nomor urut daftar hadir pada kertas 
jawabannya.  

3. Peserta ujian dilarang melakukan kecurangan pada saat ujian. 
Termasuk dalam kategori tindakan kecurangan adalah : 
a. Saling berkomunikasi, baik secara lisan, tulisan maupun kode 

atau tanda-tanda lain dengan sesam peserta ujian maupun 
dengan pihak lain di luar ruangan ujian. 

b. Pinjam-meminjam alat yang diperlukan selama ujian. 
c. Membawa dan meletakkan contekan dalam bentuk apapun 

(buku teks, catatan, atau berkas-berkas lainnya, termasuk 
kalkulator/peralatan elektronik lainnya yang dianggap dapat 
membantu penyelesaian soal-soal ujian) di sekitar tempat 
duduk ujian (kecuali jika ujian dinyatakan bersifat  open book 
dan dapat menggunakan kalkulator). 

d. Memperlihatkan hasil pekerjaan ujiannya (termasuk kertas 
buram) kepada peserta lain. 

e. Meminta kembali lembar jawaban ujian yang telah diserahkan 
kepada pengawas ujian untuk dilengkapi, diperbaiki dan/atau 
diubah isinya, dengan dalih apapun. 

f. Melihat contekan, buku teks, catatan atau berkas-berkas 
lainnya pada saat diijinkan keluar dari ruangan ujian untuk 
keperluan tertentu kecuali untuk ujian yang sifatnya open 
book. 

g. Digantikan peserta ujian yang lain.  
4. Meninggalkan ruangan ujian tanpa ijin pengawas, dimana peserta 

yang yang meninggalkan ruangan ujian tanpa ijin dianggap telah 
menyelesaikan ujiannya. 

5. Peserta ujian dapat mengajukan pertanyaan kepada pengawas 
ujian dengan ketentuan : (a) hanya mengenai hal-hal yang 
menyangkut redaksi dan teks ujian, dan (b) tidak mengganggu 
kelancaran jalannya ujian. 

6. Peserta ujian yang telah menyelesaikan pekerjaannya dapat 
menyerahkan lembar jawabannya kepada pengawas. Pengawas 
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dapat mengijinkan mahasiswa yang bersangkutan untuk 
meninggalkan ruangan ujian bilamana ujian telah berlangsung 
lebih dari 30 menit. 

7. Selama ujian berlangsung bahwa telepon selular (HP) harus 
dinonaktifkan. 

8. Dosen dan atau pengawas ujian bertanggungjawab dan berkuasa 
penuh atas ketertiban ujian dan mempunyai hak penuh untuk 
memberikan sanksi kepada peserta ujian. 

 

Sanksi/Hukuman 
Peserta ujian yang melanggar tata tertib ujian di atas, dapat diberikan 
sanksi/hukuman sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, 
seperti : 
1. Ditegur dan diberi peringatan keras oleh pengawas ujian. 
2. Diberi nilai E  untuk mata kuliah yang bersangkutan. 
3. Ujian yang sedang dikerjakan dinyatakan batal. 
4. Mendapat nilai E untuk seluruh mata kuliah yang diambilnya 

pada semester berjalan. 
5. Tidak diperkenankan mengikuti ujian untuk mata kuliah-mata 

kuliah yang belum diujikan. 
6. Mendapat nilai E untuk seluruh mata kuliah yang diambilnya 

pada semester berjalan dan dicutikan untuk semester berikutnya. 
7. Mendapat nilai E untuk seluruh mata kuliah yang diambilnya 

pada semester berjalan dan diskorsing untuk semester berikutnya. 
8. Pelanggaran-pelanggaran lainnya yang dilakukan oleh mahasiswa 

peserta ujian selain yang telah disebutkan di atas akan dijatuhi 
hukuman yang lebih berat hingga diberhentikan dari status 
sebagai mahasiswa UHN, dan dapat diajukan ke penegak hukum. 

9. Sanksi/hukuman akan ditetapkan kemudian oleh pimpinan 
fakultas dan pimpinan universitas sesuai dengan tingkat 
kesalahan yang diperbuat oleh mahasiswa yang bersangkutan. 

10. Mahasiswa yang mendapat hukuman skorsing atau pemecatan 
tidak diperkenankan menerima surat keterangan dan surat pindah 
dalam bentuk apapun dari UHN. 

 
 

2.5 Perwalian Akademik 
 

Perwalian akademik adalah kegiatan tatap muka antara wali akademik 
dengan mahasiswa dalam mengatur pengambilan mata kuliah berdasarkan 
kurikulum yang berlaku dengan mempertimbangkan indeks prestasi semester 
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(IPS) dan prasyarat setiap mata kuliah, keterkaitan antara mata kuliah 
meskipun bukan mata kuliah prasyarat, dan kemampuan serta prestasi 
akademik mahasiswa.  
 
 2.5.1 Persyaratan Menjadi Dosen Wali Akademik 

Persyaratan untuk menjadi dosen wali akademik adalah :  
1. Dosen tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis UHN yang ditunjuk 

oleh Dekan atau Ketua Program Studi. 
2. Menguasai proses belajar mengajar berdasarkan sistem kredit 

semester dan mengetahui komposisi kurikulum yang diterapkan 
pada program studi yang bersangkutan. 

 

2.5.2 Kewajiban Dosen Wali Akademik 
Dosen wali akademik berkewajiban untuk memberikan bimbingan 
kepada mahasiswa selama masa pendidikannya, menumbuhkan 
kreativitas dan kebiasaan belajar yang efektif, dan membantu 
mahasiswa dalam menyusun rencana studi untuk menunjang 
keberhasilan studi mahasiswa. Dosen wali akademik wajib mengisi 
materi pembimbingan akademik dalam Kartu Pembimbingan 
Akademik Mahasiswa (KPAM) dan menandatanganinya bersama-
sama dengan mahasiswa yang dibimbimbingnya. Untuk memperlan-
car proses pembimbingan, setiap dosen wali akademik wajib 
mengumumkan jadual konsultasinya di papan pengumuman dan atau 
di depan kantor masing-masing dosen wali. 
 

2.5.3 Kewajiban dan Hak Mahasiswa dalam Bimbingan 
Kewajiban mahasiwa dalam bimbingan akademik, antara lain adalah:  
1. Memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditentukan oleh 

universitas, fakultas, atau program studi. 
2. Merencanakan dan mengisi KRS sesuai dengan IPS yang telah 

dipersyaratkan dan sesuai dengan jadual perkuliahan yang 
diterbitkan oleh fakultas. 

3. Menemui dosen wali akademik sesuai dengan jadual yang telah 
ditentukan oleh dosen wali akademik untuk mendapat bimbingan 
dan  penandatanganan KRS. 

4. Mengembalikan lembar KRS untuk fakultas kepada pegawai  
yang ditugaskan oleh fakultas.   

5. Mengambil KHS pada setiap akhir semester perkuliahan. 
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Hak mahasiswa adalah mendapat bimbingan tentang masalah 
akademik dari dosen wali akademik sesuai dengan jadual bimbingan 
yang telah ditentukan oleh dosen wali akademik. 

 
2.5.4 Masa Tugas dan Penggantian Perwalian Akademik 

Masa tugas perwalian akademik dari seorang dosen wali untuk 
seorang mahasiswa adalah sama dengan masa studi dari mahasiswa 
yang dibimbing tersebut. 
Dalam hal yang sangat khusus, apabila pada masa pengisian KRS, 
dosen wali akademik tidak berada di kantor karena alasan sakit atau 
alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan, maka fakultas atau 
program studi dapat mengambil alih tugas dosen wali akademik yang 
bersangkutan.  
 

 
2.6 Wisuda dan Ijasah 
 
2.6.1 Pelaksanaan Wisuda 

Pengukuhan kelulusan seorang mahasiwa dilaksanakan dalam rapat 
senat terbuka dalam bentuk upacara wisuda. Setiap lulusan 
universitas wajib mengikuti wisuda tingkat universitas. Wisuda di 
UHN hanya dilaksanakan di tingkat universitas yang diadakan dua 
kali dalam satu tahun, yaitu wisuda periode I pada bulan April (atau 
Mei) dan wisuda periode II pada bulan Oktober. Upacara wisuda 
periode II pada bulan Oktober biasanya dilaksanakan bersamaan 
dengan Upacara Dies Natalis UHN. Tata cara pelaksanaan upacara 
wisuda diatur secara tersendiri dalam suatu SK Rektor. 

 
2.6.2 Persyaratan Memperoleh Ijasah dan atau Transkrip 

Akademik 
 

Persyaratan untuk memperoleh ijasah dan atau transkrip akademik 
Diploma, Sarjana, Profesi atau Magister adalah : (1) telah mengikuti 
wisuda tingkat universitas, (2) telah memenuhi semua kewajiban 
administrasif yang berlaku di universitas dan fakultas.  
 

2.6.3 Penggantian Ijasah dan atau Transkrip Akademik 
Ijasah yang telah diterima tidak dapat diganti. Namun apabila alumni 
kehilangan ijasah dan atau transkrip akademik dapat memperoleh 
Surat Keterangan Pengganti Ijasah dan atau Transkrip Akademik 
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yang dikeluarkan oleh Rektor sesuai dengan peraturan pemerintah. 
Surat permohonan penggantian ijasah dan/atau transkrip akademik 
diajukan kepada Dekan dan diteruskan kepada Rektor dengan 
melampirkan Surat Keterangan Kehilangan Ijasah dan atau Transkrip 
Akademik dari kepolisian, pasfoto dan membayar biaya yang 
besarnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
 

2.7 Gelar Akademik dan Sebutan 
 
Mahasiswa yang lulus dalam program pendidikan akademik berhak 
memperoleh gelar akademik, sedangkan untuk program pendidikan vokasi 
berhak memperoleh sebutan vokasi.  Sesuai dengan ketentuan pemerintah, 
gelar akademik dan gelar vokasi dan sebutan untuk lulusan Fakultas 
Ekonomi UHN hingga saat ini disajikan pada Tabel 2.5 berikut : 
 
 Tabel 2.5  Gelar Akademik dan Sebutan bagi Lulusan  
 Fakultas Ekonomi UHN 

 
No Program Studi GelarAkademik/Vokasi Singkatan 
1 S1 Ekonomi Pembangunan Sarjana Ekonomi S.E. 
2 S1 Manajemen Sarjana Ekonomi S.E. 
3 S1 Akuntansi Sarjana Ekonomi S.E. 
4 D-3 Administrasi Perpajakan Ahli Madya A.Md. 

 
Sesuai dengan peraturan pemerintah, penyebutan gelar akademik/vokasi dan 
singkatan tersebut mungkin akan berubah pada tahun akademik mendatang. 
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3.1 Perpustakaan  
Semua mahasiswa yang terdaftar di UHN Medan otomatis menjadi anggota 
perpustakaan. Kartu anggota perpustakaan langsung dikeluarkan oleh Biro 
Administrasi Akademik pada saat registrasi mahasiswa baru. Kartu 
perpustakaan berlaku selama masa studi mahasiswa di UHN. Perpustakaan 
dibuka setiap hari kerja kecuali hari besar nasional dan libur HKBP.  
 
Pelayanan 
Sistem layanan yang digunakan adalah sistem pelayanan terbuka. Dengan 
sistem ini, mahasiswa dapat langsung mengambil buku yang dibutuhkannya 
ke ruang koleksi. 
 
Peminjaman dan Pengembalian Buku 
Prosedur peminjaman buku pada perpustakaan UHN adalah sebagai berikut : 
a. Mahasiswa masuk perpustakaan, lalu ke database untuk melihat data 

buku yang diperlukan dan untuk mengetahui nomor panggil buku serta 
lokasi buku. 

b. Mahasiswa masuk ke ruang koleksi dengan menunjukkan kartu anggota 
perpustakaan, lalu mahasiswa mengambil sendiri koleksi yang 
dibutuhkan berdasarkan petunjuk nomor panggil buku. 

c. Buku yang dipinjam, dilaporkan kepada petugas perpustakaan untuk 
dicatat. Jumlah buku yang dipinjam maksimal dua eksemplar dengan 
lama peminjaman satu minggu dan dapat diperpanjang satu minggu 
kemudian, apabila sipeminjam melapor ke petugas perpustakaan. 

d. Terbitan berkala (majalah, koran, jurnal), dan skripsi/tesis/disertasi hanya 
boleh dibaca di perpustakaan. 

e. Koleksi CD dan DVD hanya boleh dipinjam selama dua hari. 
 
Mahasiswa wajib mengembalikan buku yang dipinjamnya kepada petugas 
perpustakaan UHN sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. 
 
Peraturan dan Sanksi 
a. Keterlambatan pengembalian buku dikenakan sanksi denda Rp 1.000 per 

hari, kecuali jika sipeminjam sakit yang dibuktikan dengan surat sakit. 
b. Buku yang dikembalikan harus dalam keadaan baik dan apabila rusak, 

mahasiswa diwajibkan mengganti atau memperbaiki kerusakan buku 
yang dipinjamnya. 

c. Buku yang hilang harus diganti. 
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3.2 Teknologi Informasi 
 
Setiap sivitas akademika di lingkungan UHN termasuk mahasiswa dapat 
mengakses fasilitas teknologi informasi yang terdiri dari : 
1 Pusat Sistem Informasi (PSI) 
2. Fasilitas hot spot berupa akses nirkabel (wifi). 
3. Penggunaan infocus dan fasilitas IT dalam perkuliahan. 
 
Selain itu, setiap orang tua dapat mengikuti perkembangan akademik 
anaknya yang kuliah di UHN melalui internet dengan alamat website: 
http://www.uhn.ac.id  

 
 

3.3 Klinik Mahasiswa 
 
Mahasiswa dapat memperoleh pengobatan gratis melalui klinik mahasiswa 
UHN yang dilayani oleh dokter dan paramedis yang dibuka setiap hari kerja 
kecuali hari besar nasional dan libur HKBP. Syarat untuk menggunakan 
fasilitas kesehatan melalui klinik UHN adalah mahasiswa aktif yang 
dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang masih berlaku pada 
tahun ajaran yang berjalan.   
 
 
3.4 Future Trading Learning Center (FTLC) 
 
Future Trading Learning Center (FTLC) adalah fasilitas baru yang dibangun  
di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas HKBP Nommensen melalui 
kerja sama universitas dan fakultas dengan PT. Bursa Berjangka Jakarta, PT. 
Kliring Berjangka Indonesia (Pesero) dan PT. Inter Pan Pacific Futures pada 
September 2016.  
 
FTLC adalah merupakan pusat kegiatan ilmiah, informasi dan sosialisasi 
kegiatan perdagangan berjangka serta pembinaan enterpreneurship dan 
profesionalisme bagi mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan dan juga bagi 
civitas akademika Universitas HKBP Nommensen. 
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4.1 Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan  
 
4.1.1 Visi, Misi, dan Tujuan 

Visi, misi dan tujuan Program Studi Ekonomi Pembangunan 
periode 2019-2023 adalah sebagai berikut: 
 
Visi : 
Menjadi Program Studi Ekonomi Pembangunan unggul, bermartabat 
dan berdaya saing global dalam melaksanakan Tridarma Perguruan 
Tinggi berdasarkan kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi (Pro Deo Et 
Patria).  

 
Misi : 
1. Menyelenggarakan pendidikan dengan tata kelola yang sehat dan 

bermartabat di bidang ekonomi dan pembangunan untuk 
mewujudkan implementasi Pro Deo et Patria dengan mengem-
bangkan keunggulan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan 
budaya untuk kemajuan bangsa Indonesia. 

2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang inovatif, kreatif, beretika 
dan bertanggungjawab dengan menerapkan sains dan teknologi 
di bidang ekonomi dan pembangunan yang dapat menggali 
potensi lokal, daerah dan nasional menuju pengakuan 
internasional.  

3. Mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di 
bidang ekonomi dan pembangunan yang dapat meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa. 

4. Mengembangkan kerjasama lokal, nasional dan internasional 
yang dapat mendukung pelaksaaan Tridarma Perguruan Tinggi. 

 
Tujuan:  
1. Menghasilkan lulusan Program Studi Ekonomi Pembangunan 

yang berkualitas, profesional, berintegritas tinggi, memiliki etos 
kerja dan daya saing yang tinggi di bidang ekonomi dan 
pembangunan yang dapat meningkatkan kehidupan masyarakat 
berlandaskan kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi  (Pro Deo et 
Patria) 
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2. Menghasilkan dan memublikasikan hasil penelitian dan karya 
inovatif di bidang kajian ekonomi dan pembangunan secara 
lokal, daerah, nasional dan internasional dengan menjunjung 
tinggi hak atas kekayaan intelektual (HaKI). 

3. Mewujudkan pengabdian kepada masyarakat yang relevan 
dengan pemberdayaan ekonomi dan pembangunan masyarakat 
sebagai wujud tanggung jawab sosial dan kepedulian terhadap 
peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. 

4. Mewujudkan kerjasama lokal, nasional dan internasional yang 
dapat menjamin sustainability Program Studi Ekonomi 
Pembangunan, meningkatkan kualitas pembelajaran dan 
meningkatkan kualitas lulusan. 

 
4.1.2 Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran 
Profil lulusan adalah “peran” yang diharapkan bisa dilakukan oleh lulusan 
apabila mereka memasuki pasar tenaga kerja. Menurut kurikulum KKNI 
2016, profil lulusan Program Studi Ekonomi Pembangunan adalah: 
1. Pemrogram dan Perencana Pembangunan: lulusan dapat menjadi 

Aparatur Sipil Negara (ASN) di Bappenas atau Bappeda. 
2. Analis dan atau Pengelola Proyek Pembangunan: lulusan dapat menjadi 

analis dan atau pengelola proyek dalam proyek-proyek pembangunan 
pemerintah dan swasta. 

3. Konsultan Ekonomi (Economic Consultant): lulusan dapat membuat 
dirinya sebagai tenaga profesi yang mandiri untuk memberikan jasa 
konsultasi di bidang ekonomi (perbankan, infrastruktur dan transportasi, 
perkebunan, pariwisata, pertanian dan pembangunan desa, dan 
pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).   

4. Peneliti Ekonomi (Economic Researcher): lulusan dapat menjadi tenaga 
peneliti: peneliti yang mandiri, peneliti di perguruan tinggi, peneliti di 
LIPI, peneliti di lembaga penelitian perbankan (Bank Indonesia, Bank 
Komersial milik pemerintah atau swasta, dan lembaga-lembaga kajian 
ekonomi lainnya (Econit, Indef, dan sebagainya). 

 
Capaian Pembelajaran (CP) atau Standar Kompetensi Lulusan (SKL) 
merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang 
mencakup sikap, penguasaan pengetahuan, dan kemampuan kerja 
(keterampilan umum dan keterampilan khusus). Permendikbud No. 73 tahun 
2013 tentang Penerapan KKNI pada pasal 10 ayat 4 menyatakan bahwa: 
setiap program studi wajib menyusun deskripsi capaian pembelajaran 
minimal mengacu pada KKNI bidang pendidikan tinggi sesuai dengan 
jenjang. Untuk PS Ekonomi Pembangunan, rumusan CP disusun dalam 4 
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unsur, yaitu Sikap, Pengetahuan, Keterampilan Umum, dan Keteram-
pilan Khusus. 
 
Sikap 
Rumusan CP untuk Sikap semua Profil Lulusan Program Studi Ekonomi 
Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UHN Medan adalah: 
1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan 

sikap religius. 
2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas 

berdasarkan agama, moral dan etika. 
3. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, 

memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan 
bangsa. 

4. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila. 

5. Berkerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap 
masyarakat dan lingkungan. 

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

7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara 
8. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri. 
9. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. 
10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan 
 
Ketrampilan Umum 
Rumusan CP untuk Keterampilam Umum semua Profil Lulusan Program 
Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UHN Medan 
adalah: 
1.   Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif 

dalam konteks  pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan 
teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang 
sesuai dengan bidang ekonomi dan pembangunan.  

2.    Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.  
3.  Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu 

pengetahuan dan  teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai 
humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan 
etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau 
kritik seni.   

4.   Mampu  menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam  
bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam 
laman Universitas HKBP Nommensen.  
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5.  Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian 
masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan 
data.   

6. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan 
pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar Universitas 
HKBP Nommensen.  

7.  Mampu  bertanggung  jawab  atas  pencapaian  hasil  kerja  kelompok  
dan  melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan 
yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung 
jawabnya.  

8.  Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang 
berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola 
pembelajaran secara mandiri.  

9. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan 
menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah 
plagiasi. 

 
Pengetahuan dan Keterampilan Khusus 
 

Profil Lulusan Rumusan Capaian Pembelajaran (CP) 
Pengetahuan Keterampilan Khusus 

1. Pemrogram 
dan Perencana 
Pembangunan 

Menguasai secara 
teoritis ilmu 
ekonomi, ekonomi 
terapan, bidang 
perencanaan, ilmu 
keputusan dan 
penelitian, 
dibarengi dengan 
kemampuan 
bahasa.  

Mampu membuat program dan 
perencanaan pembangunan 
nasional secara umum dan 
perencanaan regional secara 
khusus. 
Mampu melaksanakan dan 
mengendalikan suatu program 
dan perencanaan pembangunan 
sehingga menciptakan 
kemaslahatan yang lebih tinggi 
bagi masyarakat. 

2. 
 
 
  

Analis dan atau 
Pengelola 
Proyek Pemba-
ngunan 

Menguasai secara 
teoritis ilmu 
ekonomi, bidang 
pengelolaan 
proyek, ilmu 
keputusan dan 
penelitian, 
dibarengi dengan 
kemampuan 
bahasa. 

Mampu menjadi analis dalam 
penentuan kelayakan proyek 
pembangunan ekonomi 
pemerintah (social oriented), 
proyek BUMN, proyek BUMD 
maupun proyek pembangunan 
swasta (profit oriented). 
Mampu menjadi pengelola 
proyek pembangunan ekonomi 
pemerintah (social oriented), 
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proyek BUMN, proyek BUMD 
maupun swasta (profit 
oriented).  

3. 
 
 
  

Konsultan 
Ekonomi 

Menguasai secara 
teoritis ilmu 
ekonomi, ekonomi 
terapan, ilmu 
keputusan dan 
penelitian, 
dibarengi dengan 
kemampuan 
bahasa. 

Mampu mengidentifikasi, 
menganalisis dan 
memformulasi solusi terhadap 
suatu masalah dibidang 
ekonomi nasional secara umum 
dan ekonomi regional secara 
khusus serta memberikan 
solusi solusi optimum bagi 
pihak-pihak yang 
membutuhkannya. 

4. 
 
 
  

Peneliti 
Ekonomi 

Menguasai secara 
teoritis ilmu 
ekonomi, ekonomi 
terapan, ilmu 
keputusan dan 
penelitian 
dibarengi dengan 
kemampuan 
bahasa. 

Memiliki kepekaan terhadap 
adanya masalah dbidang 
ekonomi dan pembangunan 
secara umum dan ekonomi 
regional secara khusus. 
Mampu mengelola penelitian, 
terkait dengan bidang ekonomi 
dan pembangunan nasional 
secara umum dan ekonomi 
regional secara khusus, baik di 
instansi pemerintah, BUMN, 
BUMD, dan lembaga-lembaga 
kajian ekonomi lainnya. 

 
4.1.3 Kurikulum 
Sesuai dengan revisi kurikulum yang telah dilakukan, maka saat ini 
kurikulum yang dijalankan adalah Kurikulum Program Studi Ekonomi 
Pembangunan Tahun 2016 yang diselenggarakan dengan menggunakan 
sistem Satuan Kredit Semester (SKS). Perkuliahan seorang mahasiswa dapat 
diselesaikan dengan kelulusan minimum 144 SKS dengan masa studi selama  
7 - 8 semester dengan IPK ≥ 2,00, tidak ada nilai E, tetapi dibolehkan  
maksimum 2 (dua) mata kuliah nilai D.  
 
Secara reguler sebagaimana berlaku di lingkungan Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis UHN Medan, Program Studi Ekonomi Pembangunan melaksanakan 
kegiatan akademiknya selama dua semester setiap tahun, yaitu semester 
ganjil dan semester genap. Namun sejak Tahun Akademi 1997/1998, telah 
melaksanakan Kuliah Alih Semester atau sering disebut dengan Kuliah 
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Semester Pendek (KSP), yaitu mengulang mata kuliah yang tidak lulus serta 
untuk memperbaiki nilai pada semester yang telah dilalui. KSP ini 
diselenggarakan pada setiap akhir bulan Juli sampai dengan bulan Agustus 
setiap tahunnya.  
 
Urutan pengambilan mata kuliah setiap semester pada Kurikulum Program 
Studi Ekonomi Pembangunan disajikan pada Tabel 4.1. 

 
Tabel 4.1  Penyebaran Mata Kuliah Berdasarkan Semester dan Mata 

Kuliah Prasyarat 

Sem. No. 
Kode 
Mata 

Kuliah 
Nama Mata Kuliah SKS 

Kode Mata 
Kuliah 

Prasyarat 

 
 
1 

1 FE092131 Pengantar Mikroekonomi 3 - 
2 EP153131 Matematika Ekonomi I 3 - 
3 FE112131 Pengantar Bisnis 3 - 
4 FE134121 Pengantar Akuntansi I 2 - 
5 MU034121 Bahasa Inggris  2 - 

6 MU021131 Pendidikan Pancasila & 
Kewarganegaraan 3 - 

7 MU011121 Pendidikan Agama Kristen 2 - 
Jumlah SKS 18  

 
 
2 

1 FE102132 Pengantar Makroekonomi 3 - 
2 EP173132 Matematika Ekonomi II 3 - 
3 FE144222 Pengantar Akuntansi II 2 - 
4 EP244222 Bahasa Inggris Lanjutan 2 - 
5 MU051222 Etika  2 - 
6 MU061222 Logika dan Filsafat 2 - 
7 EP232222 Pengantar Hukum Bisnis 2 - 
8 MU014122 Bahasa Indonesia 2 - 

Jumlah SKS 18  

 
 
3 

1 EP182133 Mikroekonomi I 3 FE092131 
2 EP163133 Statistika Ekonomi I 3 - 
3 FE122133 Pengantar Manajemen 3 - 
4 EP262133 Ekonomi Pembangunan 3 FE102132 
5 EP352133 Ekonomi Moneter 3 FE102132 
6 EP403233 Ekonomi Koperasi dan UKM 3 - 

7 EP252133 Sistem dan Pemikiran 
Ekonomi 3 FE102132 

Jumlah SKS 21  

 1 EP192134 Makroekonomi I  3 FE102132 
2 EP203134 Statistika Ekonomi II 3 EP163133 
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4 

3 EP333134 Ekonomi Industri 3 EP182133 

4 EP292134 Ekonomi SDM & 
Ketenagakerjaan 3 FE102131 

5 EP262134 Ekonomi Internasional 3 FE102132 
6 EP444134 Ekonomi Regional 3 EP102132 

7 EP222134 Bank & Lemb. Keuangan 
Bukan Bank 3 - 

Jumlah SKS 21  

 
 
 
5 

1 EP282135 Mikroekonomi II 3 EP182133 

2 EP273135 Ekonometrika I 3 EP153131; 
EP163133 

3 EP342135 Ekonomi Sektor Publik  3 EP182133 
4 EP302135 Ekonomi SDA & Lingkungan  3 EP182133 

5 MU074225 Kewirausahaan 2 FE112131;
EP232222 

6 EP213235 Perekonomi an Indonesia  3 FE102132 
7 MU084225 Bahasa Mandarin 2 - 
8 EP484235 Pasar Keuangan *) 3 EP352133;  

Jumlah SKS 22  

 
 
 
6 

1 EP383136 Makroekonomi II 3 EP192134 
2 EP373136 Ekonometrika II 3 EP273135 
3 EP504236 Riset Operasi  3 EP173132 
4 EP313136 Metode Penelitian Ekonomi 3 MU014122 
5 EP412236 Otda & Desentralisasi Fiskal 3 EP342135 
6 EP434226 KPPM/Magang/PKL 2 - 
7 EP424236 Model Ekonomi 3 EP273135 
8 EP552236 Ekonomi Kreatif* 3 - 

Jumlah SKS 23  

 
 
7 

1 EP324237 Perencanaan Pembangunan 3 EP262133 
2 EP394237 Evaluasi Proyek  3 EP203134 

3 EP464237 Ekonomi Perkotaan dan 
Transportasi * ) 3 EP262133 

4 EP534137 Rencana  Tata Ruang Wilayah 3 EP444134 

5 EM544237 Manajemen Strategik 
Pembangunan*) 3 FE122133 

6 EP512237 Ekonomi  Perdagangan 
Internasional *) 3 EP262134 

Jumlah SKS 18  

 
 
 
8 

1 EP454238 Seminar  Ekonomi **) 3 

EP313136;
EP182133; 
EP192134; 
EP444134 

2 EP523168 Skripsi **) 6 EP313136; 
lulus ≥ 110 
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SKS 
3 EP492237 Sosiologi dan Politik *) 3 MU021131 

4 EP474238 Ekonomi Pertanian  dan 
Perdesaan*) 3 FE092131;

EP262133   
Jumlah SKS 15  

 Jumlah SKS yang ditawarkan 156  
Catatan: 
*)   Mata kuliah pilihan  
**) Mata kuliah ini, ditawarkan juga pada semester ketujuh 
Mahasiswa dapat lulus setelah memenuhi minimum 144 SKS yang terdiri dari:   
(1)  Mata Kuliah Wajib       = 135 SKS  
(2)  Mata Kuliah Pilihan*)  =   9 SKS  

 
4.1.4 Kegiatan Kurikuler 

Kuliah Tatap Muka 
Penyelenggaraan proses belajar mengajar (PBM) dari semua mata 
kuliah yang ditawarkan dalam Program Studi Ekonomi Pembangunan 
adalah dengan tatap muka antara dosen pengampu dengan mahasiswa 
di kelas atau laboratorium. Jumlah tatap muka berlangsung sebanyak 
14 kali dalam satu semester ditambah dengan 2 kali ujian, yaitu ujian 
tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS) untuk setiap 
mata kuliah. 
 
Satu mata kuliah dapat diujikan (untuk UTS atau UAS) bila jumlah 
tatap muka sudah memenuhi, minimal 7 kali sebelum UTS dan 7 kali 
sebelum UAS. Apabila kurang dari jumlah tersebut, mata kuliah 
tersebut belum boleh diujikan. Proses belajar mengajar dalam bentuk 
tatap muka harus ditambah agar ketentuan yang ada dipenuhi. 
 
Seorang mahasiswa dapat mengikuti UAS bila jumlah kehadirannya 
dalam PBM minimal 75% dari 14 kali tatap muka. Jumlah kehadiran 
dapat dibuktikan dari daftar hadir perkuliahan yang ditanda-
tanganinya setiap kali tatap muka dalam kelas.  Paling lambat satu 
hari sesudah berlangsung PBM, maka data kehadiran mahasiswa 
sudah dientry oleh petugas atau tata usaha Fakultas Ekonomi ke 
Pusat Sistim Informasi (PSI).  
 
Responsi/Praktikum 
Untuk mata-mata kuliah tertentu yang ditawarkan dalam Semester 
Pertama, Kedua, Ketiga atau Semester Keempat, seperti Pengantar 
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Mikroekonomi, Pengantar  Makroekonomi, Matematika Ekonomi I, 
Matematika Ekonomi II, Statistika Ekonomi I, dan Statistika 
Ekonomi II akan ditawarkan juga sebagai mata kuliah responsi. Tatap 
muka yang terjadi dalam responsi tidak identik dengan proses belajar 
mengajar sebagaimana dalam perkuliahan reguler, tetapi responsi 
lebih terfokus pada pembahasan soal-soal yang terkait dengan materi 
mata-mata kuliah yang diresponsikan. Jumlah pertemuan juga 
disesuaikan dengan kebutuhan. 
 
Pelaksanaan responsi akan diatur sedemikian rupa yang dilaksanakan 
oleh dosen pengasuh mata kuliah yang diresponsikan atau oleh 
mahasiswa-mahasiswa senior yang dikoordinir oleh dosen pengasuh 
mata kuliah. 
 
Praktikum akan dilaksanakan bagi mata kuliah yang membutuhkan 
praktik. Mata kuliah yang membutuhkan praktik dalam Program 
Studi Ekonomi Pembangunan antara lain mata kuliah Statistika, 
Ekonometrika, dan Model Ekonomi. 
  
KPPM/Magang/PKL 
Program Studi Ekonomi Pembangunan menawarkan Kuliah Praktek 
dan Pengabdian Mahasiswa (KPPM) atau magang atau Praktek Kerja 
Lapangan (PKL). KPPM dilaksanakan sekali dalam setahun yang 
dikoordinir oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 
(LPPM) Universitas HKBP Nommensen. Sedangkan bentuk PKL 
atau magang akan diatur tersendiri yang dikoordinir oleh program 
studi. 
 
Penulisan Skripsi/Tugas Akhir 
Seseorang yang akan menamatkan pendidikannya dari Program Studi 
Ekonomi Pembangunan wajib menulis skripsi, baik menggunakan 
data primer maupun data sekunder. Proposal skripsi dapat diajukan 
kepada pengelola program studi bila sudah mengumpulkan minimal 
110 SKS dengan indeks prestasi ≥ 2,00 dan sudah lulus untuk mata 
kuliah Metode Penelitian Ekonomi. 
 
Prosedur penulisan skripsi dapat dibaca dari buku ”Pedoman 
Penulisan Proposal dan Skripsi” yang diterbitkan Program Studi 
Ekonomi Pembangunan. Selanjutnya tata cara pengajuan proposal 
penelitian/proposal skripsi dan pembimbingan dapat ditanyakan 
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langsung kepada Ketua atau Sekretaris Program Studi Ekonomi 
Pembangunan. 
 

4.1.5 Staf Pengajar/Dosen Tetap Program Studi 
Dosen yang mengajar di Program Studi Ekonomi Pembangunan 
terdiri dari dosen tetap program studi, dosen universitas (dari fakultas 
lain di lingkungan UHN) dan dosen luar biasa (bukan dosen tetap 
UHN). Saat ini dosen tetap pada Program Studi Ekonomi 
Pembangunan adalah 9 orang (Tabel 4.2). 

  
Tabel 4.2  Dosen Tetap Program Studi Ekonomi Pembangunan 

 
No. Nama Dosen Jabatan 

Fungsional 
1 Drs. Jusmer Sihotang, MSi Lektor Kepala 
2 Elvis F. Purba, SE, Msi Lektor Kepala 
3 Dr. T. Sihol Nababan, SE, MSi Lektor Kepala 
4 Drs. Badhu Nadapdap, MS Lektor 
5 Dame Esther M. Hutabarat, SP, MM Lektor 
6 Agus N. Simanjuntak, SE, MM Asisten Ahli 
7 Nancy Nopeline, SE, MSi Asisten Ahli 
8 Martin Luter Purba, SE, MSi Asisten Ahli 
9 Lastri Siahaan, SE, MSi Tenaga Pengajar 
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4.2 Program Studi S1 Manajemen 
 
4.2.1 Visi, Misi, dan Tujuan 

 Visi : 
Menjadi Program Studi Manajemen unggul, bermartabat, dan berdaya 
saing global menuju Program Studi Manajemen berkelas dunia dalam 
melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi berlandaskan kasih untuk 
Tuhan dan Ibu Pertiwi (Pro Deo Et Patria).  
 

Misi :  
1. Melaksanakan pendidikan dibidang manajemen (keuangan, 

produksi, pemasaran, sumber daya manusia, dan bisnis) yang 
bermartabat sebagai wujud Pro Deo et Patria dengan mengem-
bangkan keunggulan IPTEKS dan budaya bagi kemajuan bangsa 
Indonesia. 

2. Menyelenggarakan proses belajar mengajar berbasis teknologi 
informasi untuk menghasilkan sumber daya manusia yang 
mampu bersaing global. 

3. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif dan kreatif dengan 
menerapkan sains dan teknologi dalam bidang manajemen 
(keuangan, produksi, pemasaran, sumber daya manusia, dan 
bisnis) menuju pengakuan internasional. 

4. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat yang kreatif 
dalam bidang manajemen (keuangan, produksi, pemasaran, 
sumber daya manusia, dan bisnis) untuk kesejahteraan dan 
kemajuan bangsa. 

5. Meningkatkan kerjasama lokal, nasional dan internasional dalam 
rangka mengembangkan Tridarma Perguruan Tinggi. 

 
Tujuan : 
1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dalam bidang menajemen 

(keuangan, produksi, pemasaran, sumber daya manusia, dan 
bisnis) yang mampu membelajarkan diri, memiliki wawasan yang 
luas, kompeten dan memiliki etos kerja, yang senantiasa 
mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi 
dan seni budaya. 

2. Menghasilkan dan memublikasikan hasil penelitian dan karya 
ilmiah inovatif dalam bidang manajemen (keuangan, produksi, 
pemasaran, sumber daya manusia, dan bisnis) yang berguna bagi 
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masyarakat dan industri berstandar nasional menuju standar 
internasional. 

3. Menghasilkan karya pengabdian masyarakat dalam bidang 
manajemen (keuangan, produksi, pemasaran, sumber daya 
manusia, dan bisnis) yang berguna bagi masyarakat dan industri.  

4. Mewujudkan kerjasama yang saling menguntungkan, berbasis 
ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya dengan berbagai 
institusi guna menjamin sustainability Program Studi 
Manajemen. 

 
4.2.2 Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran 
 
Profil lulusan adalah apa yang kelak dapat dilakukan atau diperankan oleh 
lulusan ketika mereka memasuki pasar tenaga kerja. Profil Lulusan PS 
Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UHN Medan adalah: 
1. Pelaku bisnis/wirausaha/entrepreneur: lulusan berkompeten menjadi 

pelaku bisnis dimulai dari lingkup lokal menuju pelaku bisnis nasional 
dan internasional. 

2. Manajer (keuangan, pemasaran, sumber daya manusia dan operasi): 
lulusan berkompeten untuk memimpin, mengelola, mengendalikan, 
mengatur serta mengembangkan organisasi dalam rangka mencapai 
tujuannya. 

3. Konsultan (keuangan, pemasaran, sumber daya manusia dan operasi): 
lulusan berkompeten untuk memimpin, mengelola, mengendalikan, 
mengatur serta mengembangkan organisasi dalam rangka mencapai 
tujuannya. 

4. Peneliti: lulusan berkompeten untuk memberikan bimbingan, 
pembinaan, perhatian, kontrol, saran, arahan dan perbaikan dalam 
bidang keuangan, pemasaran, sumber daya manusia dan operasi. 

5. Pendidik: lulusan berkompeten untuk memberikan bimbingan, 
pembinaan, perhatian, kontrol, saran, arahan dan perbaikan dalam 
bidang keuangan, pemasaran, sumber daya manusia dan operasi. 

 
Capaian Pembelajaran (CP) atau Standar Kompetensi Lulusan (SKL) 
merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang 
mencakup sikap, penguasaan pengetahuan, dan kemampuan kerja 
(keterampilan umum dan keterampilan khusus). Permendikbud No. 73 tahun 
2013 tentang Penerapan KKNI pada pasal 10 ayat 4 menyatakan bahwa: 
setiap program studi wajib menyusun deskripsi capaian pembelajaran 
minimal mengacu pada KKNI bidang pendidikan tinggi sesuai dengan 
jenjang. Untuk PS Manajemen, rumusan CP disusun dalam 4 unsur, yaitu 
Sikap, Pengetahuan, Keterampilan Umum, dan Keterampilan Khusus. 
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Sikap 
 
Rumusan CP untuk sikap profil lulusan Program Studi Manajemen Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis UHN Medan adalah: 
1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan 

sikap religius. 
2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas 

berdasarkan agama, moral dan etika. 
3. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, 

memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan 
bangsa. 

4. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila. 

5. Berkerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap 
masyarakat dan lingkungan. 

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

7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara 
8. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri. 
9. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. 
10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan 
 
Ketrampilan Umum 
Rumusan CP untuk Keterampilam Umum profil lulusan Program Studi 
Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UHN Medan adalah: 
1.   Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif 

dalam konteks  pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan 
teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang 
sesuai dengan bidang ekonomi dan pembangunan.  

2.    Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.  
3.  Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu 

pengetahuan dan  teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai 
humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan 
etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau 
kritik seni.   

4.   Mampu  menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam  
bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam 
laman Universitas HKBP Nommensen.  

5.  Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian 
masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan 
data.   
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6. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan 
pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar Universitas 
HKBP Nommensen.  

7.  Mampu  bertanggung  jawab  atas  pencapaian  hasil  kerja  kelompok  
dan  melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan 
yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung 
jawabnya.  

8.  Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang 
berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola 
pembelajaran secara mandiri.  

9. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan 
menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah 
plagiasi. 

 
Pengetahuan dan Keterampilan Khusus 

Profil Lulusan Rumusan Capaian Pembelajaran (CP) 
Pengetahuan Keterampilan Khusus 

1. Pelaku bisnis/ 
wirausaha/ 
entrepreneur 

1. Menguasai konsep 
penyusunan 
perencanaan, 
pelaksanaan, 
pengendalian, dan 
evaluasi bisnis 

2. Menguasai ilmu 
manajemen SDM, 
Keuangan, 
Pemasaran dan 
operasi dalam 
menjalankan bisnis 

3. Menguasai ilmu 
manajemen SDM, 
keuangan, 
pemasaran dan 
operasi, untuk 
memahami kasus 
dan best practice 
dalam dunia bisnis 

4. Menguasai ilmu 
dan mekanisme 
negosiasi dan 
konflik dalam 
bisnis 

5. Menguasai teknik 
analisis untuk 

1. Mampu menyusun analisa 
peluang bisnis di berbagai bidang 
menyusun perencanaan bisnis 
secara professional mengelola 
bisnis secara professional 
mengevaluasi program bisnis. 

2. Mampu memilih dan 
mengotimalkan penggunaan 
teknologi yang dibutuhkan untuk 
pengelolaan dan pengembangan 
bisnis 

3. Mampu menganalisis tantangan 
dan dinamika bisnis Menyusun 
penyesuaian strategi bisnis 

4. Mampu memahami konsep bisnis 
dan ilmu manajemen secara 
umum 

5. Mampu mengupdate informasi 
best practice perapan ilmu 
manajemen dalam bisnis 

6. Mampu memahami peraturan 
pemerintah dalam 
pengembangan bisnis 

7. Mampu merumuskan orientasi 
dan pengembangan bisnis 

8. Mampu mengkomunikasikan 
hasil need asessment hingga 



 
 

Panduan Akademik 2019/2020 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas HKBP Nommensen 51 

melakukan 
pengambilan 
keputusan. 

6. Menguasai cara 
menyusun obyek, 
mekanisme, 
prioritas kerja dan 
tujuan pengelolaan 
dan pengembangan 
bisnis. 

 

orientasi bisnis kepada 
stakeholders sesuai kebutuhan 

9. Mampu melakukan komunikasi, 
koordinasi, dan diskusi dengan 
stakeholder tertentu dalam 
menggali dan merumuskan 
pengembangan bisnis dan 
industry. 

10.Mampu menjelaskan dasar dan 
hasil keputusan manajerial 
kepada stakeholders (karyawan, 
perintah, dll) sesuai kebutuhan 
Menjelaskan keputusan bisnisnya 
kepada karyawan 

2. Manajer 
(keuangan, 
pemasaran, 
sumber daya 
manusia dan 
operasi) 

1. Menguasai konsep 
penyusunan 
perencanaan, 
pelaksanaan, 
pengendalian, dan 
evaluasi kerja. 

2. Menguasai teknik 
penyusunan laporan 
kerja secara 
berkala 

3. Menguasai 
mekanisme 
pengelola dan 
memanfaatkan 
informasi dan 
potensi SDM, 
Keuangan, 
Pemasaran dan 
operasi 

4. Menguasai konsep 
dan mekanisme 
pengawasan 
pelaksanaan 
program fungsi-
fungsi Manajemen 
SDM, Keuangan, 
Pemasaran dan 
operasi. 

5. Menguasai konsep 
penyusun strategi 
dan program 
Manajemen SDM, 

1. Mampu menjabarkan visi dan 
misi organisasi/perusahaan dan 
menerapkan kedalam program 
kerja. 

2. Mampu  membuat perencanaan 
dan tujuan kerja, 
Mengalokasikan sumberdaya 
dan menentukan prioritas 
Mengkoordinasikan berbagai 
sumberdaya untuk menjalankan 
program kerja  
Melakukan pengarahan dan 
pengawasan Mengevaluasi 
program kerja. 

3. Mampu  memilih dan 
mengotimalkan penggunaan 
teknologi yang dibutuhkan 
untuk pekerjaan manajerial 

4. Mampu mengidentifikasi 
dinamika kerja Menyelesaikan 
konflik dan stress dalam 
organisasi 

5. Mampu mengupdate informasi 
best practice dalam perapan 
ilmu manajemen 

6. Mampu memahami konsekuensi 
perubahan sosial dan ekonomi 
terhadap penerapan ilmu 
manajemen dalam bidang 
pemasaran, keuangan, SDM 
ataupun Operasi. 

7. Mampu mendiskripsikan 
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Keuangan, 
Pemasaran dan 
operasi. 

6. Menguasai konsep 
dan mekanisme 
dalam membuat 
keputusan 
manajerial terkait 
dengan fungsi-
fungsi Manajemen 
SDM (rekrutmen, 
seleksi, analisis 
jabatan dan desain 
kerja, penempatan, 
pelatihan dan 
pengembangan, 
kompensasi, karir, 
PHK dan fungsi 
MSDM lain), 
Keuangan 
(pembelanjaan, 
pembiayaan, 
pengelolaan 
profit), pemasaran 
(strategi pemasaran 
dan bauran 
pemasaran) dan 
operasi 
(perencanaan dan 
pengawasan 
operasi) 

7. Menguasai konsep 
ilmu teknologi 
informasi dalam 
Manajemen SDM, 
Keuangan, 
Pemasaran dan 
operasi. 

8. Menguasai konsep 
dan mekanisme 
dalam melakukan 
evaluasi program 
fungsi-fungsi 
Manajemen SDM, 
Keuangan, 
Pemasaran dan 

tantangan lokal dan global 
dalam manajemen SDM, 
Keuangan, Pemasaran dan 
operasi dalam mengelola 
organisasi 

8. Mampu memahami mekanisme 
penyelesaian problem didunia 
kerja 

9. Mampu memahami analisis root 
problems dalam dunia kerja 

10. Mampu memahami penyusunan 
mekanisme penyelesaian konflik 
kerja 

11. Mampu memahami mekanisme 
negosiasi di dunia kerja 

12. Mampu merumuskan orientasi 
kerja dan perusahaan 

13. Mampu menyusun obyek, 
mekanisme, prioritas kerja dan 
tujuan. 

14. Mampu mengkomunikasikan 
hasil need asessment hingga 
proritas kerja kepada 
stakeholders sesuai kebutuhan. 

15. Mampu melakukan komunikasi, 
koordinasi, dan diskusi dengan 
stakeholder tertentu dalam 
menggali dan merumuskan 
keputusan manajerial 

16. Mampu menjelaskan dasar dan 
hasil keputusan manajerial 
kepada stakeholders (atasan, 
bawahan, dan unit terkait lain) 
sesuai kebutuhan. 

17. Mampu meningkatkan person fit 
dengan pekerjaan, institusi, 
lingkungan kerjanya 

18. Mampu memiliki orentasi 
pengembangan diri untuk 
mendukung pekerjaan. 
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operasi. 
3. Konsultan 

(keuangan, 
pemasaran, 
sumber daya 
manusia dan 
operasi) 

1. Menguasai konsep 
ilmu sosial dan 
ekonomi secara 
makro. 

2. Menguasai 
konsep 
penyusunan 
perencanaan, 
pelaksanaan, 
pengendalian, dan 
evaluasi kerja. 

3. Menguasai teknik 
penyusunan 
laporan kerja 
secara berkala 

4. Menguasai 
mekanisme 
pengelola dan 
memanfaatkan 
informasi dan 
potensi SDM, 
Keuangan, 
Pemasaran dan 
operasi 

5. Menguasai konsep 
dan mekanisme 
pengawasan 
pelaksanaan 
program fungsi-
fungsi 
Manajemen SDM, 
Keuangan, 
Pemasaran dan 
Operasi. 

6. Menguasai 
konsep penyusun 
strategi dan 
program 
Manajemen SDM, 
Keuangan, 
Pemasaran dan 
Operasi. 

7. Menguasai teknik 
analisis untuk 
melakukan 

1. Mampu mensosialisasi pola 
kerja mandiri serta menerapkan 
dalam program kerja secara 
berkala. 

2. Mampu  membuat perencanaan 
dan tujuan kerja 
Mengalokasikan sumberdaya 
dan menentukan prioritas 
Mengkoordinasikan berbagai 
sumberdaya untuk menjalankan 
program kerja Melakukan 
pengarahan dan pengawasan 
Mengevaluasi program kerja. 

3. Mampu  memilih dan 
mengotimalkan penggunaan 
teknologi yang dibutuhkan 
untuk pekerjaan manajerial. 

4. Mampu mengidentifikasi 
dinamika kerja, menyelesaikan 
konflik dan stress dalam 
organisasi. 

5. Mampu mengupdate informasi 
best practice dalam perapan 
ilmu manajemen. 

6. Mampu memahami konsekuensi 
perubahan sosial dan ekonomi 
terhadap penerapan ilmu 
manajemen dalam bidang 
pemasaran, keuangan, SDM 
ataupun Operasi. 

7. Mampu mendiskripsikan 
tantangan lokal dan global 
dalam manajemen SDM, 
keuangan, pemasaran dan 
operasi dalam mengelola 
organisasi. 

8. Mampu memahami mekanisme 
penyelesaian problem didunia 
kerja 

9. Mampu memahami analisis root 
problems dalam dunia kerja. 

10. Mampu memahami penyusunan 
mekanisme penyelesaian konflik 
kerja. 

11. Mampu memahami mekanisme 
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pengambilan 
keputusan 

8. Menguasai konsep 
dan mekanisme 
dalam membuat 
keputusan 
manajerial terkait 
dengan fungsi-
fungsi 
Manajemen SDM 
(rekrutmen, 
seleksi, analisis 
jabatan dan 
desain kerja, 
penempatan, 
pelatihan dan 
pengembangan, 
kompensasi, 
Karir, PHK dan 
fungsi MSDM 
lain), Keuangan 
(pembelanjaan, 
pembiayaan, 
pengelolaan 
profit), 
Pemasaran 
(strategi 
pemasaran dan 
bauran 
pemasaran) dan 
operasi 
(perencanaan dan 
pengawasan 
operasi) 

9. Menguasai konsep 
ilmu teknologi 
informasi dalam 
Manajemen SDM, 
Keuangan, 
Pemasaran dan 
operasi. 

10. Menguasai konsep 
dan mekanisme 
dalam melakukan 
evaluasi program 
fungsi-fungsi 

negosiasi di dunia kerja 
12. Mampu merumuskan orientasi 

kerja dan perusahaan 
13. Mampu menyusun obyek, 

mekanisme, prioritas kerja dan 
tujuan. 

14. Mampu mengkomunikasikan 
hasil need asessment hingga 
proritas kerja kepada 
stakeholders sesuai kebutuhan. 

15. Mampu melakukan komunikasi, 
koordinasi, dan diskusi dengan 
stakeholder tertentu dalam 
menggali dan merumuskan 
keputusan manajerial 

16. Mampu menjelaskan dasar dan 
hasil keputusan manajerial 
kepada stakeholders (atasan, 
bawahan, dan unit terkait lain) 
sesuai kebutuhan. 

17. Mampu meningkatkan person fit 
dengan pekerjaan, institusi, 
lingkungan kerjanya 

18. Mampu memiliki orentasi 
pengembangan diri untuk 
mendukung pekerjaan. 
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Manajemen SDM, 
Keuangan, 
Pemasaran dan 
operasi. 

4. Peneliti 1. Menguasai filosofi 
ilmu manajemen 

2. Menguasai teknik 
analisis untuk 
melakukan 
pengambilan 
keputusan 

3. Menguasai 
berbagai 
metodologi dalam 
ilmu manajemen 

4. Menguasai konsep 
penerapan 
teknologi dalam 
penerapan fungsi-
fungsi manajemen 
SDM, Keuangan, 
Pemasaran dan 
operasi. 

5. Menguasai 
metodologi 
penelitian dalam 
pengembangan 
ilmu manajemen 

 

1. Mampu menangkap peluang 
pengembangan ilmu manajemen 
Merancang program 
pengembang an ilmu 
manajemen. 

2. Mampu melakukan transfer 
knowledge Menulis karya 
ilmiah. 

3. Mampu mengotimalkan 
penggunaan teknologi yang 
dibutuhkan untuk 
pengembangan ilmu manajemen 

4. Mampu memahami 
perkembangan tuntutan ilmu 
manajemen Mengikuti dan 
memahami perkembangan ilmu 
manajemen. 

5. Mampu memahami kasus dan 
best practice penerapan Ilmu 
manajemen. Memahami 
tuntutan perkembangan ilmu 
manajemen. 

6. Mampu memahami 
perkembangan, tantangan, dan 
tuntutan globaisasi dalam ilmu 
manajemen SDM, Keuangan, 
Pemasaran dan operasi. 

7. Mampu memahami dinamika 
ilmu manajemen SDM, 
Keuangan, Pemasaran dan 
operasi secara teoritis dan 
empiris. 

8. Mampu memahami kasus dan 
best practice penerapan ilmu 
manajemen dan menerapkan 
dalam ranah koseptual 
Memahami  fungsi- fungsi 
Manajemen SDM (rekrutmen, 
seleksi, analisis jabatan dan 
desain kerja, penempatan, 
pelatihan dan pengembangan, 
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kompensasi, karir, PHK dan 
fungsi MSDM lain), Keuangan 
(pembelanjaan, pembiayaan, 
pengelolaan profit), 
Pemasaran(strategi pemasaran 
dan bauran pemasaran) dan 
operasi (perencanaan dan 
pengawasan operasi) secara 
teoritis dan empiris, dalam 
berbagai perspektif. 

9. Mampu merumuskan  orientasi 
kerja pengembangan ilmu 
manajemen. 

10. Mampu menyusun obyek, 
mekanisme, prioritas kerja dan 
tujuan pengembangan ilmu. 

11. Mampu mengkomunikasikan 
hasil need asessment hingga 
proritas  kepada stakeholders 
sesuai kebutuhan 
pengembangan ilmu Melakukan 
komunikasi, koordinasi, dan 
diskusi dengan stakeholder 
tertentu dalam menggali dan 
merumuskan arah dan 
mekanisme pengembangan ilmu 

12. Mampu menjelaskan dasar dan 
hasil (pengembangan) ilmu 
manajemen kepada stakeholders 
(pelajar, trainee, dll) sesuai 
kebutuhan. 

13. Mampu menyusun laporan kerja 
secara berkala. 

14. Mampu meningkatkan kapasitas 
keahlian khususnya dalam 
bidang ilmu manjemen. 

15. Mampu meningkatkan kualitas 
dan kuantitas karya ilmiah dan 
tulisannya dalam berbagai 
bentuk publikasi ilmiah. 

5. Pendidik 1. Menguasai 
filosofi ilmu 
manajemen 

2. Menguasai teknik 
analisis untuk 

1. Mampu menangkap peluang 
pengembangan ilmu manajemen 
Merancang program 
pengembang an ilmu 
manajemen. 
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melakukan 
pengambilan 
keputusan 

3. Menguasai 
berbagai 
metodologi dalam 
ilmu manajemen 

4. Menguasai 
konsep penerapan 
teknologi dalam 
penerapan fungsi-
fungsi manajemen 
SDM, Keuangan, 
Pemasaran dan 
operasi. 

2. Mampu melakukan transfer 
knowledge, menulis karya 
ilmiah. 

3. Mampu mengotimalkan 
penggunaan teknologi yang 
dibutuhkan untuk 
pengembangan ilmu manajemen 

4. Mampu memahami 
perkembangan tuntutan ilmu 
manajemen Mengikuti dan 
memahami perkembangan ilmu 
manajemen. 

5. Mampu memahami kasus dan 
best practice penerapan Ilmu 
manajemen. Memahami 
tuntutan perkembangan ilmu 
manajemen. 

6. Mampu memahami 
perkembangan, tantangan, dan 
tuntutan globaisasi dalam ilmu 
manajemen SDM, Keuangan, 
Pemasaran dan operasi. 

7. Mampu memahami dinamika 
ilmu manajemen SDM, 
Keuangan, Pemasaran dan 
operasi secara teoritis dan 
empiris. 

8. Mampu memahami kasus dan 
best practice penerapan ilmu 
manajemen dan menerapkan 
dalam ranah koseptual 
Memahami  fungsi- fungsi 
Manajemen SDM (rekrutmen, 
seleksi, analisis jabatan dan 
desain kerja, penempatan, 
pelatihan dan pengembangan, 
kompensasi, Karir, PHK dan 
fungsi MSDM lain), Keuangan 
(pembelanjaan, pembiayaan, 
pengelolaan profit), 
Pemasaran(strategi pemasaran 
dan bauran pemasaran) dan 
operaso (perencanaan dan 
pengawasan operasi) secara 
teoritis dan empiris, dalam 
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berbagai perspektif. 
9. Mampu merumuskan  orientasi 

kerja pengembangan ilmu 
manajemen. 

10. Mampu menyusun obyek, 
mekanisme, prioritas kerja dan 
tujuan pengembangan ilmu. 

11. Mampu mengkomunikasikan 
hasil need asessment hingga 
proritas  kepada stakeholders 
sesuai kebutuhan 
pengembangan ilmu Melakukan 
komunikasi,koordinasi, dan 
diskusi dengan stakeholder 
tertentu dalam menggali dan 
merumuskan arah dan 
mekanisme pengembangan ilmu 

12. Mampu menjelaskan dasar dan 
hasil (pengembangan) ilmu 
manajemen kepada stakeholders 
(pelajar, trainee, dll) sesuai 
kebutuhan. 

13. Mampu menyusun laporan kerja 
secara berkala. 

14. Mampu meningkatkan kapasitas 
keahlian khususnya dalam 
bidang ilmu manjemen. 

15. Mampu meningkatkan kualitas 
dan kuantitas karya ilmiah dan 
tulisannya dalam berbagai 
bentuk publikasi ilmiah. 

 
4.2.3 Kurikulum 
Saat ini kurikulum yang dijalankan pada Program Studi Manajemen adalah 
Kurikulum Program Studi Manajemen Tahun 2016 yang diselenggarakan 
dengan menggunakan sistem Satuan Kredit Semester (SKS). Perkuliahan 
seorang mahasiswa dapat diselesaikan dengan kelulusan minimum 144 SKS 
dengan masa studi selama  7 - 8 semester dengan IPK ≥ 2,00, tidak ada nilai 
E, tetapi dibolehkan  maksimum 2 (dua)  mata kuliah nilai D. 
 
Secara reguler sebagaimana berlaku di lingkungan Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis UHN Medan, Program Studi Manajemen melaksanakan kegiatan 
akademiknya selama dua semester setiap tahun, yaitu semester ganjil dan 
semester genap. Namun sejak Tahun Akademi 1997/1998 telah melaksana-
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kan Kuliah Alih Semester atau sering disebut dengan Kuliah Semester 
Pendek (KSP), yaitu mengulang mata kuliah yang tidak lulus serta untuk 
memperbaiki nilai pada semester yang telah dilalui. KSP ini diselenggarakan 
pada setiap akhir bulan Juli sampai dengan bulan Agustus setiap tahunnya.  
 
Penyebaran urutan pengambilan mata kuliah setiap semester pada Kurikulum 
Program Studi Manajemen disajikan pada Tabel 4.3. 

 
Tabel 4.3   Penyebaran Mata Kuliah Berdasarkan Semester dan Mata 

Kuliah Prasyarat 

Sem. No. 
Kode 
Mata 

Kuliah 
Nama Mata Kuliah SKS 

Kode Mata 
Kuliah 

Prasyarat 

 
 
1 

1 MU031231 Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaran 3 - 

2 FE032131 Pengantar Bisnis 3 - 
3 FE012131 Pengantar mikroekonomi 3 - 
4 EM043131 Matematika 3 - 
5 FE053121 Pengantar Akuntansi I 2 - 
6 MU072221 Bahasa Inggris  2 - 
7 MU011221 Pendidikan Agama Kristen 2 - 

Jumlah SKS 18  

 
 
2 

1 FE042132 Pengantar Manajemen 3 - 
2 FE022132 Pengantar Makroekonomi 3 - 

3 EM083122 Komunikasi dan Negosiasi 
Bisnis 2 - 

4 EM013122 Bahasa Inggris Lanjutan 2 - 
5 FE063122 Pengantar Akuntansi II 2 - 
6 EM124132 Perpajakan 2 - 
7 MU021222 Etika 2 - 
8 MU062222 Bahasa Indonesia 2 - 

Jumlah SKS 18  

 
 
3 

1 EM053133 Matematika Bisnis 3 EM043131 
2 EM213133 Sistem Informasi Manajemen 3 FE042132 
3 EM113133 Statistika Bisnis 3 EM043131 
4 EM064133 Manajemen Perbankan 3 FE042132 
5 EM074133 Akuntansi Biaya 3 FE063122 
6 EM104133 Akuntansi Manajemen 3 FE053121 
7 MU082223 Bahasa Mandarin  2 FE032131 

Jumlah SKS 20  

 1 EM094134 Teknik Proyeksi Bisnis 3 EM113133 
2 MU051224 Kewirausahaan  2 FE032131 
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4 

3 EM133134 Riset Operasi 3 EM113133 
4 EM144134 Pasar Uang dan  Modal 3 FE032131 
5 EM151134 Perilaku Organisasi 3 FE042132 
6 EM162134 Manajemen Pelayanan Publik 3 FE042132 
7 EM034124 Aplikasi Analisis Kuantitatif 2 EM113133 

Jumlah SKS 19  

 
 
5 

1 EM174135 Manajemen Keuangan 3 FE063122 
2 EM184135 Manajemen Pemasaran 3 FE042132 
3 EM194135 Manajemen SDM 3 FE042132 
4 EM204135 Manajemen Operasi dan Jasa 3 EM133134 
5 EM351135 Perilaku Konsumen *) 3 FE042132 
6 EM392235 Perekonomian Indonesia *) 3 FE022132 
7 EM222135 Metode Penelitian Bisnis 3 EM113133 

Jumlah SKS 21  

 
 
 
6 

1 EM382136 Hukum Bisnis *) 3 FE032131 
2 EM374136 Manajemen Keuangan 

Internasional*) 3 EM174135 

3 EM254136 Manajemen Mutu 3 EM113133 
4 EM264136 Manajemen Keuangan 

Lanjutan 3 EM174135 

5 EM274136 Manajemen Pemasaran 
Lanjutan 3 EM184135 

6 EM284136 Manajemen SDM Lanjutan 3 EM194135 
7 MU043226 Logika dan Filsafat  2 FE032131 
8 EM303126 KPPM 2 Lulus ≥ 90 

SKS 
Jumlah SKS 22  

 
 
7 

1 EM313137 Ekonomi Manajerial 3 FE012131 
2 EM022137 Manajemen Pemasaran Global 3 FE032131 
3 EM333137 Seminar Manajemen 3 EM184135 
4 EM403137 Manajemen Kinerja *) 3 EM194135 

5 EM361137 Etika Bisnis dan Tanggung 
Jawab Sosial Korporasi *) 3 FE032131 

6 EM243137 Penganggaran perusahaan 3 EM174135 
Jumlah SKS 18  

 
 
8 

1 EM324138 Manajemen Stratejik 3 FE042132 
2 EM291128 Perdagangan Luar Negeri 2 EM094134 
3 EM414138 E-Business *) 3 EM184135 
4 EM234138 Studi Kelayakan Bisnis 3 EM053133 

5 EM423138 Manajemen Perubahan dan 
Inovasi *) 3 EM162134 

6 
EM343168 Skripsi  6 

EM222135, 
lulus ≥ 110 

SKS 
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Jumlah SKS 20  
 Jumlah SKS yang ditawarkan 156  

Catatan: 
*)   Mata kuliah pilihan (ditawarkan sebanyak 24 SKS) 
Mahasiswa dapat lulus setelah memenuhi minimum 144 SKS yang terdiri dari :   
(1)  Mata Kuliah Wajib       = 132 SKS  
(2)  Mata Kuliah Pilihan      =   12 SKS  
 
 

4.2.4 Kegiatan Kurikuler 

Kuliah Tatap Muka 
Kegiatan kuliah tatap muka dilakukan sebanyak 14 kali pertemuan 
dalam satu semester untuk tiap mata kuliah. Jika dosen berhalangan 
hadir pada jadual yang ditentukan, dosen tersebut harus melaksa-
nakan kuliah pengganti setelah dilaporkan ke Pos Monitoring 
Perkuliahan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan diumumkan resmi 
kepada mahasiswa. Seorang mahasiswa dapat mengikuti UAS bila 
jumlah kehadirannya minimal 75% dari 14 kali tatap muka. Jumlah 
kehadiran dapat dibuktikan dari daftar absensi yang ditanda-
tanganinya setiap kali tatap muka dalam kelas.   
 
Responsi/Praktikum 

Untuk mata kuliah tertentu seperti Matematika, Statistika, Pengantar 
Akuntansi, Pengantar Mikroekonomi, dan Pengantar Makroekonomi, 
dilaksanakan responsi dengan tujuan untuk lebih memantapkan 
pemahaman mahasiswa terhadap materi kuliah yang diperoleh pada 
perkuliahan yang terjadual. Tugas praktikum dilaksanakan untuk 
mata kuliah kuantitatif seperti Statistika Bisnis, Teknik Operasi 
Bisnis dan Aplikasi Analisis Kuantitatif. 
 

KPPM/Magang/PKL 
KPPM atau magang atau PKL disetarakan dengan mata kuliah 
dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini dapat diambil oleh mahasiswa 
jika telah berhasil mengumpulkan sebanyak minimum 110 sks. 
Mahasiswa diperkenankan mengikuti KPPM setelah mencantumkan 
mata kuliah KPPM dalam KRS. Kegiatan KPPM dilakukan pada 
perusahaan-perusahaan. Jumlah mahasiswa dan dosen pembimbing 
mahasiswa yang akan melaksanakan KPPM pada satu perusahaan 
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diatur oleh program studi yang dikoordinir oleh Ketua Program 
Studi. 
   
Penulisan Skripsi/Tugas Akhir 
Tugas penulisan skripsi disetarakan dengan mata kuliah dengan bobot 
6 sks dan wajib diambil dan dilaksanakan oleh mahasiswa. Penulisan 
skripsi dapat dilakukan oleh mahasiswa jika telah memenuhi 
persyaratan berikut : 
a. Telah mengumpulkan paling sedikitnya 120 SKS. 
b. Telah mengambil mata kuliah Metode Penelitian Bisnis dengan 

nilai minimum D dan IPK minimum 2.00. 
c. Telah memasukkan mata kuliah Skripsi dalam KRS semester 

ganjil atau semester genap tertentu dan membayar uang kuliah. 
 

Prosedur penulisan Skripsi : 
a. Mahasiswa mengajukan rencana judul Skripsi sebanyak tiga 

pilihan. 
b. Sekretaris Program Studi Manajemen menyetujui salah satu dari 

tiga pilihan tersebut. 
c. Mahasiswa melakukan penelitian pendahuluan terkait dengan 

judul Skripsi untuk mendapatkan data dan informasi yang 
dibutuhkan dalam merumuskan masalah dan hipotesis 
penelitian. 

d. Mahasiswa mengajukan Proposal Penelitian untuk penulisan 
skripsi dan melengkapi dengan Surat Keterangan Riset dan Surat 
Keterangan tentang pemenuhan persyaratan (a) dan (b) di atas. 

e. Ketua Program Studi Manajemen menghunjuk Dosen 
Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping. 

f. Mahasiswa dibimbing oleh Dosen Pembimbing Utama dan 
Pembimbing Pendamping dan memberikan persetujuan proposal 
penelitian untuk diseminarkan. 

g. Skripsi yang telah disetujui oleh Pembimbing Utama dan 
Pembimbing Pendamping, didaftarkan kepada Sekretaris 
Program Studi Manajemen untuk pemeriksaan buku. 

h. Pemeriksaan buku dilakukan oleh Sekretaris Prodi Manajemen. 
i. Mahasiswa mendaftarkan diri untuk Ujian Meja Hijau ke Tata 

Usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis UHN. 
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4.2.5 Staf Pengajar/Dosen Tetap Program Studi 
 

Dosen yang mengajar di Program Studi Manajemen terdiri dari dosen 
tetap program studi, dosen universitas (dari fakultas lain di 
lingkungan UHN) dan dosen luar biasa (bukan dosen tetap UHN). 
Saat ini Program Studi Manajemen memiliki 16 orang dosen tetap 
(Tabel 4.4). 

  
Tabel 4.4. Dosen Tetap Program Studi Manajemen 

No. Nama Dosen Jabatan 
Fungsional 

1 Prof. Dr. Pasaman Silaban, SE, MSBA Guru Besar 
2 Drs. Rusliaman Siahaan, MM Lektor Kepala 
3 Dr. Pantas H. Silaban, MBA Lektor Kepala 
4 Drs. Herry D. S. Pasaribu, MM Lektor 
5 Bantu Tampubolon, SE, MBA, MSi, Ak Lektor 
6 Dr. Abdi Sugiarto, S.Sos, Msi Lektor 
7 Jenny M. Simanjuntak, SE, MM Lektor 
8 Tri Melda M.L. Sitorus, SE, MSi Lektor 
9 Gloria J. M Sianipar, SE, MSi Lektor 
10 Romindo Pasaribu, SE, MBA Lektor 
11 Dr. Raya Panjaitan, SE, MM Lektor 
12 Drs. Juara Simanjuntak, MSi Asisten Ahli 
13 Anne Rumondang Malau, SE, MSc Asisten Ahli 
14 Dr. Ferry Panjaitan, SE, MSi Asisten Ahli 
15 Imelda Sitinjak, SE, MSM Asisten Ahli 
16 Hanna Meilani Damanik, SE, MM Asisten Ahli 
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4.3 Program Studi S1 Akuntansi 
 
4.3.1 Visi, Misi, dan Tujuan 

Visi : 
Menjadi Program Studi Akuntansi unggul, bermartabat, dan berdaya 
saing global menuju Program Studi berkelas dunia dalam 
melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi berlandaskan kasih untuk 
Tuhan dan Ibu Pertiwi (Pro Deo et Patria).  
 
Misi : 
1. Melaksanakan pendidikan di bidang akuntansi yang bermartabat 

sebagai wujud Pro Deo et Patria dengan mengembangkan 
keunggulan IPTEKS dan budaya bagi kemajuan bangsa 
Indonesia.  

2. Menyelenggarakan proses belajar mengajar berbasis teknologi 
informasi untuk menghasilkan sumber daya manusia yang 
mampu bersaing secara global. 

3.  Menyelenggarakan penelitian yang inovatif dan kreatif dengan 
menerapkan sains dan teknologi dalam bidang akuntansi menuju 
pengakuaan internasional. 

4. Mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang 
kreatif  dan inovatif dalam bidang akuntansi untuk kesejahteraan 
dan kemajuan bangsa. 

5.   Meningkatkan kerjasama lokal, nasional, dan internasional dalam 
rangka mengembangkan dan memantapkan pelaksanaan 
Tridarma Perguruan Tinggi.  

 
Tujuan : 
1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan bermartabat di 

bidang akuntansi yang mampu mensejajarkan diri, memiliki 
wawasan yang luas, kompeten dan memiliki etos kerja, yang 
senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan 
kemajuan teknologi informasi.  

2. Menghasilkan dan mempublikasikan hasil penelitian dan karya 
inovatif dengan menjunjung tinggi hak atas kekayaan intelektual 
(HaKI) di bidang akuntansi berstandar nasional menuju standar 
internasional.  

3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat dalam 
bidang akuntansi yang bermanfaat bagi masyarakat dan industri. 
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4. Mewujudkan kerjasama yang saling menguntungkan berbasis 
ilmu pengetahuan dan teknologi informasi akuntansi dengan 
berbagai institusi guna menjamin sustainability Program Studi 
Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas HKBP 
Nommensen.  

 
 

4.3.2 Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran 
Profil lulusan adalah “peran” yang kelak dapat dilakukan oleh para lulusan 
setelah mereka memasuki pasar tenega kerja. Profil lulusan PS Akuntansi 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UHN Medan adalah: 
1. Financial Controller: lulusan dapat berperan dalam organisasi bisnis 

untuk menjalankan fungsi tata kelola dan pengawasan transaksi 
keuangan perusahaan, memastikan dan menghitung kewajiban pajak, 
serta melakukan pengawasan dan pencatatan seluruh transaksi keuangan. 

2. Akuntan Pemerintah: lulusan dapat berperan dalam organisasi 
pemerintah untuk menjalankan fungsi pencatatan dan pengawasan 
transaksi keuangan negara. 

3. Akuntan Sektor Publik: lulusan dapat berperan di organisasi non profit 
diluar organisasi negara yang berfungsi untuk melakukan pengelolaan 
dan pengawasan transaksi keuangan serta pencatatan transaksi keuangan 
organisasi non profit. 

 
Capaian Pembelajaran (CP) atau Standar Kompetensi Lulusan (SKL) 
merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang 
mencakup sikap, penguasaan pengetahuan, dan kemampuan kerja 
(keterampilan umum dan keterampilan khusus). Permendikbud No. 73 tahun 
2013 tentang Penerapan KKNI pada pasal 10 ayat 4 menyatakan bahwa: 
setiap program studi wajib menyusun deskripsi capaian pembelajaran 
minimal mengacu pada KKNI bidang pendidikan tinggi sesuai dengan 
jenjang. Untuk PS Akuntansi, rumusan CP disusun dalam 4 unsur, yaitu 
Sikap, Pengetahuan, Keterampilan Umum, dan Keterampilan Khusus, 
sebagaimana disajikan pada Tabel 4.5. 

 
Tabel 4.5. Pumusan Capaian Pembelajaran Profil Lulusan Program 

Studi Akuntansi Dirinci Berdasarkan Sikap, Pengetahuan, 
Keterampilan Umum dan Keterampilan Khusus   

Unsur 
Kompetensi 

Lulusan 
Capaian Pembelajaran (CP) 

Sikap (Profil 
Financial 

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu 
menunjukkan sikap religius;  
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Controler, 
Akuntan 
Pemerintah, dan 
Akuntan Sektor 
Publik) 

2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaandalam menjalankan 
tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;  

3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan 
peradaban berdasarkan Pancasila;  

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

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

6. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta 
kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;  

7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat 
dan bernegara; 

8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;  
9. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di 

bidang keahliannya secara mandiri;  
10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan 

kewirausahaan. 
11. Bertanggungjawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi 

tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.  
12. Menjunjung tinggi dan menerapakn nilai-nilai etika bisnis 

dan profesi akuntan. 
13. Mampu berfikir dan bertindak sebagai pemimpin. 
14. Memiliki sikap untuk terus melakukan pembelajaran agar 

dapat mempertahankan kompetensi profesionalnya. 
15. Mampu menyampaikan ide dan hasil pemikiran tentang 

akuntansi, keuangan, pajak dan audit secara lisan dan 
tulisan 

16. Mampu berinteraksi dan berhubungan dengan orang atau 
fungsi lain dalam organisasi dan antar organisasi. 

Pengetahuan 
(Profil Financial 
Controler, 
Akuntan 
Pemerintah, dan 
Akuntan Sektor 
Publik) 

1. Menguasai konsep pengelolaan sistem pelaporan yang 
menghasilkan laporan keuangan dan laporan lainnya yang 
bernilai tinggi sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola, 
etika profesional dan integritas.  

2. Menguasai konsep dan teori pengambilan keputusan bisnis 
dengan mempertimbangkan dinamika lingkungan bisnis 
global. 

3. Menguasai konsep dan prosedur audit laporan keuangan 
secara umum. 

4. Menguasai konsep dan peraturan perpajakan dalam rangka 
pembuatan SPT Wajib Pajak. 

Ketrampilan 
Umum (Profil 
Financial 

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan 
inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi 
ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan 
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Controler, 
Akuntan 
Pemerintah, dan 
Akuntan Sektor 
Publik) 

menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang 
keahliannya;  

2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan 
terukur;  

3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau 
implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang 
memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai 
dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika 
ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain 
atau kritik seni;  

4. Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam 
bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan 
mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi; 

5. Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut 
di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan 
mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;  

6. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks 
penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan 
hasil analisis informasi dan data;  

7. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja 
dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun 
di luar lembaganya.  

8. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja 
kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap 
penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja 
yang berada di bawah tanggung jawabnya;  

9. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok 
kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan 
mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;  

10. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, 
dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan 
dan mencegah plagiasi; 

Ketrampilan 
Khusus: (Profil 
Financial 
Controller) 

1. Mampu mengukur kinerja keuangan perusahaan untuk 
tujuan perencanaan keuangan dan manajemen anggaran. 

2. Mampu menganalisis transaksi keuangan harian ataupun 
periodik dan membandingkannya dengan anggaran (target) 
perusahaan serta menganalisis penyimpangan untuk 
membuat usulan pertimbangan 

3. Mampu menyajikan laporan keuangan perusahaan untuk 
pertanggungjawaban dan pembuatan kebijakan yang timbul 
dari transaksi. 

4. Mampu mengevaluasi dokumen yang berhubungan dengan 
kegiatan akuntansi dimana tercatat dalam pembukuan yang 
akurat dan benar, dan prinsip akuntansi yang telah 
diterapkan secara konsisten dan sesuai dengan PABU. 

5. Mampu melakukan proses audit internal perusahaan bagi 
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divisi atau unit perusahaan baik dari segia financial maupun 
operasional dan melaporkannya dalam bentuk laporan audit. 

6. Mampu menganalisis kegiatan keuangan dan memberikan 
rekomendasi tentang gambaran penyelesaian masalah 
keuangan. 

7. Mampu melakukan koordinasi dengan lembaga audit 
external/ akuntan publik untuk kelancaran audit. 

8. Mampu melakukan monitoring dan evaluasi hasil audit 
internal serta menjalin koordinasi dengan pihak terkait 
untuk menyiapkan usulan rekomendasi dari hasil temuan 
audit. 

9. Mampu mengevaluasi sistem informasi akuntansi dan 
pengendalian intern dan memberikan rekomendasi  untuk 
perbaikannya kepada manajemen. 

Keterampilan 
Khusus (Profil 
Akuntan 
Pemerintah) 

1. Mampu mencatatkan transaksi keuangan dan menyajikan 
laporan keuangan negara dan daerah. 

2. Mampu mengimplementasikan peraturan dan administrasi 
transaksi keuangan pemerintah. 

3. Mampu untuk mengaudit, evaluasi dan pengawasan lainnya 
terhadap perencanaan, pelaksanaan dan 
pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan 
negara. 

4. Mampu melaksanakan pembimbingan dan konsultasi 
penyelenggaraan pengendalian intern kepada instansi 
pemerintah. 

5. Mampu melakukan penelitian dan pelatihan dalam bidang 
pengendalian intern dan pencatatan serta penyajian 
transaksi keuangan pemerintah. 

Keterampilan 
Khusus (Profil 
Akuntan Sektor 
Publik 

1. Mampu mencatatkan transaksi keuangan dan menyajikan 
dan menganalisis laporan keuangan organisasi non profit 
seperti yayasan, rumah sakit, lembaga gereja dan koperasi. 

2. Mampu melakukan proses audit  keuangan organisasi non 
profit. 

3. Mampu mengevaluasi, mengawasi dan memverifikasi 
transaksi keuangan organisasi non profit serta memberikan 
rekomendasi untuk memperbaiki sistem akuntansi dan 
pembuatan kebijakan serta prosedur akuntansi organisasi 
non profit. 

 
4.3.3 Kurikulum 

Saat ini kurikulum yang dijalankan pada Program Studi Akuntansi adalah 
Kurikulum Program Studi Akuntansi Tahun 2016 yang diselenggarakan 
dengan menggunakan sistem Satuan Kredit Semester (SKS). Perkuliahan 
seorang mahasiswa dapat diselesaikan dengan kelulusan minimum 144 SKS 
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dengan masa studi selama  7 - 8 semester dengan IPK ≥ 2,00, tidak ada nilai 
E, tetapi dibolehkan  maksimum 2 mata kuliah nilai D. 
 
Secara reguler sebagaimana berlaku di lingkungan Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis UHN Medan, Program Studi Akuntansi melaksanakan kegiatan 
akademiknya selama dua semester setiap tahun, yaitu semester ganjil dan 
semester genap. Namun sejak Tahun Akademik 1997/1998 telah 
melaksanakan Kuliah Alih Semester atau sering disebut dengan Kuliah 
Semester Pendek (KSP), yaitu mengulang mata kuliah yang tidak lulus serta 
untuk memperbaiki nilai pada semester yang telah dilalui. KSP ini 
diselenggarakan pada setiap akhir bulan Juli sampai dengan bulan Agustus 
setiap tahunnya.  
 
Penyebaran urutan pengambilan mata kuliah setiap semester pada Kurikulum 
Program Studi Akuntansi pada Tabel 4.6. 

 
Tabel 4.6  Penyebaran Mata Kuliah Berdasarkan Semester dan Mata 

Kuliah Prasyarat 

Sem. No. 
Kode 
Mata 

Kuliah 
Nama Mata Kuliah SKS 

Kode Mata 
Kuliah 

Prasyarat 

 
 
1 

1 MU011121 Pendidikan Agama Kristen 2 - 
2 FE022121 Pengantar Akuntansi I 2 - 
3 EA032131 Matematika Bisnis 3 - 
4 FE042131 Pengantar Bisnis 3 - 
5 FE053131 Pengantar Mikro Ekonomi 3 - 
6 MU063121 Bahasa Inggris  2 - 
7 MU071131 PPKN 3 - 

Jumlah SKS 18  
 
 
 
2 

1 EA082122 Aspek Hukum Dlm Ekonomi 2 - 
2 MU091222 Etika  2 - 
3 MU103222 Bahasa Mandarin  2 - 
4 EA112122 Pengantar Akuntansi II 2 - 
5 FE123122 Statistika I 2 - 
6 EA133122 Aplikasi Komputer 2 - 
7 FE143132 Manajemen 3 - 
8 FE153132 Pengantar Makro Ekonomi 3 - 

Jumlah SKS 18  
 
 
 

1 MU163123 Bahasa Indonesia 2 -  
2 MU173223 Kewirausahaan 2 FE143132  
3 EA182123 Sistem Informasi Akuntansi I 2 EA112122  
4 EA192133 Akt. Keuangan Menengah I 3 EA112122  
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3 5 EA202133 Akuntansi Biaya 3 EA112122  
6 EA212233 Manaj. Keuangan & Investasi 3 FE143132  
7 EA223223 Statistika II 2 FE123122  
8 EA233233 Perekonomian Indonesia **) 3 FE153132  

Jumlah SKS 20  
 
 
 
4 

1 EA242134 Akuntansi Manajemen 3 EA112122 
2 EA252134 Sistem Informasi Manajemen 3 EA133122 
3 EA262224 Manajemen Pemasaran 2 FE143132 
4 EA272124 Sistem Informasi Akuntansi II 2 EA182123 
5 EA282134 Akt. Keuangan Menengah II 3 EA192133 
6 MU293224 Logika Dan Filsafat 2  - 
7 EA302134 Perilaku Keorganisasian **) 3 FE143132 

Jumlah SKS 18  
 
 
 
5 

1 EA314225 Praktek Akuntansi I 2 EA282134 
2 EA322125 Audit I 3 EA282134 
3 EA332135 Hukum Pajak 2 EA082122 
4 EA342135 Akt. Keuangan Lanjutan I 3 EA282134 
5 EA352135 Manajemen Strategik  3 FE143132 
6 EA362135 Manajemen Operasional 3 FE143132 
7 EA374225 Akuntansi Koperasi *) 2 EA282134 
8 EA384225 Akuntansi Rumah Sakit *) 2 EA282134 

Jumlah SKS 20  
 
 
 
6 

1 EA394226 Praktek Akuntansi II 2 EA314225 
2 EA402136 Metode Penelitian Akuntansi 3 MU163123 
3 EA411136 Etika Bisnis Dan Profesi 3 MU091222 
4 EA422136 Akt. Keuangan Lanjutan II 3 EA342135 
5 EA432136 Audit II 3 EA322125 
6 EA444126 Perpajakan 2 EA322125 
7 EA452226 Analisa Laporan Keuangan 2 EA282134 
8 EA462226 E Commerce **) 2 EA252134 
9 EA474226 Akt. Manajemen Lanjutan*) 2 EA242134 

10 EA484226 Akt. Yayasan dan Gereja *) 2 EA282134 
Jumlah SKS 24  

 
 
 
 
7 

1 EA494137 Internal Auditing 3 EA432136 
2 EA502137 Teori Akuntansi 3 EA422136 
3 EA514227 Praktek  Pajak 2 EA444126 
4 EA522137 Penganggaran Perusahaan 3 EA242134 

5 EA532227 Praktek Kerja Lapangan 
2 

EA402136, 
lulus ≥ 90 

SKS 
6 EA544227 Akuntansi Perbankan **) 3 EA282134 
7 EA554227 Akuntansi Pemerintahan *) 2 EA282134 
8 EA564227 Akuntansi Keperilakuan **) 2 EA242134 

Jumlah SKS 20  
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8 

1 EA573138 Sist Pengendalian Manajemen 3 EA242134 
2 EA584228 Akuntansi Internasional 2 EA282134 
3 EA592138 Seminar Akuntansi 3 EA422136 
4 EA604138 Praktek Audit 3 EA432136 
5 EA614228 Akuntansi Perkebunan **) 2 EA282134 
6 EA624228 Audit Forensik *) 2 EA322125 
7 EA634228 Perencanaan Perpajakan *) 2 EA444126 
8 EA644228 Manaj. Keuangan Daerah*) 2 EA282134 
9 EA654228 Akuntansi Dana Desa *) 2 EA282134 

10 EA662168 Skripsi 6 
EA402136, 
lulus ≥ 110 

SKS 
Jumlah SKS 27  

 Jumlah SKS yang ditawarkan 164  
Catatan: 
*)   Mata kuliah pilihan konsentrasi (ditawarkan sebanyak 18 SKS) 
**) Mata kuliah pilihan Bebas (ditawarkan sebanyak 13 SKS) 
Mahasiswa dapat lulus setelah memenuhi minimum 144 SKS yang terdiri dari :   
(1)  Mata Kuliah Wajib       = 132 SKS  
(2)  Mata Kuliah Pilihan Konsentasi  =  6 SKS  
(3)  Mata Kuliah Pilihan Bebas = 6 SKS 

 

4.3.4 Kegiatan Kurikuler 

Kuliah Tatap Muka 

Perkuliahan pada Program Studi Akuntansi berlangsung sebanyak 14 
kali tatap muka dalam satu semester ditambah dengan 2 kali ujian, 
yaitu ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS) 
untuk setiap mata kuliah. Seorang mahasiswa dapat mengikuti UAS 
bila jumlah kehadirannya minimal 75% dari 14 kali tatap muka.  

 
Praktikum 
Khusus mata-mata kuliah praktikum, seperti mata kuliah Aplikasi 
Komputer, Praktek Akuntansi II dimungkinkan melakukan tatap 
muka di kelas sebanyak 15 kali tanpa UTS tetapi melaksanakan UAS.  
Pertemuan tatap muka di kelas untuk mata kuliah Praktek Audit 
sebanyak 16 kali tatap muka tanpa melaksanakan UTS dan UAS, dan 
penilaian mahasiswa dilakukan berdasarkan kertas kerja. 
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Penulisan Skripsi 
Prosedur penulisan skripsi dan pendaftaran meja hijau adalah sebagai 
berikut: 
1. Mahasiswa yang akan menyusun skripsi terlebih dahulu meminta 

surat keterangan bahwa telah memenuhi syarat menyusun skripsi 
(memenuhi 110 SKS, IPK min 2,00 dan telah lulus mata kuliah 
Metode Penelitian Akuntansi dengan nilai minimum C) dari 
pegawai di tata usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis.  

2. Mengajukan 3 rencana judul skripsi rangkap 2 (dua) ke Sekretaris 
Program Studi Akuntansi dengan melampirkan surat keterangan 
telah memenuhi syarat menyusun skripsi. 

3. Meminta persetujuan dan penghunjukan dosen pembimbing 
skripsi kepada Ketua Program Studi Akuntansi dengan membawa 
rencana judul skripsi yang telah disetujui oleh Sekretaris Program 
Studi Akuntansi. 

4. Judul skripsi yang sudah disetujui oleh Ketua Program Studi 
Akuntansi, dibawa ke counter 4 untuk meminta surat keterangan 
riset dan ke Sekretaris Program Studi Akuntansi untuk meminta 
berkas-berkas (surat dan prosedur) yang dibutuhkan untuk 
penulisan skripsi. 

5. Menyerahkan proposal penelitian untuk skripsi yang terdiri dari 
rencana judul, Daftar Isi, Bab 1, Bab 2, Bab 3 dan Daftar Pustaka 
(buku/jurnal minimal 12 judul dan minimal terbitan 12 tahun 
terakhir) beserta surat dan prosedur yang diterima dari Sekretaris 
Program Studi Akuntansi ke dalam keranjang yang ada di kantor 
Program Studi Akuntansi ruangan untuk disetujui oleh Ketua 
Program Studi Akuntansi. 

6. Rencana proposal penelitian yang sudah disetujui oleh Ketua 
Program Studi Akuntansi dibawa ke dosen Pembimbing Utama 
dan setelah disetujui dosen Pembimbing Utama, dibawa ke dosen 
Pembimbing Pembantu. 

7. Proposal penelitian yang sudah disetujui dosen Pembimbing 
Utama dan Pembimbing Pembantu supaya dilaporkan ke 
Sekretaris Program Studi Akuntansi untuk menentukan jadwal 
pelaksanaan seminar proposal penelitian sebelum dilanjutkan 
dengan penyusunan skripsi ke Bab 4 dan Bab 5. Selama 
penyusunan skripsi, mahasiswa diwajibkan melakukan konsultasi 
dan bimbingan ke dosen Pembimbing Utama dan Pembimbing 
Pembantu. 

8. Paling lambat 3 hari setelah skripsi seorang mahasiswa sudah 
disetujui oleh dosen Pembimbing Utama dan dosen Pembimbing 
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Pembantu, maka mahasiswa tersebut harus melapor ke Sekretaris 
Program Studi Akuntansi untuk mendaftar jadwal pemeriksaan 
buku. 

9. Mahasiswa sewaktu persetujuan perbanyakan Skripsi diwajibkan 
memberikan CD skripsi ke Sekretaris Program Studi Akuntansi. 

10. Mahasiswa yang telah selesai periksa buku dan mendapat 
persetujuan perbanyakan skripsi supaya memeriksa nilai mata 
kuliah yang sudah pernah diambil selama perkuliahan. 

11. Mahasiswa yang telah selesai periksa buku dan mendapat 
persetujuan perbanyakan skripsi harus mendaftarkan diri untuk 
mengikuti meja hijau ke Sekretaris Program Studi Akuntansi  
paling lama 2 hari setelah ada persetujuan perbanyakan skripsi. 
Kemudian, paling lama 2 hari  setelah mendaftarkan diri untuk 
mengikuti meja hijau, harus membawa berkas pengajuan meja 
hijau ke counter Fakultas Ekonomi dan Bisnis UHN.  

12. Calon peserta meja hijau melihat pengumuman jadwal meja hijau 
yang telah ditetapkan oleh Ketua Program Studi Akuntansi di 
papan pengumuman. 

13. Peserta meja hijau mengambil surat pengantar meja hijau dan 
undangan meja hijau untuk penguji meja hijau ke bagian 
administrasi umum. 

14. Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus ujian meja hijau diminta 
segera mendaftarkan diri untuk mengikuti wisuda.  

 
4.3.5 Staf Pengajar/Dosen Tetap Program Studi 
 

Dosen yang mengajar di Program Studi Akuntansi terdiri dari dosen 
tetap program studi, dosen universitas (dari fakultas lain di 
lingkungan UHN) dan dosen luar biasa (bukan dosen tetap UHN). 
Saat ini Program Studi Akuntansi memiliki 18 orang dosen tetap 
(Tabel 4.7). 

 

 Tabel 4.7  Dosen Tetap Program Studi Akuntansi 

No. Nama Dosen Jabatan  
 Fungsional 

1 Dr. Adanan Silaban, SE, MSi, Ak Lektor Kepala 
2 Drs. Victor H. Sianipar, MSAc, Ak Lektor Kepala 
3 Drs. Oloan Simanjuntak, MM Lektor Kepala 
4 Dr. Timbul Sinaga, SE, MSA Lektor Kepala 
5 Dr. Jadongan Sijabat, SE, MSi Lektor Kepala 
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6 Drs. Mangasa Sinurat, SH, MSi Lektor 
7 Dr. E. Hamonangan Siallagan, SE, MSi Lektor  
8 Mei Hotma Mariati Munte, SE, MSi Lektor 
9 Audrey M.Siahaan, SE, MSi, Akt Lektor 
10 Ardin Doloksaribu, SE, MSi Lektor 
11 Magdalena J. Siringoringo,SE, MSi Lektor 
12 Rimbun Sidabutar, SE, MSi Lektor 
13 Danri Toni Siboro, SE, MSi, Akt  Asisten Ahli 
14 Dr. M. Berliana Lumbangaol, SE, MSi Asisten Ahli 
15 Halomoan Sihombing, SE, MSi Asisten Ahli 
16 Herti Diana Hutapea, SE, MSi, Akt Asisten Ahli 
17 Mellisa Simarmata, SE, MSc Asisten Ahli 
18 Hendrik E. S. Samosir, SE, Ak, M.Ak Lektor 
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4.4 Program Studi D-3 Administrasi Perpajakan 
 
4.4.1 Visi, Misi, dan Tujuan 

Visi : 
Menjadi Program Studi D3 Administrasi Perpajakan bermartabat dan 
berdaya saing di Indonesia dalam melaksanakan Tridarma Perguruan 
Tinggi berlandaskan kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi (Pro Deo Et 
Patria).  
 

Misi : 
1. Melaksanakan pendidikan dan pembelajaran yang bermartabat, 

kreatif dan inovatif untuk menghasilkan tenata ahli administrasi 
perpajakan terampil, memahami dan menguasai peraturan dan 
undang-undang perpajakan.  

2. Melaksanakan penelitian secara profesional di bidang 
administrasi perpajakan yang bermartabat, kreatif dan inovatif.  

3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang 
adminstrasi perpajakan yang terintegrasi dengan pendidikan dan 
pengajaran yang bermartabat, kreatif, dan inovatif. 

4. Meningkatkan kerjasama lokal, nasional dan internasional dalam 
rangka mengembangkan pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.  

 

Tujuan :  
1. Menghasilkan lulusan Administrasi Perpajakan yang terampil, 

memahami peraturan dan undang-undang perpajakan, peduli 
kepada kepentingan masyarakat, kreatif, dan inovatif.  

2. Menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah di bidang 
administrasi perpajakan yang kreatif dan inovatif. 

3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat di bidang 
Administrasi Perpajakan yang berdaya guna bagi kepentingan 
masyarakat. 

4. Mewujudkan kerjasama lokal, nasional, dan internasional yang 
saling menguntungkan dalam Tridarma Perguruan Tinggi. 

 
4.4.2 Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran 
Profil lulusan adalah “peran” yang kelak dapat dilakukan oleh para lulusan 
setelah mereka memasuki pasar tenaga kerja. Profil lulusan PS Administrasi 
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Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UHN Medan adalah teknisi dan 
supervisor. 
 

1. Teknisi: lulusan D3 Administrasi Perpajakan memiliki keahlian dalam 
bidang perpajakan yang mampu menyelesaikan perhitungan kewajiban 
perpajakan sesuai dengan aturan yang berlaku dan memiliki 
keterampilan dalam melaksanakan administrasi perpajakan. Selain itu 
lulusan memiliki kemampuan pula untuk menyusun laporan keuangan 
berdasar prinsip akuntansi yang diterima secara umum. 

2.  Supervisor: lulusan D3 Administasi Perpajakan dapat berperan sebagai 
supervisor dan mampu mengorganisasi team kerja yang bertanggung 
jawab atas hasil kerja. 

 
Capaian Pembelajaran (CP) atau Standar Kompetensi Lulusan (SKL) 
merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang 
mencakup sikap, penguasaan pengetahuan, dan kemampuan kerja 
(keterampilan umum dan keterampilan khusus). Permendikbud No. 73 tahun 
2013 tentang Penerapan KKNI pada pasal 10 ayat 4 menyatakan bahwa: 
setiap program studi wajib menyusun deskripsi capaian pembelajaran 
minimal mengacu pada KKNI bidang pendidikan tinggi sesuai dengan 
jenjang. Untuk PS Administrasi Perpajakan, rumusan CP disusun dalam 4 
unsur, yaitu Sikap, Pengetahuan, Keterampilan Umum, dan 
Keterampilan Khusus, sebagaimana disajikan pada Tabel 4.8. 
 
Tabel 4.8. Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi 

Administrasi Perpajakan Berdasarkan Sikap, Pengetahuan, 
Keterampilan Umum dan Keterampilan Khusus 

 
Unsur Kompetensi Lulusan Capaian Pembelajaran (CP) 
Sikap 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa dan mampu menunjukkan sikap 
religius. 

2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan 
dalam menjalankan tugas berdasarkan 
agama, moral dan etika. 

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

4. Berkontribusi dalam peningkatan mutu 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 
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dan bernegara berdasarkan Pancasila. 
5. Berkerja sama dan memiliki kepekaan 

sosial serta kepedulian terhadap 
masyarakat dan lingkungan. 

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

7. Taat hukum dan disiplin dalam 
kehidupan bermasyarakat dan bernegara 

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

9. Menginternalisasi nilai, norma, dan 
etika akademik. 

10. Menginternalisasi semangat kemandiri-
an, kejuangan, dan kewirausahaan. 

Pengetahuan 1. Mengetahui konsep dan aplikasi 
perpajakan dalam kegiatan bisnis. 

2. Mengetahui berbagai faktor yang harus 
dimiliki dan dihadapi oleh seorang 
tenaga perpajakan. 

3. Mengetahui berbagai perkembangan 
keilmuan dan aplikasi perpajakan dalam 
kegiatan bisnis, baik yang terkaitdengan 
Wajib Pajak Badan maupun Pribadi. 

Keterampilan Umum 1. Mampu menghitung, Memotong, 
Memungut, dan melaporkan Pajak 
Penghasilan untukWajib Pajak Badan 
dan Wajib Pajak Pribadi. 

2. Mampu menghitung, Memotong, 
Memungut, dan melaporkan Pajak 
Pertambahan Nilai dan PPn Barang 
Mewah. 

3. Mampu menghitung, Memotong, 
Memungut, dan melaporkan Bea Cukai. 

4. Mampu menghitung, Memotong, 
Memungut, dan melaporkan PBB, 
BPHTB, Bea Materai, dan Pajak 
Daerah. 

5. Mengaplikasikan Komputer Dalam 
Bisnis dan perkantoran (MS Windows 
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& MS-Office) penggunaan Bahasa 
Inggris dalam kegiatan Bisnis. 

6. Mamapu mengoperasikan aplikasi 
komputer untuk perpajakan. 

Keterampilan Khusus 1. Mempunyai etika berkomunikasi lisan  
2. Mampu berkomunikasi secara tulisan  
3. Menguasai teknologi informasi di 

bidang perpajakan  
4. Memahami masalah perekonomian 

nasional secara umum  
5. Memahami perilaku organisasi 

perusahaan secara umum 
6. Mampu menyususn Laporan Keuangan 

Komersil dan Laporan Keuangan Fiskal. 
 

4.4.3 Kurikulum 

Saat ini kurikulum yang dijalankan pada Program Studi Administrasi 
Perpajakan adalah Kurikulum Program Studi Administrasi Perpajakan Tahun 
2016 yang diselenggarakan dengan menggunakan sistem Satuan Kredit 
Semester (SKS). Perkuliahan seorang mahasiswa dapat diselesaikan dengan 
kelulusan minimum 110 SKS dengan masa studi selama  6 semester dengan 
IPK ≥ 2,00, tetapi dibolehkan  maksimum 2 mata kuliah nilai D. 
 
Secara reguler sebagaimana berlaku di lingkungan Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis UHN, Program Studi Administrasi Perpajakan melaksanakan kegiatan 
akademiknya selama dua semester setiap tahun, yaitu semester ganjil dan 
semester genap. Namun sejak Tahun Akademi 1997/1998, Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis dan beberapa fakultas lainnya di lingkungan Universitas HKBP 
Nommensen, telah melaksanakan Kuliah Alih Semester atau sering disebut 
dengan Kuliah Semester Pendek (KSP), yaitu mengulang mata kuliah yang 
tidak lulus serta untuk memperbaiki nilai pada semester yang telah dilalui. 
KSP ini diselenggarakan pada setiap akhir bulan Juli sampai dengan bulan 
Agustus setiap tahunnya.  
 
Penyebaran urutan pengambilan mata kuliah setiap semester pada Kurikulum 
Program Studi Administrasi Perpajakan disajikan pada Tabel 4.9. 
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Tabel 4.9   Penyebaran Mata Kuliah Berdasarkan Semester dan 
Mata Kuliah Prasyarat 

 

Sem. No. Kode Mata 
Kuliah Nama Mata Kuliah SKS 

Kode Mata 
Kuliah 

Prasyarat 

 
 
 

1 

1 AP012131 Pengantar Perpajakan 3  - 
2 FE032131 Pengantar Akuntansi I 3 - 
3 FE022131 Pengantar Manajemen 3 - 
4 MU072221 Bahasa Inggris  2 - 
5 FE012131 Pengantar Ilmu Ekonomi 3 - 
6 FE042221 Statistik Deskriptif 2 - 
7 MU011121 Pendidikan Agama Kristen 2 - 

Jumlah SKS 18  
 
 
 

2 

1 FE032132 Pengantar Akuntansi II 3 - 
2 MU041122 Logika dan Filsafat 2  - 
3 AP022122 Hukum Bisnis 2 - 
4 AP033122 Pengantar Aplikasi Komputer 2 - 
5 AP043122 Keuangan Negara 2 - 

6 MU031132 Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan 3 - 

7 MU021122 Etika 2 - 
8 MU083222 Bahasa Mandarin 2 -  

Jumlah SKS 18  
 
 
 
 
 

3 

1 AP053133 Akuntasi Keuangan Menengah 3 FE032132 
2 AP064133 Pajak Penghasilan I 3 AP012131 

3 AP074133 Akuntansi Pajak 3 AP012131 
AP032132 

4 AP084133 Ketentuan Umum dan Tata 
Cara Perpajakan 3 AP012131 

5 AP093133 Akuntansi Biaya 3 FE032132 
6 AP104133 Pajak Pertambahan Nilai I 3 AP012131 
7 AP114123 Manajemen Perpajakan 2 FE022131 
8 AP124123 Pemotongan & Pemungutan 

Pajak I 2 AP012131 

9 MU051123 Kewirausahaan 2 - 
Jumlah SKS 24   

 
 
 
 

4 

1 AP134134 PBB, Pajak Daerah & BPHTB 3 AP012131 
2 AP144134 Pemeriksaan Pajak 3 AP084133 
3 AP154134 Pajak Penghasilan II 3 AP064133 
4 AP164124 Pemotongan & Pemungutan 

Pajak II 2 AP124123 

5 AP174134 Pajak Pertambahan Nilai II 3 AP104133 
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6 AP183134 Akuntansi Keuangan 
Lanjutan  3 AP053133 

7 AP193134 Dasar-Dasar Audit 3 AP053133 
8 

AP293134 Sistem Informasi 
Manajemen *) 3 FE022131 

Jumlah SKS 23  
 
 
 
 
 
 

5 

1 AP201135 Perilaku Organisasi 3 FE022131 
2 AP214125 Laboratorium PPN 2 AP104133; 

AP174134 
3 AP224135 Pajak Internasional 3 AP084133 
4 AP234135 Penagihan dan Lelang 3 AP130433 
5 AP244125 Lab Pajak Penghasilan 2 AP064133; 

AP154134 
6 AP254125 Lab Pemotongan & 

Pemungutan Pajak 
2 AP154134; 

AP164124 
7 MU062225 Bahasa Indonesia 2 - 
8 AP303135 Analisa Laporan Keuangan *) 3 AP183134 
9 AP261135 Etika Bisnis dan Profesi 3 - 

Jumlah SKS 23  

6 
1 AP273136 PKL Akuntansi Perpajakan 3 Lulus ≥ 90 

SKS 

2 AP283146 Proposal, Seminar, Presentasi 
Hasil dan Laporan Mandiri 4 - 

Jumlah SKS 7  
 Jumlah SKS yang Ditawarkan 113  
Catatan: 
*)   Mata kuliah pilihan (ditawarkan sebanyak 6 SKS) 
Mahasiswa dapat lulus setelah memenuhi minimum 110 SKS yang terdiri dari :   
(1)  Mata Kuliah Wajib       = 107 SKS  
(2)  Mata Kuliah Pilihan*)  =     3 SKS  

 
 
4.4.4 Kegiatan Kurikuler 

Kuliah Tatap Muka 

Mata kuliah yang ditawarkan dalam Program Studi Administrasi 
Perpajakan adalah kuliah tatap muka, kecuali mata kuliah PKL 
Perpajakan. Proses belajar mengajar (PBM) berlangsung di dalam 
kelas. Jumlah pertemuan dalam kelas antara dosen pengampu mata 
kuliah dengan mahasiswa peserta didik berlangsung sebanyak 14 kali 
dalam satu semester ditambah dengan 2 kali ujian, yaitu ujian tengah 



 
 

Panduan Akademik 2019/2020 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas HKBP Nommensen 81 

semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS) untuk setiap mata 
kuliah. 
 
Satu mata kuliah dapat diujikan (untuk UTS atau UAS) bila jumlah 
tatap muka sudah memenuhi, minimal 7 kali sebelum UTS dan 7 kali 
sebelum UAS. Apabila kurang dari jumlah pertemuan dimaksud, 
mata kuliah tersebut belum boleh diujikan. Proses belajar mengajar 
dalam bentuk tatap muka harus ditambah agar ketentuan yang ada 
dipenuhi. 
 
Seorang mahasiswa dapat mengikuti UAS bila jumlah kehadirannya 
dalam PBM minimal 75% dari 14 kali tatap muka. Jumlah kehadiran 
dapat dibuktikan dari daftar absensi yang ditandatanganinya setiap 
kali tatap muka dalam kelas. Paling lambat satu hari sesudah 
berlangsung PBM, maka data kehadiran mahasiswa sudah dientry di 
tata usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis sehingga seseorang 
mahasiswa tidak dapat menambah jumlah kehadirannya apabila yang 
bersangkutan memang tidak hadir dalam perkuliahan. 
 
Laboratorium  
Mata kuliah laboratorium adalah untuk membekali mahasiswa 
dengan ketrampilan teknis berupa praktek pemenuhan kewajiban 
perpajakan serta pelaksanaan hak-hak wajib pajak. Mahasiswa 
diperkenalkan pada formulir-formulir yang terkait dengan PPN, PPh 
Orang Pribadi, PPh Badan, pemotongan dan pemungutan pajak 
disertai dengan cara pengisian serta prosedur mengaplikasikannya, 
seperti : cara pengajuan NPWP/PKP, praktek pengisian SPT Tahunan 
PPh Orang Pribadi (1770 dan 1770S), SPT Masa PPh Pasal 21/26, 
SPT Masa PPh Pasal 23/26, SPT Masa PPh Pasal 22 dan SPT Masa 
PPh Pasal 15, praktek pemenuhan kewajiban PBB, BPHTB dan 
kepabeanan. Mata kuliah laboratorium perpajakan ini tempat 
belajarnya di laboratorium yang telah tersedia di Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis dengan fasilitas yang memadai. 
 
PKL Akuntansi  Perpajakan  
(Praktek Kerja Lapangan/Magang) 
 
Magang dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa 
untuk mempraktekkan seluruh konsep dan pelatihan yang diterima 
selama masa perkuliahan di instansi yang relevan. Magang ini 
dilaksanakan pada semester VI selama 4 (empat) bulan dengan 
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persyaratan mahasiswa telah mengikuti mata kuliah laboratorium 
perpajakan dan telah mengumpulkan minimal 90 SKS. Dari 4 bulan 
magang tersebut 2 (dua) bulan magang di Kantor Konsultan Pajak 
atau  Kantor Akuntan Publik dan 2 (dua) bulan berikutnya di Kantor 
Pelayanan Pajak (KPP) DJP Sumut I. Tempat magang  ditentukan 
oleh Program Studi Administrasi Perpajakan melalui hubungan 
kerjasama yang telah dijalin sebelumnya. 
 
Penulisan Proposal, Seminar, Persentasi Hasil dan Laporan 
Mandiri  
 
Mahasiswa yang akan menamatkan studi harus menyusun Laporan 
Mandiri. Laporan ini disusun berdasarkan hasil magang selama 4 
(empat) bulan yang dibimbing oleh 2 (dua) orang pembimbing yang 
terdiri dari satu orang praktisi dari tempat magang dan satu orang dari 
Dosen Perpajakan. Kemudian Laporan Mandiri ini juga akan 
dipertanggungjawabkan didepan dewan penguji melalui Ujian Meja 
Hijau. Prosedur penulisan Laporan Tugas Akhir dapat dibaca dari 
buku ”Panduan Penulisan Laporan Tugas Akhir” yang diterbitkan 
Program Studi Administrasi Perpajakan. Selanjutnya Prosedur 
pembimbingan  dan pengajuan Laporan Tugas Akhir ditentukan oleh 
Ketua dan Sekretaris Program Studi Administrasi Perpajakan. 
 

4.4.5 Staf Pengajar/Dosen Tetap Program Studi 
 

Dosen yang mengajar di Program Studi D3 Administrasi Perpajakan 
terdiri dari dosen tetap program studi, dosen universitas (dari fakultas 
lain di lingkungan UHN) dan praktisi yang berasal dari Kantor 
Pelayanan Pajak serta kantor Konsultan Pajak. Saat ini Program Studi 
Administrasi Perpajakan memiliki 6 orang dosen tetap (Tabel 4.10). 

Tabel 4.10  Dosen Tetap Program Studi Administrasi Perpajakan 

No. Nama Dosen Jabatan  
Akademik 

1 Bonifasius Tambunan, SE, MSi, Akt, CA Lektor 
2 Amran Manurung, SE, Msi Lektor 
3 Vebry Lumbangaol, SE, MSi, Akt, CA Tenaga Pengajar 
4 Mei Linda Stevany Harefa, SE, MSi Tenaga Pengajar 
5 Muktar Panjaitan, SE, SH, MM, BKP Tenaga Pengajar 
6 Brono Widiatmoko, SS, SE, MM Tenaga Pengajar 
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5.1 Deskripsi Mata Kuliah Wajib  
 Universitas HKBP Nommensen (UHN) 
 
Pendidikan Agama Kristen (2 SKS) 
Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa lebih mengenal Tuhan dan 
kehendakNya dengan mempelajari hubungan manusia dengan Tuhan 
berdasarkan kasih setia Tuhan. Materi mata kuliah mencakup: pemahaman 
toleransi beragama, arti dan hakekat agama serta tujuan yang diharapkan dari 
agama, ajaran-ajaran tentang: dosa, karya penyelamatan, Kristus, Roh 
Kudus, Anugerah, Sakramen, dan Gereja Kristen. 
 
Etika (2 SKS) 

Mata kuliah ini menekankan pada perilaku bagaimana berbuat benar dan 
baik serta menghindari yang salah. Tujuannya adalah supaya mahasiswa 
mempunyai sifat pribadi “menjadi orang baik” yang memiliki nilai-nilai 
moralitas. Mata kuliah ini akan membahas masalah moral (kesusilaan) dalam 
bentuk norma-norma (kaidah-kaidah) atau akhlak ke arah kesejahteraan dan 
kebahagiaan masyarakat melalui penerapan tingkah laku, sopan santun, 
moral yang tinggi, kesusilaan lahir batin. Materi mata kuliah ini mencakup: 
moral dan nilai moral, norma moral, contoh-contoh etika dan kode etik. 
 
Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (3 SKS)  
Mata kuliah ini diharapkan mampu memberikan pemahaman tentang fungsi 
dan kegunaan Pancasila dalam NKRI, sejarah lahirnya Pancasila, sejarah 
pergerakan nasional, sistem pemerintahan negara RI, Demokrasi Pancasila, 
hak asasi manusia, UUD 1945, hubungan Pancasila dengan UUD 1945. Mata 
kuliah ini juga mencakup pembahasan tentang: demokrasi yang 
berkeTuhanan Yang Maha Esa, demokrasi yang menjunjung tinggi hak asasi 
manusia, demokrasi yang berkedaulatan rakyat, demokrasi yang 
mencerdaskan rakyat, demokrasi yang berazaskan pembagian kekuasaan, 
demokrasi yang berpolakan otonomi daerah yang luas, demokrasi yang 
berazaskan rule of law, peradilan bebas dan mandiri, demokrasi yang 
membina kesejahteraan rakyat. 
 
Logika dan Filsafat (2 SKS) 

Mata kuliah ini adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakekat segala 
sesuatu untuk memperoleh kebenaran serta menyelidiki aturan-aturan yang 
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harus diperhatikan supaya berpikir sehat (logis). Tujuan mata kuliah ini 
adalah agar mahasiswa mampu berlatih berpikir serius serta menjadi warga 
negara yang baik, serta dapat memahami tiga lingkungan masalah, yaitu: 
masalah-masalah keadaan (metafisika manusia, alam), masalah-masalah 
pengetahuan (teori kebenaran, teori pengetahuan logika), masalah-masalah 
nilai (teori-teori nilai berdasarkan religi). Materi perkuliahan terdiri dari : 
epistemologi, logika, kritik ilmu-ilmu, ontology (metafisika umum), teologi 
metafisik, antreopologi, kosmologi. 
 
Kewirausahaan (2 SKS) 

Mata kuliah ini dirancang untuk menumbuhkan minat wirausaha para 
mahasiswa dengan memberikan pengetahuan teoritis dan praktis serta 
memberikan wawasan yang memadai dan memiliki sikap yang mendukung 
untuk menjadi seorang wirausahawan (seperti mandiri, berani, jujur, 
tangguh/tahan banting, tidak mudah menyerah, cepat bangkit kembali, 
memberi manfaat pada orang lain, tidak cuma sekedar mampu menghabiskan 
anggaran melainkan harus dapat mengeksporasi peluang, membangun 
institusi berkelanjutan dan tentu saja kreatif, inovatif, dan panjang akal.  
 
Bahasa Indonesia (2 SKS) 

Mata kuliah ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk 
menggunakan Bahasa Indonesia yang efektif, terutama dalam kaitannya 
dengan kemampuan mengemukakan pemikiran dalam suatu tulisan ilmiah 
sesuai dengan tahapan-tahapan suatu tulisan ilmiah yang benar. 
 
Bahasa Inggris  (2 SKS) 

Mata kuliah ini diharapkan mampu mengaktifkan kemampuan berbahasa 
Inggris para mahasiswa. Selain grammar atau struktur, ketrampilan  (skills) 
yang dikembangkan adalah vocabulary building, reading, speaking, listening 
dan writing.  
 
Bahasa Mandarin (2 SKS) 

Mata kuliah ini memberikan bekal kepada  para mahasiswa tentang dasar-
asar kemampuan berbahasa Mandarin yang mencakup dasar-dasar berbicara, 
perkenalan diri dan persalaman, membaca, dan menulis kalimat dengan pola 
struktur dasar bahasa Mandirin. Melalui mata kuliah ini diharapkan dapat 
meningkatkan kemampuan dan kompetensi mahasiswa dalam menghadapi 
persaingan dalam pasar tenaga kerja. 
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5.2 Deskripsi Mata Kuliah Wajib Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis UHN Medan 

 
Pengantar Mikroekonomi (3 SKS) 

Mata kuliah ini diharapkan akan dapat memberikan pengetahuan dasar 
tentang teori mikroekonomi. Topik-topik yang dibahas antara lain: ruang 
lingkup dan masalah mikroekonomi, permintaan dan penawaran, interaksi 
permintaan dan penawaran dalam pasar, elastisitas permintaan dan 
penawaran, aplikasi permintaan dan penawaran terhadap berbagai kebijakan 
pemerintah, perilaku konsumen, perilaku produsen, dan struktur pasar. 
Pembahasan dilakukan dengan ancangan metode kuantitatif, grafis dan 
rumus-rumus yang sederhana. 

 
Pengantar Makroekonomi (3 SKS) 

Mata kuliah ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dasar tentang 
teori makroekonomi. Topik-topik yang dibahas antara lain adalah ruang 
lingkup dan masalah makroekonomi, indikator-indikator makroekonomi, 
pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan inflasi, peran pemerintah dalam 
makroekonomi melalui kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Di samping 
itu akan dibahas pula mengenai komponen-komponen permintaan dan 
penawaran agregat, keseimbangan pendapatan nasional dan multiplier dalam 
model perekonomian tertutup dan model perekonomian terbuka. Pembahasan 
dilakukan dengan ancangan metode kuantitatif, grafis dan rumus-rumus yang 
sederhana. 
 
Pengantar Bisnis (3 SKS) 

Mata kuliah ini akan memperkenalkan pendekatan menyeluruh untuk 
memahami bisnis sebagai suatu kesatuan usaha (sistem). Topik-topik yang 
dibahas mencakup ruang lingkup bisnis, sistem dan lingkungan bisnis, 
konsep manajemen, bentuk-bentuk badan usaha, fungsi pemasaran, 
keuangan, sumber daya manusia, dan produksi/operasi. 

 
Pengantar Manajemen (3 SKS) 

Mata kuliah ini bertujuan untuk memberi pemahaman kepada mahasiswa 
tentang dasar-dasar pengetahuan manajemen, perkembangan pemikiran 
tentang manajemen, dan memberikan penekanan pada proses manajemen 
yang meliputi: proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan 
pengawasan/pengendalian serta penggunaan sumberdaya secara efisien dan 
efektif dalam menuju tercapainya tujuan-tujuan organisasi yang dapat 
mewujudkan visi dan misinya. 
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Pengantar Akuntansi I (2 SKS) 

Mata kuliah ini akan memperkenalkan konsep-konsep akuntansi, proses 
penyusunan laporan keuangan, kegunaan laporan keuangan, tahapan dalam 
siklus akuntansi pada perusahaan jasa dan dagang, konsep, prosedur, dan 
teknik pencatatan dan penyajian pos-pos kas dan bank, piutang dagang, 
wesel tagih, persediaan barang dagang, aktiva tetap dan aktiva tidak 
berwujud di dalam suatu neraca. 

 
Pengantar Akuntansi II (2 SKS) 

Mata kuliah ini merupakan lanjutan dari Pengantar Akuntansi I. Pembahasan 
mencakup konsep, prinsip, prosedur dan teknik pencatatan dan penyajian 
kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, investasi dan modal 
pada perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas dan persekutuan, teknik 
penyusunan laporan arus kas, serta analisis laporan keuangan. 
 
 
5.3 Deskripsi Mata Kuliah Program Studi S1  
        Ekonomi Pembangunan  
 
A. Mata Kuliah Wajib  

Matematika Ekonomi I (3 SKS) 
Mata kuliah ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang 
bagaimana konsep-konsep dan teknik-teknik matematika dapat digunakan 
untuk analisis ekonomi dan bisnis. Materi yang dibahas antara lain: fungsi 
linier, fungsi nonlinier, fungsi logaritma, fungsi eksponensial, kalkulus 
diferensial fungsi dengan satu variabel bebas serta penerapannya untuk 
menyelesaikan masalah keseimbangan statis dan masalah optimasi tanpa 
kendala. 
 
Matematika Ekonomi II (3 SKS) 
Mata kuliah ini merupakan pendalaman dan lanjutan dari mata kuliah 
Matematika Ekonomi I, dengan topik bahasan utama, kalkulus diferensial 
fungsi dengan dua atau lebih variabel bebas, kalkulus integral, persamaan 
diferensial/diferensi dan aljabar matriks serta penerapannya untuk 
menyelesaikan masalah ekonomi dan bisnis yaitu analisis keseimbangan 
statis dan komparatif serta masalah optimasi tanpa dan dengan kendala. 
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Bahasa Inggris Lanjutan (2 SKS) 
Mata kuliah ini pada dasarnya adalah merupakan lanjutan dari mata kuliah 
Bahasa Inggris I. Pengetahuan struktur masih diajarkan, namun penekanan 
adalah pada reading, speaking, dan listening. Mata kuliah ini diharapkan 
akan banyak menggunakan laboratorium bahasa. 
 
Pengantar Hukum Bisnis (2 SKS) 
Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa 
tentang konsep dasar hukum dan kaitan antara instrumen hukum dengan 
aspek ekonomi. Topik yang diberikan antara lain : prinsip umum hukum 
perdata, hukum dagang, hukum perikatan, hukum perseroan dan bentuk –
bentuk kegiatan usaha, PMDN dan PMA, perluasan kegiatan usaha, 
perjanjian kredit bank dan pengikatan jaminan, hukum pasar modal, larangan 
praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, distribusi barang, 
perizinan dalam kegiatan usaha dan hukum penyelesaian sengketa. 
 
Mikroekonomi I (3 SKS) 
Mata kuliah ini merupakan pendalaman dan lanjutan Pengantar 
Mikroekonomi. Pembahasan meliputi : konsep pasar dan harga, perilaku 
konsumen dan produsen, teori biaya, teori produksi, struktur pasar, teori 
keseimbangan umum. Segala pembahasan dilakukan dengan menggunakan 
ancangan grafis, matematik, dan data empiris. Berbagai kebijakan 
mikroekonomi di Indonesia turut dibahas agar mahasiswa dapat memahami 
penerapan teori ke dalam praktek. Dalam mengikuti mata kuliah ini, sangat 
diperlukan pemahaman dasar-dasar kalkulus yang mantap. 
 
Ekonomi Pembangunan (3 SKS) 
Mata kuliah ini diharapkan akan dapat memberikan pengertian dan 
pemahaman tentang masalah pembangunan ekonomi di negara berkembang. 
Topik-topik yang dibahas antara lain mencakup : pengenalan ekonomi 
pembangunan : sejarah, proses dan strategi pembangunan, struktur dan 
karakteristik umum negara sedang berkembang, kaitan antara pembangunan 
di negara berkembang dan tata ekonomi internasional baru. Indikator dan 
ukuran pembangunan, teori-teori alternatif pembangunan, masalah pokok 
penghambat pembangunan pada berbagai sektor pembangunan, peran 
kebijakan fiskal dan kebijakan moneter pembangunan ekonomi, dan 
pembangunan berkelanjutan. 
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Ekonomi Moneter  (3 SKS) 
Mata kuliah ini membahas konsep-konsep dasar tentang mekanisme 
hubungan antara variabel moneter dengan berbagai variabel makroekonomi 
utama serta pengaruh dari kebijakan pemerintah dalam sektor finansial 
dalam perekonomian. Pembahasan akan ditekankan kepada arti dan fungsi 
uang, permintaan dan penawaran uang, suku bunga, perkembangan 
kebijakan moneter yang telah dilakukan di Indonesia dan hubungannya 
dengan lembaga keuangan yang ada serta bagaimana keberhasilan kebijakan 
moneter dalam mengantisipasi masalah-masalah perekonomian nasional. 
 
Ekonomi Koperasi dan UKM (3 SKS) 
Mata kuliah ini membahas faktor-faktor penting dalam koperasi, antara lain : 
kerjasama, tolong-menolong, demokrasi, sukarela dan bagaimana koperasi 
menjadi alat untuk mencapai tujuan masyarakat untuk meningkatkan 
kesejahteraannya, serta bagaimana koperasi dapat menumbuhkembangkan 
usaha ekonomi yang berskala kecil dan menengah. Oleh karena koperasi 
adalah merupakan cabang ilmu ekonomi, maka prinsip-prinsip ekonomi juga 
menjadi prinsip dasar koperasi. 
 
Sistem dan Pemikiran Ekonomi (3 SKS) 
Mata kuliah ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang sistem 
ekonomi, fungsi dan tujuan sistem ekonomi, persamaan dan perbedaan di 
antara sistem-sistem ekonomi secara umum, proses tranformasi dari suau 
sistem ke sistem lainnya. Topik yang dibahas antara lain sistem pasar bebas, 
sistem perencanaan terpusat, dan sistem ekonomi campuran. Selain itu akan 
dibahas pula berbagai metode analisis untuk mengukur keberhasilan dan 
kegagalan suatu sistem dan pengalaman Indonesia dengan berbagai sistem 
ekonomi yang dijalankan. 
 
Makroekonomi I (3 SKS) 
Mata kuliah ini merupakan pendalaman dan lanjutan dari mata kuliah 
Pengantar Makroekonomi. Pembahasan meliputi : masalah-masalah utama 
makroekonomi, dasar-dasar pembentukan model ekonomi, data makroeko-
nomi, pengukuran dan pembagian pendapatan nasional, pertumbuhan 
ekonomi, pengangguran, uang dan inflasi, perekonomian terbuka, fluktuasi 
ekonomi, permintaan dan penawaran agregat. Segala pembahasan dilakukan 
dengan menggunakan ancangan grafis, matematik, dan data empiris. 
Berbagai kebijakan makroekonomi di Indonesia turut dibahas agar 
mahasiswa dapat memahamami penerapan teori ke dalam praktek. Dalam 
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mengikuti mata kuliah ini, sangat diperlukan pemahaman dasar-dasar 
kalkulus yang mantap. 
 
Statistika Ekonomi I (3 SKS) 
Mata kuliah ini membahas metode pengumpulan data, dan penyajian data ke 
dalam berbagai tabel dan grafik. Seluruh pembahasan akan mencakup 
Statistika Deskriptif dan dimaksudkan sebagai persiapan dasar bagi 
mahasiswa untuk mengikuti Statistika Ekonomi II. Sebagai persiapan 
memasuki Statistika Ekonomi II, dibahas juga teori peluang, sebaran 
peluang, angka indeks, dan analisis runtut waktu. 
 
Statistika Ekonomi II (3 SKS) 
 
Mata kuliah ini pada hakekatnya merupakan lanjutan Statistika Ekonomi I. 
Pembahasan lebih ditekankan untuk mempersiapkan mahasiswa mengenai 
berbagai konsep dan metode statistik serta peralatan analisis yang dapat 
digunakan dalam penelitian seperti teori penarikan contoh, pendugaan, 
pengujian hipotesis, uji-Chi kuadrat, uji-F, dan berbagai uji nonparametrik 
Sebagai persiapan bagi mahasiswa untuk mengikuti kuliah ekonometrika, 
dibahas juga analisis regresi dan korelasi sederhana. 
 
Ekonomi Industri (3 SKS) 
Mata kuliah ini merupakan pendalaman dari Teori Mikroekonomi khususnya 
dalam aplikasinya pada dunia nyata. Setelah mengikuti mata kuliah ini, 
mahasiswa diharapkan akan dapat memahami lebih dalam perilaku 
perusahaan dan industri di pasar persaingan tidak sempurna. Pendekatan 
pertama yang dibahas adalah paradigma hubungan struktur pasar-perilaku 
perusahaan-kinerja dan dampaknya terhadap perekonomian. Beberapa topik 
khusus akan dibahas antara lain : konsekuensi dari kekuatan pasar, 
determinan konsentrasi industri, perilaku perusahaan dalam kaitannya 
dengan kemampuannya untuk menentukan harga dan output dan dampaknya 
terhadap efisiensi dan kesejahteraan, diskriminasi harga, kehematan skala 
(economics of scale), pengaruh struktur pasar terhadap kinerja ekonomi dan 
kaitan antara industri dengan perdagangan internasional. Dalam mata kuliah 
ini juga akan dibahas berbagai kebijakan pemerintah dan perubahan 
lingkungan eksternal yang mempengaruhi struktur industri, monopoli 
alamiah, BUMN, antitrust, safety dan health regulation. 
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Ekonomi SDM & Ketenagakerjaan (3 SKS) 
Dalam mata kuliah ini akan dibahas pengertian dari pada tenaga kerja, 
pengangguran, permintaan dan penawaran tenaga kerja, pasar tenaga kerja, 
pengupahan, perencanaan tenaga kerja dan pada akhirnya hubungan 
industrial beserta peraturan dan perundang-undangan yang ada di Indonesia. 
Analisis akan dilakukan dengan ancangan dari segi mikroekonomi maupun 
makroekonomi, baik statis maupun dinamis. 
 
Ekonomi Internasional (3 SKS) 
Mata kuliah ini diharapkan akan dapat memberikan pemahaman kepada para 
mahasiswa tentang berbagai konsep-konsep dasar ekonomi internasional. 
Pembahasan antara lain mencakup: faham merkantilisme, absolute 
advantage, comparative advantage, opportunity cost, kebijakan perdagang-
an, kerja sama ekonomi internasional, neraca pembayaran dan sistem nilai 
tukar, dan aspek moneter perdagangan internasional. 
 
Bank & Lembaga Keuangan Bukan Bank (3 SKS) 
Mata kuliah ini akan dimulai dengan teori mengenai konsep dasar dari uang 
yang merupakan input dan output dari pada lembaga keuangan. Mata kuliah 
ini juga akan mengajarkan tentang bagaimana UU Perbankan, bank sentral, 
perilaku perbankan secara umum, perilaku lembaga keuangan lainnya, 
masalah-masalah yang dihadapi bank secara umum dan di Indonesia pada 
khususnya, persyaratan menjadi bank yang sehat, teori tentang lembaga 
keuangan lainnya, hubungan antara lembaga keuangan lain dengan 
perbankan. 
 
Ekonometrika I (3 SKS) 
Mata kuliah ini akan dapat mengantar para mahasiswa untuk memahami 
dasar-dasar teori ekonometrika untuk dapat digunakan dalam analisis 
penentuan hubungan peubah-peubah ekonomi secara kuantitatif. Mata kuliah 
meliputi : model regresi persamaan tunggal, pengunaan statistika, model 
regresi dua peubah dan model regresi berganda. Titik berat pembahasan 
adalah prosedur perhitungan, pendugaan, pengujian dan interpretasi hasil 
perhitungan dengan menggunakan data empiris. 
 
Mikroekonomi II (3 SKS) 
Mata kuliah ini adalah merupakan lanjutan dari mata kuliah Mikroekonomi I. 
Pembahasan dipusatkan lebih dalam tentang ancangan mikroekonomi yang 
mutakhir, seperti teori ketidakpastian, teori permainan, pasar faktor produksi, 
eksternalitas, dan kegagalan pasar, regulasi, deregulasi dan kebijakan publik. 
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Dalam mengikuti mata kuliah ini sangat diperlukan pengetahuan yang 
mantap mengenai matematika, teori himpunan, dan pemrograman linier. 
 
Ekonomi Sektor Publik (3 SKS) 
Mata kuliah ini diharapkan akan dapat memperkenalkan kepada mahasiswa 
tentang perekonomian dengan sektor publik. Pembahasan akan difokuskan 
pada definisi dan fungsi barang publik, proses terjadinya barang publik, 
manfaat dari barang publik, pengelolaan barang publik serta pendanaan 
barang publik. Topik-topik yang dibahas antara lain : pengertian dan 
pertimbangan mengenai barang publik serta kriteria penyediaan dan 
penentuan harganya, penyediaan dan pendanaan barang publik, perpajakan 
dan dampaknya terhadap efisiensi dan keadilan, dan desentralisasi fiskal. 
 
Ekonomi SDA & Lingkungan (3 SKS) 
Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa memiliki pengetahuan tentang 
pokok permasalahan sumber daya alam dan lingkungan dan melihatnya 
sebagai persoalan ekonomi. Untuk itu akan dijelaskan konsep-konsep dan 
alat analisis ilmu ekonomi yang banyak digunakan dalam penelaahan sumber 
daya alam dan lingkungan, khususnya dalam kerangka pemanfaatan sumber 
daya alam. Pembahasan juga meliputi peran sumber daya alam dan masalah 
pengelolaannya dalam pembangunan. Topik-topik yang dibahas antara lain : 
alokasi statis sumber daya alam, alokasi dinamik sumber daya alam, 
ekonomi mineral, ekonomi lingkungan, ekonomi energi, renewable dan non-
renewable resources, public goods dan common property, metode penilaian 
sumber daya alam dan lingkungan, pertumbuhan ekonomi dan penyusutan 
sumber daya alam. 
 
Perekonomian Indonesia (3 SKS) 

Mata kuliah ini bertujuan untuk membahas bagaimana bekerjanya sistem 
ekonomi Indonesia termasuk latar belakang sejarah dan aspek budayanya, 
struktur perkembangannya, masalah, tantangan dan hambatan dalam 
perekonomian Indonesia, dan kebijakan yang dilakukan terutama sejak orde 
baru. Dengan mempelajari hal tersebut, diharapkan dapat dipahami 
bagaimana bekerjanya sistem ekonomi dalam teori dan praktek. 
 
Ekonometrika II (3 SKS) 
Mata kuliah ini adalah merupakan pendalaman dan lanjutan dari mata kuliah 
Ekonometrika I. Topik-topik yang akan dibahas antara lain mencakup : 
analisis multikolinearitas, heteroskedastisitas, otokorelasi, model otoregresif, 
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distributed-lag dan peubah boneka (dummy). Titik berat pembahasan adalah 
pada interpretasi hasil perhitungan dengan menggunakan data empiris. 
 
Makroekonomi II (3 SKS) 
Mata kuliah ini adalah merupakan lanjutan dari mata kuliah Makroekonomi 
I. Pembahasan ditekankan pada teori makroekonomi yang dianut oleh 
berbagai mashab ekonomi, seperti Klasik, Neo-Klasik, Neo-Keynesian, 
Monetaris, Rational Expectation, dan Suply-Side Economics. Dalam 
pembahasan akan diperkenalkan pada mahasiswa bagaimana kebijakan-
kebijakan makroekonomi setiap mashab mengatasi masalah-masalah 
makroekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, pengangguran, inflasi dan 
sebagainya. Seperti dalam mengikuti mata kuliah Makroekonomi I, dalam 
mengikuti mata kuliah ini pun sangat diperlukan pemahaman dasar-dasar 
kalkulus yang mantap. 
 
Metode Penelitian Ekonomi (3 SKS) 
Dalam mata kuliah ini, mahasiswa diarahkan untuk dapat menulis skripsi 
dengan metodologi penelitian yang benar dan ilmiah. Pembahasan dimulai 
dari langkah-langkah metode ilmiah, kemudian dilanjutkan dengan jenis 
penelitian yang akan dilakukan, identifikasi dan perumusan masalah, studi 
kepustakaan untuk membantu latar belakang teoritis penelitian, perumusan 
hipotesis, rancangan penelitian yang berisi pembentukan model analisis yang 
akan digunakan sampai kepada identifikasi variabel secara operasional, 
metodologi penelitian yang memuat pengambilan sampel, pengumpulan dan 
pengolahan data sampai kepada tahap yang diinginkan peneliti. Pada 
akhirnya akan dibahas bagaimana cara atau metode menulis laporan hasil 
penelitian yang benar. 
 
Model Ekonomi (3 SKS) 
Mata kuliah ini membahas tentang bagaimana pembentukan suatu model 
atau teori dalam bidang ekonomi khususnya dan dalam bidang ilmu 
pengetahuan umumnya. Pembentukan model tersebut dilakukan berdasarkan 
tahapan bahasa keilmuan, yaitu: paradigma, konsep, dalil dan model. 
Pembentukan model dilakukan dengan menggunakan ancangan matematika 
dan ekonometrika. Model-model ekonomi yang lazim ditemukan dalam 
analisis mikroekonomi dan makroekonomi dan dalam bidang ekonomi 
lainnya akan dianalisis dan dibahas penerapannya berdasarkan keadaan pada 
saat ini. 
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Otonomi Daerah & Desentralisasi Fiskal (3 SKS) 
Mata kuliah ini membahas sejarah otonomi daerah sejak kemerdekaan 
sampai dengan sekarang, pengertian desentralisasi dan otonomi, undang-
undang yang mengatur pelaksanaan otonomi daerah dan perimbangan 
keuangan antar pemerintah pusat dan daerah. Pembahasan juga akan 
meninjau beberapa praktek pelaksanan otonomi daerah. Pada akhir 
perkuliahan, akan dibahas juga prospek otonomi daerah di masa depan. 
 
Evaluasi Proyek Ekonomi (3 SKS) 
Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa tentang peranan 
proyek dalam pembangunan ekonomi, baik proyek yang menghasilkan 
barang publik maupun barang privat, bagaimana mengevaluasi proyek-
proyek tersebut dan aspek-aspek apa yang perlu diperhatikan dalam 
membuat evaluasi proyek. Topik-topik yang dibahas antara lain : pengertian 
proyek dalam pembangunan ekonomi, munculnya alternatif proyek, cara 
memilih proyek, kriteria investasi proyek publik dan privat, aspek-aspek 
teknologi dan lingkungan dan cara membuat laporan usulan proyek. 
 
Perencanaan Pembangunan (3 SKS) 
Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa tentang pengertian 
perencanaan pembangunan, perencanaan ekonomi dan perbedaannya dengan 
ekonomi perencanaan. Pembahasan meliputi : pengertian, ruang lingkup, 
fungsi dan tujuan perencanaan dan beberapa model perencanaan ekonomi 
dan aspek kelembagaannya. 
 
Ekonomi Regional (3 SKS) 
Mata kuliah ini diharapkan akan dapat memberikan gambaran kepada 
mahasiswa tentang bagaimana perkembangan suatu daerah yang  merupakan 
bagian dari suatu negara, melalui pemanfaatan sumber daya yang ada pada 
daerahnya dan dari daerah lainnya. Secara umum, mata kuliah ini adalah 
merupakan aplikasi dari pada makroekonomi pada tingkat sub-nasional. Oleh 
karena itu, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan dan model 
makroekonomi dengan penyesuaian pada ciri-ciri suatu daerah yang tidak 
mengenal batas administrasi dengan daerah lainnya. Pembahasan dalam mata 
kuliah ini dimulai dengan pengenalan model pertumbuhan daerah, kemudian 
analisis bagaimana suatu daerah melakukan spesialisasi dan diakhiri dengan 
model-model perekonomian yang sesuai dengan perekonomian suatu daerah. 
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Seminar Ekonomi (3 SKS) 
Dalam mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan akan dapat menambah 
wawasannya dalam pengetahuan praktis dengan melakukan presentase, 
diskusi dan seminar-seminar kecil di antara mahasiswa yang dipandu oleh 
dosen pengasuh. Materi diskusi dan presentase lebih menitikberatkan 
pembahasan tentang masalah aktual yang berkaitan dengan teori ekonomi 
dengan menggunakan data Indonesia atau negara lain. Mahasiswa 
diharapkan akan dapat menulis suatu makalah yang membahas suatu 
masalah aktual yang diminatinya dengan menggunakan kerangka pikir teori-
teori yang telah dipelajari dalam mata kuliah Ilmu Ekonomi secara umum 
(Mikroekonomi dan Makroekonomi) atau bidang-bidang ekonomi yang lebih 
khusus seperti: Ekonomi Industri, Ekonomi Moneter, Ekonomi Internasional, 
Ekonomi Pembangunan, Ekonomi SDM & Ketenagakerjaan, Ekonomi SDA 
& Lingkungan,  dan bidang-bidang ekonomi lainnya. Dalam mata kuliah ini, 
mahasiswa akan berlatih untuk mengutarakan pendapat dan cara berdialog 
dengan argumen yang rasional dan ilmiah. 
 
Riset Operasi (3 SKS) 
Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa agar trampil dalam 
pengaplikasian software dalam pengolahan data yang berkaitan dengan 
masalah optimasi laba, biaya, transportasi, penugasan, dan analisis 
sensitivitas serta membaca hasil analisis dan menarik kesimpulan secara 
kuantitatif. 
 
KPPM/Magang/PKL (2 SKS) 

Mata kuliah ini bertujuan untuk memberi kesempatan bagi mahasiswa agar 
dapat mengaplikasikan pengetahuan yang diperolehnya dari perkuliahan 
pada berbagai bidang pekerjaan. Melalui kegiatan ini, mahasiswa dapat lebih 
memahami relevansi ilmu ekonomi dan pembangunan secara umum melalui 
pengalaman langsung di lapangan. 
 
Skripsi (6 SKS) 
Mata kuliah ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan analisis 
mahasiswa yang berkaitan dengan bidang keilmuannya, mengintegrasikan 
ilmu yang telah diperoleh dan memberikan pengalaman mengekspresikan ide 
dalam bentuk tulisan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Para 
mahasiswa diharuskan memilih topik yang relevan dengan salah satu bidang 
ekonomi yang diminatinya dan dibimbing oleh dosen pembimbing skripsi. 
Penulisan skripsi diawali dengan pengajuan usulan penelitian yang terdiri 
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dari latar belakang penelitian, masalah penelitian, hipotesis penelitian, studi 
literatur, hipotesis, metode penelitian, dan daftar kepustakaan. Usulan 
penelitian ini diajukan kepada Program Studi untuk diperiksa dan ditentukan 
dosen pembimbingnya. Setelah dosen pembimbing skripsi menyetujui skripsi 
yang ditulis oleh mahasiswa, selanjutnya mahasiswa bersangkutan melapor 
kepada fungsionaris Program Studi untuk memeriksa apakah sudah layak 
mengikuti ujian meja hijau. Mahasiswa dapat mengikuti ujian meja hijau 
setelah lulus dalam mata kuliah sekurang-kurangnya 138 SKS. 
 
Analisis Tata Ruang Wilayah (3 SKS) 
Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa tentang keterampilan 
menganalisis tata ruang wilayah dalam penentuan kebijakan dan 
pembangunan suatu wilayah. 
 
 
B. Mata Kuliah Pilihan 
 
Ekonomi Perdagangan Internasional (3 SKS) 
Mata kuliah ini akan membahas topik khusus dari mata kuliah Ekonomi 
Internasional. Topik-topik yang dibahas antara lain mencakup : teori 
produksi dan perdagangan, tarif dan kebijakan perdagangan, balas jasa faktor 
produksi, mobilitas faktor produksi, pertumbuhan perdagangan internasional 
dan pembangunan ekonomi dan kerjasama internasional. Pembahasan juga 
meliputi: prosedur ekspor-impor, syarat-syarat penyerahan barang, letter of 
credit (LC), jasa transportasi dan jasa asuransi.  
 
Sosiologi dan Politik (3 SKS) 
Mata kuliah ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang konsep 
dasar pranata dan lembaga sosial dalam hubungannya dengan perilaku 
ekonomi secara individu dan kelompok dalam suatu masyarakat. 
Pembahasan dilakukan dengan pemikiran bahwa sistem dan lembaga 
ekonomi yang ada dalam suatu masyarakat dipengaruhi oleh perilaku 
masyarakat baik secara individu maupun anggota kelompok. Selain itu, 
dalam mata kuliah ini dibahas juga tentang jenis-jenis kekuasaan, struktur 
dan proses politik serta peran kelompok kepentingan dalam proses politik 
dalam suatu masyarakat baik pada masa lampau maupun saat ini khususnya 
yang terjadi di Indonesia. 
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Ekonomi Perkotaan dan Transportasi (3 SKS) 
Mata kuliah ini diharapkan akan dapat memberikan gambaran kepada 
mahasiswa tentang bagaimana munculnya suatu kota dengan pendekatan 
ekonomi. Akan dibahas pula berbagai masalah dan kebijakan perkotaan 
seperti sektor publik, urbanisasi, kemiskinan, perumahan, transportasi dan 
kemacetan. 
 
Ekonomi Pertanian dan Perdesaan (3 SKS) 
Mata kuliah ini memperkenalkan penerapan analisis mikroekonomi dan 
makroekonomi dalam sektor pertanian. Topik yang dibahas mencakup 
sejarah ekonomi pertanian dalam pembangunan ekonomi, sumbangan sektor 
pertanian dalam struktur produksi selama proses pembangunan ekonomi, 
masalah produksi dan pemasaran hasil pertanian serta peran agribisnis dan 
pembangunan pertanian. 
 
Pasar Keuangan (3 SKS) 
Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada para 
mahasiswa tentang pasar keuangan khususnya yang ada di Indonesia. 
Pembahasan meliputi aspek hukum, etika, prosedur, tata cara perdagangan 
dan kelembagaan. 
 
Manajemen Strategik Pembangunan (3 SKS) 
Mahasiswa menguasai dasar teori tentang manajemen stratejik dan mampu 
mengaplikasikannya untuk membuat renstra suatu organisasi baik instansi 
pemerintah maupun swasta.  
 
Ekonomi Kreatif (3 SKS) 
Mahasiswa diberi pemahaman bahwa intelektual yang dimilikinya adalah 
sebagai kekayaan yang dapat menciptakan uang, kesempatan kerja, 
pendapatan, dan kesejahteraan. Jadi mendorong mahasiswa agar dapat 
menjadi kreator dan inovator. 

 
 

5.4 Deskripsi Mata Kuliah Program Studi S1 Manajemen 
 
A. Mata Kuliah Wajib 
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Bahasa Inggris Lanjutan (2 SKS)  

Mata kuliah ini bertujuan supaya mahasiswa dapat mengenal dan mengerti 
istilah-istilah yang digunakan dalam bidang ilmu ekonomi dan bisnis 
sehingga memiliki kemampuan untuk membaca dan mengerti buku teks 
dalam bahasa Inggris, mempertajam kemampuan menyimak yang akan 
sangat diperlukan dalam proses belajar selanjutnya. 
 
Manajemen Pemasaran Global (3 SKS) 
Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa memahami berbagai konsep dan 
metode pemasaran internasional dengan memperhatikan aspek ekonomi, 
sosial, budaya, politik, hukum dunia. Pemahaman tersebut diperoleh melalui 
referensi tertulis dan observasi di perusahaan internasional setempat. 
 
Aplikasi Analisis Kuantitatif (2 SKS) 
Ruang lingkup mata kuliah aplikasi analisis kuantitatif adalah skala 
pengukuran, metode analisis data, mengoperasikan program SPSS, 
mendisain variabel, entry data, uji normalitas, mengaplikasikan data dengan 
metode statistik nonparametrik, perbedaan rata-rata dua sampel berpasangan 
dan dua sampel independen serta mengaplikasikan data dengan metode 
statistik nonparametrik, uji ranking sampel independen Mann-Whitney dan 
metode Cochran, metode Friedman dan metode Kurskal-Wallis, metode 
model regresi dan korelasi, baik yang sederhana maupun berganda, syarat 
asumsi klasik dalam suatu analisis data, uji asumsi klasik dalam suatau 
model persamaan regresi berganda, model regresi dengan menggunakan 
variabel bebas dummy, model regresi dengan model LPM dan Logistik, 
model regresi dengan variabel moderating, model regresi dengan variabel 
intervening, analisis faktor, analisis diskriminan, analisis sesuai dengan 
kasus 
 
Matematika (3 SKS) 

Mata kuliah ini membahas konsep-konsep dan teknik-teknik matematika 
yang sering digunakan dalam menganalisis masalah-masalah ekonomi, bisnis 
dan keuangan. Topik-topik yang dibahas terdiri dari fungsi, limit, aturan-
aturan diferensial dan integral, dan matriks serta operasinya. 
 

Matematika Bisnis (3 SKS) 

Mata kuliah ini bertujuan untuk membahas mengenai matematika sederhana 
yang dapat digunakan sebagai alat untuk menjelaskan berbagai permasalahan 
di bidang ekonomi, bisnis dan keuangan. Penerapan matematika dalam hal 
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ini lebih difokuskan pada konsep time value of money, keputusan-keputusan 
mengenai investasi uang dan aspek-aspek keuangan lainnya dalam operasi 
suatu bisnis. Topik-topik yang dibahas antara lain mencakup: barisan dan 
deret, bunga dan diskonto sederhana, bunga dan diskonto majemuk, anuitas, 
dan aplikasi masing-masing dalam ekonomi, bisnis dan keuangan. Juga 
dibahas mengenai depresiasi, saham dan obligasi. 
 
Manajemen Perbankan (3 SKS) 
Mata kuliah ini bertujuan memberikan dasar pengetahuan dan implementasi 
tentang pengelolaan lembaga perbankan dengan penekanan pada bank 
komersial sebagai suatu badan usaha. Cakupannya merujuk pada Undang-
undang perbankan, yaitu bank komersial yang berdasarkan sistem bunga dan 
sistem bagi hasil. Topik-topik penting yang akan dibahas adalah peranan 
lembaga keuangan, penilaian kinerja bank, kesehatan bank, manajemen dana 
pihak ketiga, manajemen kredit, analisis kredit, manajemen likuiditas dan 
manajemen gap. 
 

Akuntansi Biaya (3 SKS) 
Mata kuliah ini bertujuan untuk membahas pengertian biaya, tujuan dan 
ruang lingkup akuntansi biaya, serta metode pencatatan dan teknik 
penghitungan biaya. Pokok bahasan dalam mata kuliah ini yang berkaitan 
dengan penentuan harga pokok barang maupun jasa, proses pengumpulan 
biaya dengan metode harga pokok pesanan dan metode harga pokok proses, 
alokasi joint cost, pengelolaan persediaan, tenaga kerja serta alokasi biaya 
overhead pabrik secara tradisional dan kontemporer.  
 
Komunikasi dan Negosiasi Bisnis (2 SKS) 

Mata kuliah ini membahas konsep, pola, saluran-saluran komunikasi bisnis, 
beserta hambatannya serta, tahapan penulisan pesan-pesan bisnis dan 
komunikasi dalam organisasi, komunikasi antar budaya, keterampilan 
berbicara dalam berbisnis, dan bagaimana mempraktekannya dalam dunia 
kerja nyata. Adapun pokok bahasan pada mata kuliah komunikasi bisnis ini 
meliputi: Dasar-dasar komunikasi bisnis, komunikasi lintas budaya, 
komunikasi organisasi, tahapan penulisan pesan-pesan bisnis, korespondensi, 
penulisan proposal, lamaran pekerjaan dan laporan-laporan formal dan 
informal, pengembangan keterampilan berbicara: negosiasi, presentasi, 
interview. 
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Teknik Proyeksi Bisnis (3 SKS) 
Mata kuliah ini termasuk alat dan metode yang memberikan pengetahuan 
dan keterampilan pada mahasiswa tentang bagaimana menyusun proyeksi 
bisnis pada berbagai kasus bisnis. Untuk mencapai itu, mahasiswa 
diharapkan mampu mengerti dan memahami berbagai konsep-konsep dasar 
tentang jenis-jenis data, pengelompokan data, screening data dan berbagai 
metode peramalan bisnis, seperti metode rata-rata, smoothing, analisa 
korelasi, analisis regresi sederhana, dan regresi berganda, dekomposisi, box 
Jenkins dan analisa input-output. Untuk mencapai tujuan pemebelajaran 
dalam mata kuliah teknik proyeksi bisnis ini, metode pembelajaran selain 
menggunakan metode ceramah adalah juga menggunakan metode praktek 
langsung dengan cara mengambil data langsung di lapangan sehingga 
mahasiswa bisa lebih memahami dan mengerti bagaimana proyeksi bisnis itu 
penting untuk membuat keputusan-keputusan bisnis mendatang. 
 

Akuntansi Manajemen (3 SKS) 
Mata kuliah ini merupakan lanjutan dari mata kuliah akuntansi biaya. Mata 
kuliah ini bertujuan supaya mahasiswa dapat memahami peranan akuntansi 
dalam perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan manajemen. 
Selain itu juga, memberikan pemahaman pada mahasiswa mengenai 
anggaran, biaya standar, perilaku biaya terhadap volume kegiatan, analisis 
biaya diffrensial, pusat-pusat pertanggungjawaban, pengukuran kinerja 
keuntungan, transfer pricing, activity based management. 
 
Statistika Bisnis (3 SKS) 
Mata kuliah ini akan mengajarkan pengetahuan tentang cara-cara 
pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, penarikan kesimpulan 
sementara, pembuatan keputusan yang sesuai dengan analisisnya, dan 
aplikasi statistik dalam dunia bisnis. Disamping itu juga dibahas tentang 
distribusi probabilitas, distribusi sampling, estimasi, pengujian hipotesis, 
regresi dan korelasi, dan statistik nonparametrik. 
 
Perpajakan (3 SKS) 
Mata kuliah ini mempunyai tujuan untuk memberikan pengetahuan 
mengenai pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia, Pajak pertambahan 
nilai atas barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, PBB dan 
bea materai. Mahasiswa diharapkan memahami dasar-dasar pengenalan PPh, 
menghitung terutang baik untuk orang pribadi maupun badan serta 
memotong, memungut pajak dari pihak ketiga dan melaporkan PPh terutang 
dalam surat pemberitahuan PPh. 



 
 

Panduan Akademik 2019/2020 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas HKBP Nommensen 100 

Riset Operasi (3 SKS) 
Mata kuliah ini merupakan salah satu alat dalam pengambilan keputusan, 
menyusun rencana dan strategi, baik jangka pendek maupun jangka panjang. 
Selain itu, juga berperan dalam memecahkan masalah-masalah dari kegiatan 
sehari-hari dalam bidang bisnis, pemerintahan, militer, maupun perseorang-
an. Pembahasan mata kuliah ini akan dibatasi pada beberapa topik 
Operations Research yang penting saja dan yang relevan dengan kebutuhan 
dan penggunaan dalam pengambilan keputusan manajerial serta dalam 
penerapan ilmu pengetahuan. 
 
Pasar Uang & Modal (3 SKS) 
Mata kuliah ini bertujuan supaya mahasiswa memahami apakah tujuan 
investasi, strategi dan pengelolaan portofolio obligasi, portofolio equitas 
serta evaluasi terhadap portofolio. Mahasiswa diharapkan dapat mengetahui 
bagaiman proses analisis, pemilihan dan pengelolaan investasi/ portofolio 
surat berharga seperti: saham dan obligasi serta mengukur kinerjanya. 
 
Perilaku Organisasi (3 SKS) 
Mata kuliah ini merupakan pengantar kearah pemahaman mahasiswa 
mengenai aspek perilaku sumber daya manusia. Perilaku manusia mengenai 
keterkaitan antara perilaku individu, perilaku kelompok dan perilaku 
organisasi dengan struktur organisasi. 
 
Manajemen Pelayanan Publik (3 SKS) 
Mata kuliah ini membahas tentang prinsip-prinsip penyelenggaraan 
pelayanan publik oleh organisasi publik. Topik-topik yang dibahas 
mencakup prinsip-prinsip pelayanan, etika pelayanan, metode-metode 
pelayanan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. 
 
Manajemen Keuangan (3 SKS) 
Mata kuliah ini bertujuan supaya mahasiswa mengerti apakah itu keuangan, 
fungsi manajemen keuangan, lembaga keuangan, laporan keuangan, 
penyusutan dan aliran kas, perencanaan keuangan, modal kerja, pembiayaan 
jangka pendek, kas dan surat berharga, manajemen piutang dagang, 
manajemen persediaan. Mahasiswa diharapkan akan mudah untuk 
mengerjakan kasus nyata masalah keuangan yang ada di Indonesia. 
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Manajemen Pemasaran (3 SKS) 
Mata kuliah ini bertujuan untuk mengenal peranan manajemen pemasaran 
dalam menilai peluang dan perilaku konsumen serta elemen-elemen pokok 
dalam abad 21, nilai dan kepuasan pelanggan, pencarian informasi dalam 
pemasaran, persaingan, segmenting, targeting, dan positioning, elemen-
elemen dalam bauran pemasaran (produk, harga, distribusi, dan promosi), 
implementasi program pemasaran serta pengendalian dan pengawasan 
program pemasaran. 
 
Manajemen SDM (3 SKS) 
Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman bagi mahasiswa 
bagaimana peran/fungsi MSDM dan Manajer SDM sebagai strategic partner 
dalam usaha organisasi untuk menciptakan nilai, agar organisasi dapat 
mencapai keunggulan bersaing. Dalam mata kuliah ini dibahas kegiatan-
kegiatan yang harus dilakukan oleh Departemen SDM agar organisasi dapat 
memiliki SDM yang kapabel dan berkomitmen dalam membangun 
infrastruktur organisasi agar tercapainya keberhasilan strategi organisasi. 
Materi lainnya yang dibahas mencakup pengembangan karyawan, mengelola 
turnover, kompensasi, hubungan industrial, keselamatan dan kesehatan kerja, 
pengelolaan SDM secara global, mengelola fungsi SDM secara strategik. 
 
Manajemen Operasi dan Jasa (3 SKS) 
Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada mahasiswa 
mengenai pengertian manajemen produksi/ operasi, alat-alat pengambilan 
keputusan, manajemen kualitas, peramalan bisnis, perencanaan, proses 
produksi dan kapsitas perencanaan lokasi, perencanaan agregat, penjadwalan 
dan manajemen persediaan. 
 
Sistem Informasi Manajemen (3 SKS) 
Mata kuliah ini mempelajari berbagai konsep, penerapan dan tingkah laku 
sistem informasi manajemen dalam suatu organisasi. Kemempuan yang 
diharapkan dapat dimiliki oleh mahasiswa dengan mempelajari mata kuliah 
ini mencakup menganalisa kebutuhan informasi bagi manajemen, 
memodifikasi dan mengembangkan sistem informasi manajemen, merancang 
sistem informasi bagi pengambilan keputusan, dan mengaplikasikan teknik-
teknik pengolahan data pada sistem informasi yang dirancang. 
 
Metode Penelitian Bisnis (3 SKS 
Mata kuliah ini bertujuan supaya mahasiswa memahami teori dan konsep 
penelitian, mengenal peralatan penelitian dan memahami cara menggunakan-
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nya, serta mampu melakukan penelitian ilmiah di bidang manajemen. Secara 
spesifik mahasiswa akan belajar mengenai proses penelitian yang dimulai 
dengan bagaimana mendefenisikan masalah, menelaah literatur, mengumpul-
kan dan menganalisis data, dan menyususn laporan penelitian. 

Studi Kelayakan Bisnis (3 SKS) 
Mata kuliah ini membahas teknik analisis kelayakan usaha dan faktor-faktor 
yang diperhatikan dalam menilai suatu proyek bisnis yang meliputi analisis 
teknis, analisis pemasaran, analisis finansial, analisis manajemen, analisis 
legalitas, serta analisis lingkungan dan sosial politik yang semuanya dalam 
suatu analisis terpadu. 
 
Pengganggaran Perusahaan (3 SKS) 
Mata kuliah ini membahas bagaimana seorang akuntan internal dapat 
mendukung manajer dengan memberikan anggaran baik jangka pendek 
maupun jangka panjang, anggaran untuk kegiatan operasional dan financial. 
Mata kuliah ini bertujuan supaya mahasiswa dapat menyediakan informasi 
yang membantu pihak manajer untuk menganalisa dan mengimplemen-
tasikan informasi perencanaan yang telah disusun dengan memilih strategi 
pengganggaran yang tepat. 
 
Manajemen Mutu (3 SKS)   
Mata kuliah ini membahas berbagai konsep mutu dan produktivitas dalam 
suatu organisasi. Topik-topik yang dibahas mencakup cost quality, 
continuous improvement, statistical quality control, total quality 
management, reengineering, benchmarking, tools of TQM, dan productivity 
performance indicator. 
 
Manajemen Keuangan Lanjutan (3 SKS) 
Mata kuliah ini merupakan lanjutan dari mata kuliah manajemen keuangan. 
Mata kuliah ini membahas teori, konsep dan model-model analisis yang 
berkaitan dengan pengambilan keputusan investasi aktiva tetap, baik dalam 
kondisi pasti maupun ketidakpastian. Selain itu jugadibahas topik-topik 
keputusan pembiayaan, kebijakan dividen dan keputusan keuangan lainnya, 
serta topik manajemen keuangan yang bersifat internasional dan 
perkembangan baru di bidang manajemen keuangan. 
 
Manajemen Pemasaran Lanjutan (3 SKS) 
Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan suatu kerangka kerja untuk 
menganalisis berbagai pengertian dan konsep mengenai peranan pemasaran 
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dalam membangun kepuasan konsumen, strategi berorientasi pasar, direct 
marketing pasar, mendesain pasar, mendesain strategi pemasaran global. 
Selain itu manajemen pemasaran lanjutan juga membahas tentang pemasaran 
jasa. Mata kuliah ini menitikberatkan pada pola perencanaan, pelaksanaan 
dan pengendalian dari semua kegiatan pemasaran atau dasar-dasar 
pemasaran. Pemasaran dilihat dari penerapan manajemen yang mencakup 
proses pengambilan keputusan yang didasarkan pada konsep-konsep 
perusahaan (organisasi) dapat tercapai secara maksimal. 
 
Manajemen Sumber Daya Manusia Lanjutan (3 SKS) 
Mata kuliah manajemen sumber daya manusia (MSDM) lanjutan difokuskan 
kepada pemahaman konsep dan kasus terkait MSDM. Cakupan pembahasan 
mata kuliah ini meliputi; lingkungan SDM, penarikan dan persiapan SDM, 
penilaian dan pengembangan SDM, kompensasi SDM dan topik-topik 
khusus dalam MSDM. Mahasiswa dikembangkan untuk mampu memahami 
konsep MSDM serta mampu menganalisis kasus-kasus yang berkaitan 
dengan MSDM. 
 
Perdagangan Luar Negeri (2 SKS) 
Mata kuliah ini mempelajari berbagai konsep dan ruang lingkup kebijakan 
perdagangan internasional, ketergantungan bisnis internasional, persaingan 
bebas internasional, organisasi perdagangan internasional (WTO), instrumen 
kebijakan perdagangan internasional, ekonomi-politik kebijakan perdagang-
an, kebijakan perdagangan di negara sedang berkembang, bebijakan 
perdagangan (ekspor-impor) Indonesia. 
 
KPPM (3 SKS) 
Mata ajar ini bertujuan untuk memberikan kesempatan mempraktekkan 
pengetahuan akuntansi yang mereka peroleh selama perkuliahan di dunia 
penelitian, bisnis dan sebagainya, sehingga mahasiswa dapat melebihi 
relevansi ilmu yang mereka terima di dunia praktek. Setelah mengikuti mata 
kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu mempraktekkan ilmu yang telah 
diperoleh dalam dunia nyata. 
 
Ekonomi Manajerial (3 SKS) 
Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan kepada mahasiswa pendalaman 
dan aplikasi materi Teori ekonomi dalam kebijaksanaan pengelolaan 
perusahaan. Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa diharapkan dapat 
menggunakan peralatan matematis, grafis dari peralatan teori ekonomi untuk 
memecahkan masalahmasalah ekonomi perusahaan 
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Manajemen Strategik (3 SKS) 
Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan mengenai konsep 
dasar manajemen startegi dan pengalaman menyusun rencana strategik, 
mengintegrasikan ilmu yang telah dipelajari untuk menjadi suatu keputusan 
strategi bisnis, mengetahui hubungan antara SWOT dengan perumusan, 
implementasi dan evaluasi strategi, menggunakan stategik audit untuk 
mengevaluasi kinerja perusahaan. 
 
Seminar Manajemen (3 SKS) 
Seminar Manajemen merupakan mata kuliah yang dirancang sedemikian 
rupa dengan sasaran-sasaran berikut: (a) agar mahasiswa berusaha untuk 
menyegarkan kembali pemahaman dan pengetahuan tentang bisnis dan 
manajemen, manajemen keuangan, pemasaran, operasi, dan sumberdaya 
manusia yang telah dipelajari sebelumnya, (b) dengan membagi mahasiswa 
dalam kelompok-kelompok beranggotakan 5-7 orang, maka masing-masing 
kelompok dituntut untuk mampu bekerjasama dalam kelompok dalam 
menghasilkan makalah-makalah yang selanjutnya akan diseminarkan, (c) 
agar mahasiswa dapat mengembangkan kemampuan dan ketrampilannya 
berkomunikasi dalam seminar dengan menampilkan peran yang berbeda-
beda seperti penyaji makalah, moderator, pembahas atau pembanding 
makalah, memberikan penjelasan terhadap pertanyaan-pertanyaan, dan lain-
lain. 
 
Skripsi (6 SKS) 
Mata kuliah ini bertujuan untuk melatih ketrampilan mahasiswa dalam 
menganalisis gejala ekonomi tertentu serta menuangkan secara lisan dan 
tertulis dalam bentuk skrisi. Mahasiswa dilatih lebih lanjut untuk mencari 
sendiri kerangka pikir untuk menganalisis gejala ekonomi yang menarik 
perhatiannya dan kemudian mempertahankannya dihadapan penguji. 
Diharapkan mata kuliah ini dapat menjadi latihan akhir sebelum mahasiswa 
menyelesaikan studinya. Ketrampilan yang dilatih melalui mata kuliah ini 
adalah ketrampilan meneliti, mulai dari memilih topik sampai dengan 
mempertahankan hasilnya. Topik yang dipilih pada dasarnya mencerminkan 
bidang konsentrasi yang dialami mahasiswa. 
 
 
B. Mata Kuliah Pilihan 
 
Perilaku Konsumen (3 SKS) 
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Mata kuliah ini membahas tentang kerangka konseptual perilaku konsumen 
dan berbagai persoalan yang relevan khususnya dalam penerapan ilmu 
psikologi, sosiologi, antropologi, komunikasi, dan ekonomi mikro. Perilaku 
konsumen yang difokuskan pada perilaku beli, atau proses pengambilan 
keputusan dalam pengambilan keputusan dalam pembelian, dipengaruhi oleh 
berbagai faktor baik yang berasal dari luar diri konsumen, seperti budaya, 
subbudaya, klas sosial, kelompok referensi, dan keluarga, maupun faktor-
faktor yang tumbuh dan berkembang dalam diri konsumen, seperti sikap, 
kepribadian, gaya hidup, motivasi, persepsi, dsb. Analisis tentang berbagai 
faktor yang berdampak pada perilaku konsumen tersebut menjadi dasar 
dalam pengembangan strategi pemasaran 
 
Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial Korporasi (3 SKS) 
Mata kuliah ini memberikan dasar-dasar etika bisnis serta membawa 
mahasiswa untuk memahami kompleksitas hubungan perusahaan dengan 
masyarakat yang berkaitan dengan tanggung-jawab sosial perusahaan. 
Mengingat hingga kini topik ini hangat dibahas di Indonesia, maka 
mahasiswa dihantar untuk memahami juga polemik-polemik yang ada di 
Indonesia, termasuk UU Perseroan Terbatas yang terbaru.  
 
Manajemen Keuangan Internasional (3 SKS) 
Manajemen Keuangan Internasional dapat didefinisikan sebagai manajemen 
keuangan untuk perusahaan multinasional. Dua istilah penting dalam 
manajemen keuangan internasional adalah manajemen keuangan dan 
perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional itu memiliki beberapa 
ciri yang berlainan dengan perusahaan domestik. Salah satu karakteristik 
yang menonjol adalah wilayah operasionalisasi perusahaan yang mencakup 
beberapa negara, dengan kondisi politik, sosial ekonomi serta kebudayaan 
yang berbeda-beda. Perbedaan kondisi tersebut juga menimbulkan 
konsekuensi yang berbeda yaitu dalam hal pengelolaan perusahaan, antara 
lain bahwa perusahaan multinasional akan menghadapi perubahan kurs mata 
uang antarnegara yang akan menambah kompleksitas pengelolaan keuangan 
perusahaan multinasional. 
 
Hukum Bisnis (3 SKS) 
Mata kuliah ini menjelaskan mengenai aspek-aspek sosial yang ada dalam 
kegiatan ekonomi. Selain itu, mata kuliah ini menginginkan mahasiswa 
memahami peranan hukum dalam kegiatan bisnis, e-commerce, memahami 
dan mengerti peranan lembaga hukum perdata di dalam kegitan bisnis, 
pengenalan akan kontrak-kontrak bisnis, kontrak bisnia yang signifikan, tipe 
organisasi bisnis, hokum pada manajemen organisasi bisnis, penyelesaian 
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ketidaksepakatan dalam bisnis. Memberikan pemahaman kepada mahasiswa 
tentang posisi hukum di dalam kegiatan ekonomi seperti posisi dan peranan 
hukum dalam kegiatan ekonomi hukum kompetisi (termasuk anti trust law), 
hukum perlindungan konsumen.  
 
Perekonomian Indonesia (3 SKS) 
Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa yang memahami mengenai 
permasalahan ekonomi Indonesia dengan dibekali teori-teori dasar 
pembangunan ekonomi berdasarkan permasalahan-permasalahan utama 
pembangunan ekonomi, sehingga seluruh permasalahan pembangunan 
ekonomi Indonesia dapat dijelaskan dan dipahami berdasarkan kerangka 
teori yang tersedia. Pembahasan mata kuliah ini dimulai dengan proses yang 
menyertai pembangunan ekonomi seperti proses akumulasi, alokasi, 
demografi dan distribusi, strategi, peranan dan kebijakan dalam dan luar 
negeri pemerintah melalui analisis mendalam mengenai APBN, neraca 
pembayaran dan neraca pendapatan nasional dan regional dan dilengkapi 
prinsip-prinsip pengelolaan pemerintah yang bersih dan accountable. 
 
Manajemen Kinerja (3 SKS) 
Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pemahaman mengenai 
implementasi penilaian kinerja karyawan dalam organisasi. Penilain kinerja 
lebih dititik beratkan pada sistem manajemen kinerja, yang dimulai dari 
proses perencanaan, pelaksanaan kinerja, evaluasi, dan review kinerja yang 
dilakukan oleh supervisor dengan melibatkan karyawan dalam upaya untuk 
meningkatkan kinerja karyawan dalam organisasi. Materi dibahas dalam 
mata kuliah ini mencakup aspek-aspek penilaian kinerja, metode penilaian 
kinerja dan strategi peningkatan kinerja karyawan. 
 
E-Business (3 SKS) 
Mata kuliah ini bertujuan memberikan keahlian yang diperlukan untuk 
memahami, menganalisa, mengevaluasi yang berhubungan dengan bisnis 
secara online. 
 
Manajemen Perubahan & Inovasi (3 SKS) 
Mata kuliah ini membahas tentang pentingnya manajemen transformasi/ 
perubahan baik struktural maupun perubahan budaya untuk menjadi lebih 
baik dan dinamis. Topik yang dipelajari meliputi: filosofi, sejarah dan 
konsep dasar perubahan, melihat dan mempercayai perubahan, memulai 
perubahan, mengubah budaya korporat dan mengelola harapan. 
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5.5 Deskripsi Mata Kuliah Program Studi S1 Akuntansi 
 
A. Mata Kuliah Wajib 

Matematika Bisnis (3 SKS) 

Mata kuliah ini bertujuan untuk membahas mengenai matematika sederhana 
yang dapat digunakan sebagai alat untuk menjelaskan berbagai permasalahan 
di bidang ekonomi, bisnis dan keuangan. Penerapan matematika dalam hal 
ini lebih difokuskan pada konsep time value of money, keputusan-keputusan 
mengenai investasi uang dan aspek-aspek keuangan lainnya dalam operasi 
suatu bisnis. Topik-topik yang dibahas antara lain mencakup: barisan dan 
deret, bunga dan diskonto sederhana, bunga dan diskonto majemuk, anuitas, 
dan aplikasi masing-masing dalam ekonomi, bisnis dan keuangan. Juga 
dibahas mengenai depresiasi, saham dan obligasi. 
 
Aspek Hukum Dalam Ekonomi (2 SKS) 

Mata kuliah ini menjelaskan mengenai aspek-aspek sosial yang ada dalam 
kegiatan ekonomi. Selain itu, mata kuliah ini menginginkan mahasiswa 
memahami peranan hukum dalam kegiatan bisnis, e-commerce, memahami 
dan mengerti peranan lembaga hukum perdata di dalam kegitan bisnis, 
pengenalan akan kontrak-kontrak bisnis, kontrak bisnia yang signifikan, tipe 
organisasi bisnis, hokum pada manajemen organisasi bisnis, penyelesaian 
ketidaksepakatan dalam bisnis. Memberikan pemahaman kepada mahasiswa 
tentang posisi hukum di dalam kegiatan ekonomi seperti posisi dan peranan 
hukum dalam kegiatan ekonomi hukum kompetisi (termasuk anti trust law), 
hokum perlindungan konsumen.  
 
Statistika I (2 SKS) 

Mata kuliah ini bvertujuan untuk memberikan konsep-konsep dan teknik-
teknik dalam statistika untuk mengolah data. Mata kuliah ini menitikberatkan 
pada statistika inferens. Mahasiswa diajari bagaimana metode dalam 
melakukan deskripsi terhadap data kuantitatif, persoalan probabilitas. 
Mahasiswa diharapkan mampu untuk menarik kesimpulan mengenai 
populasi berdasarkan sample melalui pendugaan dan pengujian hipotesa. 
 
Aplikasi Komputer (2 SKS) 

Mata kuliah ini bertujuan untuk menambah pengetahuan dan ketrampilan 
mahasiswa dalam menggunakan computer serta memperkenalkan dan 
menanamkan dasar-dasar teknologi informasi pada mahasiswa. Mata kuliah 
ini menekankan pada pembentukan pola pikir dan ketrampilan mahasiswa 
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dalam menggunakan aplikasi-aplikasi komputer (seperti MS Word, MS 
Excel, MS Power Point) 
 
Sistem Informasi Akuntansi I (2 SKS) 

Mata kuliah ini bertujuan supaya mahasiswa memperoleh pemahaman 
mengenai system informasi akuntansi dalam proses bisnis. Mata kuliah ini 
akan membahas siklus usaha yang terdapat pada perusahaan pada umumnya, 
teknik dokumentasi untuk menggambarkan siklus usaha tersebut, dokumen 
dan alur informasi serta analisa pengendalian intern pada setiap siklus usaha 
terkait.  
 

Akuntansi Keuangan Menengah I (3 SKS) 

Mata kuliah ini bertujuan untuk membahas kerangka konseptual, pelaporan 
keuangan, siklus akuntansi, laporan keuangan untuk perusahaan jasa dan 
manufaktur, nilai waktu dari uang, perlakuan akuntansi untuk kas, piutang 
dagang, persediaan, aktiva tetap, aktiva tidak berwujud, kewajiban lancar 
dan kewajiban kontijensi. 
 
Akuntansi Biaya (3 SKS) 

Mata kuliah ini bertujuan untuk membahas pengertian biaya, tujuan dan 
ruang lingkup akuntansi biaya, serta metode pencatatan dan teknik 
penghitungan biaya. Pokok bahasan dalam mata kuliah ini yang berkaitan 
dengan penentuan harga pokok barang maupun jasa, proses pengumpulan 
biaya dengan metode harga pokok pesanan dan metode harga pokok proses, 
alokasi joint cost, pengelolaan persediaan, tenaga kerja serta alokasi biaya 
overhead pabrik secara tradisional dan kontemporer.  
 
Manajemen Keuangan dan Investasi (3 SKS) 

Mata kuliah ini bertujuan supaya mahasiswa mengerti apakah itu keuangan, 
fungsi manajemen keuangan, lembaga keuangan, laporan keuangan, 
penyusutan dan aliran kas, perencanaan keuangan, modal kerja, pembiayaan 
jangka pendek, kas dan surat berharga, manajemen piutang dagang, 
manajemen persediaan. Mahasiswa diharapkan akan mudah untuk 
mengerjakan kasus nyata masalah keuangan dan investasi yang ada di 
Indonesia. 

Statistika II (2 SKS) 

Mata kuliah ini bertuuan untuk membahas berbagai teknik analisis data 
dengan banyak variabel yang selama ini terbatas hanya dengan analisis 
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regresi. Mata kuliah ini akan menekankan pada pemahaman penggunaan 
berbagai metode yang tersedia untuk analisis multivariate dan membantu 
mengerti data yang akan dianalisis. Setelah mengikuti mata kuliah ini, 
mahasiswa diharapkan dapat memahami secara konseptual atas berbagai 
teknik analisis multivariate dan menunjukkan kompetensinya untuk 
melakukan analisis data. 
 
Akuntansi Manajemen (3 SKS) 

Mata kuliah ini merupakan lanjutan dari mata kuliah akuntansi biaya. Mata 
kuliah ini bertujuan supaya mahasiswa dapat memahami peranan akuntansi 
dalam perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan manajemen. 
Selain itu juga, memberikan pemahaman pada mahasiswa mengenai 
anggaran, biaya standar, perilaku biaya terhadap volume kegiatan, analisis 
biaya diffrensial, pusat-pusat pertanggungjawaban, pengukuran kinerja 
keuntungan, transfer pricing, activity based management. 
 
Sistem Informasi Manajemen (3 SKS) 

Mata kuliah ini bertujuan untuk memberi kerangka dasar bagi mahasiswa 
dalam menganalisis berbagai aspek yang terkait dengan pemanfaatn 
teknologi informasi bagi kepentingan bisnis. Dalam mata kuliah ini 
mahasiswa diharapkan mampu mengenali, memahami dan mencermati 
berbagai aspek yang terkait dengan perencanaan dan pengembangan system 
informasi manajemen. Mata kuliah ini menekankan pada pembentukan pola 
piker mahasiswa dalam menggunakan aplikasi-aplikasi komputer berbasis 
windows untuk menunjang profesinya di dunia kerja.  
 
Manajemen Pemasaran (2 SKS) 

Mata kuliah ini bertujuan untuk mengenal peranan manajemen pemasaran 
dalam menilai peluang dan perilaku konsumen serta elemen-elemen pokok 
dalam abad 21, nilai dan kepuasan pelanggan, pencarian informasi dalam 
pemasaran, persaingan, segmenting, targeting, dan positioning, elemen-
elemen dalam bauran pemasaran (produk, harga, distribusi, dan promosi), 
implementasi program pemasaran serta pengendalian dan pengawasan 
program pemasaran. 

Sistem Informasi Akuntansi II (2 SKS) 

Mata kuliah ini bertujuan supaya mahasiswa mampu menerapkan desain 
internal control yang baik, menguasai teknik dan alat yang digunakan dalam 
mendokumentasikan sistem informasi akuntansi serta memahami aplikasi 
sistem informasi akuntansi dalam berbagai aktivitas bisnis yang dilakukan di 
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dalamnya dan penerapan pengendalian. Mata kuliah ini akan menjelaskan 
sistem informasi akuntansi perusahaan dagang, jasa serta manufaktur baik 
yang berbasis manual maupun berbasis komputer. 
 
Akuntansi Keuangan Menengah II (3 SKS) 

Mata kuliah ini bertujuan membahas pengertian dan pengetahuan mengenai 
transaksi perusahaan yang berhubungan dengan kewajiban jangka panjang, 
ekuitas, investasi, program pension, sewa guna usaha, pengakuan pendapatan 
serta membahas perubahan akuntansi dan analisis atas kesalahan pencatatan, 
laporan arus kas, analisis laporan keuangan serta pengungkapan informasi 
keuangan dan masalah-masalah khusus yang terjadi berhubungan dnegan 
transaksi tersebut.  
 
Praktek Akuntansi I (2 SKS) 

Mata kuliah ini menekankan terhadap peningkatan ketrampilan dan keahlian 
mahasiswa dalam siklus akuntansi, seperti menjurnal, memposting dan 
menyusun laporan keuangan. Mata kuliah ini akan berisi beberapa kasus 
nyata kecil dalam akuntansi (seperti kasus untuk perusahaan dagang, 
manufaktur dan perusahaan jasa). Mahasiswa akan mempraktekkan 
penerapan pengetahuan dalam prinsip akuntansi, untuk memecahkan 
problem akuntansi dan memilih treatment akuntansi yang sesuai dalam 
setiap kasus. Selain itu juga ditekankan untuk meningkatkan kompetensi 
mahasiswa dalam memecahkan permasalahan akuntansi yang bersifat 
komprehensif. Mahasiswa akan diperkenalkan terhadap transaksi bisnis yang 
kompleks. 

Audit I (3 SKS) 

Mata kuliah ini bertujuan memberikan wawasan dan pemahaman mengenai 
profesi akuntan publik serta ketrampilan yang dibutuhkan oleh seorang 
auditor. Materi mata kuliah ini berisikan mengenai pengertian auditing, 
jenis-jenis audit, jenis opini dan bentuk laporan audit, SPAP, kode etik dan 
perkembangan laporan akuntan public, pembuktian dan dokumentasi, 
perencanaan dan prosedur analisis, materialitas dan resiko audit, serta 
penilaian terhadap pengendalian internal perusahaan. 
 

Hukum Pajak (2 SKS) 

Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang pajak 
yang berlaku di Indonesia baik pajak negara maupun pajak daerah. 
Mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini diharapkan memahami dasar-
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dasar perpajakan, berbagai kewajiban, sanksi dan hak yang melekat pada 
wajib pajak.  
  
Akuntansi Keuangan Lanjutan I (3 SKS) 

Mata kuliah ini bertujuan untuk membahas berbagai aspek akuntansi 
keuangan untuk situasi yang bersifat khusus yang mungkin dialami oleh atau 
terjadi pada suatu perusahaan atau entitas ekonomi lainnya. Topik-topik 
khusus yang dipelajari adalah penggabungan usaha, akuntansi untuk 
penyertaan saham pada perusahaan lain, teknik dan prosedur konsolidasi, 
transaksi antar perusahaan, perubahan persentase kepemilikan, struktur 
kepemilikan tidak langsung dan laba bersih per saham dalam laporan 
keuangan konsolidasi. 
 
Manajemen Strategik (3 SKS) 

Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan mengenai konsep 
dasar manajemen startegi dan pengalaman menyusun rencana strategik, 
mengintegrasikan ilmu yang telah dipelajari untuk menjadi suatu keputusan 
strategi bisnis, mengetahui hubungan antara SWOT dengan perumusan, 
implementasi dan evaluasi strategi, menggunakan stategik audit untuk 
mengevaluasi kinerja perusahaan. 
 
Manajemen Operasional (3 SKS) 

Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada mahasiswa 
mengenai pengertian manajemen produksi/ operasi, alat-alat pengambilan 
keputusan, manajemen kualitas, peramalan bisnis, perencanaan, proses 
produksi dan kapasitas perencanaan lokasi, perencanaan agregat, 
penjadwalan dan manajemen persediaan. 
 
Praktek Akuntansi II (2 SKS) 

Mata kuliah ini merupakan praktek yang dilakukan di dalam laboratorium 
komputer dimana untuk meningkatkan ketrampilan mahasiswa dalam 
mengoperasikan software akuntansi. Dengan demikian diharapkan mata 
kuliah ini dapat melengkapi pemahaman teknis mahasiswa atas konsep dan 
teori yang telah dipelajari di mata kuliah praktek akuntansi I. 
 
Metode Penelitian Akuntansi (3 SKS) 

Mata kuliah ini bertujuan supaya mahasiswa memahami teori dan konsep 
penelitian, mengenal peralatan penelitian dan memahami cara 
menggunakannya, serta mampu melakukan penelitian ilmiah di bidang 
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akuntansi. Secara spesifik mahasiswa akan belajar mengenai proses 
penelitian yang dimulai dengan bagaimana mendefinisikan masalah, 
menelaah literatur, mengumpulkan dan menganalisis data, dan menyusun 
laporan penelitian. 
 
Etika Bisnis dan Profesi (3 SKS) 

Mata kuliah ini bertujuan supaya mahasiswa dapat mempunyai suatu 
pemahaman yang benar pada mahasiswa mengenai etika di dunia kerja, 
aktivitas, permasalahan dan pemecahan masalah di dunia kerja sesuai dengan 
etika profesi, peraturan dan undang-undang yang berlaku.  
 
Akuntansi Keuangan Lanjutan II (3 SKS) 

Mata kuliah ini bertujuan supaya mahasiswa memahami bagaimana aspek 
akuntansi keuangan untuk situasi khusus yang mungkin dialami oleh atau 
terjadi pada perusahaan atau entitas ekonomi lainnya yang belum tercakup 
pada mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan I. Mata kuliah ini membahas 
mengenai perusahaan yang mempunyai cabang, pengendalian bersama asset, 
dan KSO, pelaporan informasi segmen dan pengembangan, transaksi dan 
pelaporan dalam mata uang asing, dan penjabaran laporan keuangan, 
persekutuan di Indonesia, akuntansi koperasi, reorganisasi dan restrukturisasi 
utang-piutang bermasalah dan akuntansi pasar modal di Indonesia. 
 
Audit II (3 SKS) 

Mata kuliah ini bertujuan supaya mahasiswa memahami bagaimana  business 
process dan pengendalian internal untuk setiap siklus dalam laporan 
keuangan, melakukan pengujian atas pengendalian, pengujian subtantif dan 
pengujian atas saldo untuk tiap kelas transaksi atau perkiraan dalam setiap 
siklus serta memahami metode sampling yang digunakan dalam pengujian 
transaksi maupun saldo. Materi yang akan dipelajari adalah mengenai 
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, pendapatan perhitungan laba rugi serta laporan hasil audit. 
 
Perpajakan (2 SKS) 

Mata kuliah ini mempunyai tujuan untuk memberikan pengetahuan 
mengenai pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia, pajak pertambahan 
nilai atas barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, PBB dan 
bea materai. Mahasiswa diharapkan memahami dasar-dasar pengenalan PPh, 
menghitung terutang baik untuk orang pribadi maupun badan serta 
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memotong, memungut pajak dari pihak ketiga dan melaporkan PPh terutang 
dalam surat pemberitahuan PPh. 
 
Analisa Laporan Keuangan (2 SKS) 

Mata kuliah ini bertujuan memberikan keahlian yang diperlukan untuk 
memahami, menganalisa, mengevaluasi dan menggunakan informasi yang 
berasal dari laporan keuangan untuk berbagai tujuan, seperti analisis resiko 
dan evaluasi. Juga akan dibahas untuk berbagai isu yang perlu dipertim-
bangkan manajer dalam menentukan strategi pelaporan keuangan. Analisis 
atas laporan keuangan terutama dilihat dari perspektif pengguna laporan 
keuangan. 
 
Internal Auditing (3 SKS) 
Mata kuliah ini bertujuan supaya mahasiswa memahami pengetahuan yang 
berhubungan dengan internal audit, audit operasional dan audit khusus. 
Pembahasan mencakup dasar pengertian audit intern dan audit operasional, 
tujuan dan peranan audit intern, pengorganisasian fungsi audit intern, 
dampak sistem informasi atas audit intern, standar dan kode etik profesi 
internal audit, objek-objek audit operasional, aktivitas-aktivitas audit khusus, 
serta penyusunan laporan audit. 
 
Teori Akuntansi (3 SKS) 

Mata kuliah ini bertujuan supaya mahasiswa memahami konsep dasar 
akuntansi, pengembangan teori akuntansi, riset penelitian dan teori yang 
digunakan untuk mengembangkan teori akuntansi, peran teori akuntansi 
dalam berbagai praktek, dan mekanisme standar. Selain akuntansi 
konvensional, mata kuliah ini akan membahas mengenai teori akuntansi 
kontemporer untuk memperluas wawasan mahasiswa. 
 
Praktek Pajak (2 SKS) 

Mata kuliah ini bertujuan supaya mahasiswa mengetahui bagaimana cara 
pengisian SPT sebagai media pelaporan obligasi pajak, baik pengembalian 
pajak pendapatan tahunan ataupun pengembalian PPN periodikal. 

Pengganggaran Perusahaan (3 SKS) 

Mata kuliah ini membahas bagaimana seorang akuntan internal dapat 
mendukung manajer dengan memberikan anggaran baik jangka pendek 
maupun jangka panjang, anggaran untuk kegiatan operasional dan finansial. 
Mata kuliah ini bertujuan supaya mahasiswa dapat menyediakan informasi 
yang membantu pihak manajer untuk menganalisa dan mengimplemen-
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tasikan informasi perencanaan yang telah disusun dengan memilih strategi 
pengganggaran yang tepat. 

Praktek Kerja Lapangan (2 SKS) 

Mata ajar ini bertujuan untuk memberikan kesempatan mempraktekkan 
pengetahuan akuntansi yang mereka peroleh selama perkuliahan di dunia 
penelitian, bisnis dan sebagainya, sehingga mahasiswa dapat melebihi 
relevansi ilmu yang mereka terima di dunia praktek. Setelah mengikuti mata 
kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu mempraktekkan ilmu yang telah 
diperoleh dalam dunia nyata.  

Sistem Pengendalian Manajemen (3 SKS)  

Mata kuliah ini akan membahas bagaimana konsep dan teknik untuk 
menyajikan informasi yang bias membantu manajemen mengarahkan 
perilaku manusia dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan suatu 
organisasi. Melalui sistem pengendalian manajemen, keseluruhan kegiatan 
utama dapat dilaksanakan secara terstruktur, terkoordinasi, terjadwal dan 
terpadu sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. 
 
Akuntansi Internasional (2 SKS) 

Mata kuliah ini bertujuan memberikan perbandingan system dan standar 
akuntansi yang berlaku di mancanegara, faktor-faktor yang mempengaruhi 
perkembangan akuntansi di mancanegara, standar akuntansi internasional 
serta peranannya dalam era globalisasi, masalah konsolidasi laporan 
keuangan induk dan anak perusahaan yang berada di luar negeri, analisa 
laporan keuangan dalam konteks internasional, permasalahan pajak 
internasional dan transfer pricing, perbandingan audit eksternal manca-
negara, dan permasalahan serta perkembangan terakhir yang timbul dalam 
perakuntansian dunia. 
 
Seminar Akuntansi (3 SKS) 

Mata kuliah ini akan berisikan diskusi mengenai berbagai masalah actual 
dalam akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, sistem informasi, pajak, 
audit yang relevan untuk Indonesia khususnya dan dunia umumnya. Topik-
topik dalam seminar tersebut dibuat dapat berhubungan dengan karir dan 
pekerjaan mahasiswa. Mahasiswa diajak untuk membahas, menganalisa dan 
mengkritik topik-topik yang diajukan. 
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Praktek Audit (3 SKS) 

Mata kuliah ini bertujuan untuk memfokuskan pada keahlian teknis dalam 
menyelesaikan kasus dunia nyata yang dibawa ke perkuliahan, termasuk 
bagaimana mempersiapkan kertas kerja auditing, mengekpresikan opini dan 
juga mengembangkan laporan audit. 
 
Skripsi (6 SKS) 

Mata kuliah ini bertujuan untuk melatih ketrampilan mahasiswa dalam 
menganalisis gejala ekonomi tertentu serta menuangkan secara lisan dan 
tertulis dalam bentuk skrisi. Mahasiswa dilatih lebih lanjut untuk mencari 
sendiri kerangka pikir untuk menganalisis gejala ekonomi yang menarik 
perhatiannya dan kemudian mempertahankannya dihadapan penguji. 
Diharapkan mata kuliah ini dapat menjadi latihan akhir sebelum mahasiswa 
menyelesaikan studinya. Ketrampilan yang dilatih melalui mata kuliah ini 
adalah ketrampilan meneliti, mulai dari memilih topik sampai dengan 
mempertahankan hasilnya. Topik yang dipilih pada dasarnya mencerminkan 
bidang konsentrasi yang dialami mahasiswa. 
 

B. Mata Kuliah Pilihan Konsentrasi 

Mata Kuliah Pilihan Konsentrasi Akuntan Sektor Publik 

Akuntansi Koperasi (2 SKS) 

Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan keahlian dan pengetahuan 
tambahan mengenai bagaimana bentuk-bentuk transaksi yang ada di 
koperasi. 

Akuntansi Rumah Sakit (2 SKS) 

Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan keahlian dan pengetahuan 
tambahan mengenai bagaimana proses dan bentuk-bentuk transaksi yang ada 
di rumah sakit. 
 

Akuntansi Yayasan dan Gereja (2 SKS) 

Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa menguasai konsep, prinsip dan 
teknik-teknik akuntansi yang berlaku dalam suatu yayasan, dan gereja. 
Materi akan berhubungan dengan konsep pengendalian, teori akuntansi di 
yayasan dan gereja, teknik pembuatan anggaran, hubungan akuntansi 
yayasan dan gereja dengan akuntansi keuangan, persamaan dan 
perbedaannya serta hubungannya dan mata kuliah akuntansi lainnya. 
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Mata Kuliah Pilihan Konsentrasi Financial Controller 

Akuntansi Manajemen Lanjutan (2 SKS) 

Mata kuliah ini bertujuan supaya mahasiswa dapat memahami peran penting 
informasi manajemen biaya dalam usaha peningkatan laba, kinerja dan 
keberhasilan organisasi secara keseluruhan serta dapat membantu perusahaan 
untuk memenangkan persaingan yang dapat dicapai melalui pendekatan 
inovatif seperti activity based costing, activity based management, kaizen 
costing, target costing dan non financial measures. 

Audit Forensik (2 SKS) 

Mata kuliah ini ingin menganalisis dan membandingkan antara kondisi di 
lapangan dengan kriteria untuk menghasilkan bukti informasi yang dapat 
digunakan di pengadilan. Mata kuliah ini mengharapkan mahasiswa yang 
lulus akan mampu menilai resiko fraud, mendeteksi dan investigasi fraud, 
mendeteksi kerugian keuangan, kesaksian ahli, uji tuntas. 

Perencanaan Perpajakan (2 SKS) 

Mata kuliah ini ingin bagaimana merencanakan pajak penghasilan usaha 
tanpa melanggar UU dan peraturan yang ada. 
 

Mata Kuliah Pilihan Konsentrasi Akuntan Pemerintah 

Akuntansi Pemerintahan (2 SKS) 

Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa 
mengenai konsep, prinsip dan teknik-teknik akuntansi yang digunakan dalam 
institusi pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. 
Mahasiswa akan diberikan pemahaman mengenai system keuangan negara 
yang berlaku di Indonesia. Kemudian akan dipaparkan materi mengenai 
prinsip dan ciri khas akuntansi pemerintah, proses penyusunan APBN/ 
APBD, teknik akuntansi dana, proses penyusunan laporan keuangan serta 
pertanggungjawabannya kepada legistlatif (DPR/ DPRD). Topik-topik yang 
akan dibahas seperti konsep pengakuan pendapatan, pengakuan biaya dan 
konsep pencatatan asset-aset pemerintah. Topik-topik tersebut disesuaikan 
dengan peraturan perundangan yang berlaku saat ini, sehingga diharapkan 
mahasiswa memiliki pemahaman dan ketrampilan di bidang akuntansi 
keuangan daerah dan pemerintah. 
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Manajemen Keuangan Daerah (2 SKS) 

Mata kuliah ini berisikan hal-hal yang berkaitan dengan manajemen 
keuangan daerah. Adapun isinya mencakup akuntabilitas dan good 
governance, pengukuran kinerja instansi pemerintah, evaluasi kinerja 
instansi pemerintah, perubahan akuntansi pemerintahan yang lama dan yang 
baru, proses pencatatan, standar akuntansinya, sampai dengan terciptanya 
laporan keuangan daerah. Membaiknya kinerja pemerintahan menjadi tujuan 
dari perubahan ini.  

Akuntansi Dana Desa (2 SKS) 

Mata kuliah ini berisikan hal-hal yang berkaitan dengan akuntansi dana desa. 
Adapun isinya mencakup proses pencatatan, standar akuntansinya, sampai 
dengan terciptanya laporan keuangan dana desa. 
 

C. Mata Kuliah Pilihan Bebas 

Perekonomian Indonesia (3 SKS) 

Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa yang memahami mengenai 
permasalahan ekonomi Indonesia dengan dibekali teori-teori dasar 
pembangunan ekonomi berdasarkan permasalahan-permasalahan utama 
pembangunan ekonomi, sehingga seluruh permasalahan pembangunan 
ekonomi Indonesia dapat dijelaskan dan dipahami berdasarkan kerangka 
teori yang tersedia. Pembahasan mata kuliah ini dimulai dengan proses yang 
menyertai pembangunan ekonomi seperti proses akumulasi, alokasi, 
demografi dan distribusi, strategi, peranan dan kebijakan dalam dan luar 
negeri pemerintah melalui analisis mendalam mengenai APBN, neraca 
pembayaran dan neraca pendapatan nasional dan regional dan dilengkapi 
prinsip-prinsip pengelolaan pemerintah yang bersih dan accountable. 
 
Perilaku Keorganisasian (3 SKS) 

Mata kuliah ini merupakan pengantar kearah pemahaman mahasiswa 
mengenai aspek perilaku sumber daya manusia. Perilaku manusia mengenai 
keterkaitan antara perilaku individu, perilaku kelompok dan perilaku 
organisasi dengan struktur organisasi. 

E-Commerce (2 SKS) 

Mata kuliah ini bertujuan memberikan keahlian yang diperlukan untuk 
memahami, menganalisa, mengevaluasi yang berhubungan dengan bisnis 
secara online. 
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Akuntansi Perbankan (3 SKS) 

Mata kuliah ini bertujuan supaya mahasiswa dapat memiliki pengertian yang 
mendalam dan menyeluruh mengenai akuntansi transaksi bank dalam valuta 
asing, mengerti bagaimana akuntansi transaksi bank dapat menghasilkan 
laporan keuangan bank sebagai alat analisis. 
 
Akuntansi Keperilakuan (3 SKS) 

Mata ajar ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan bagi mahasiswa 
mengenai perilaku daripada akuntansi di berbagai bentuk perusahaan, 
sehingga mahasiswa mampu memahami bagaimana perilaku daripada setiap 
akuntansi yang ada di dalam perusahaan. 

Akuntansi Perkebunan (2 SKS) 

Mata kuliah ini ingin memperkenalkan pada mahasiswa bagaimana akuntansi 
pada perusahaan perkebunan, seperti akun-akun yang ada di dalam 
perusahaan perkebunan, transaksi untuk setiap unit perkebunan, anggaran 
setiap unit perkebunan dan kantor perkebunan, bagaimana pembebanan 
biaya untuk unit kebun dengan kantor, serta menghitung harga pokok 
produksi hasil komoditi perkebunan. 
 

 
5.6 Deskripsi Mata Kuliah Program Studi D3  
        Administrasi Perpajakan 
 
A. Mata Kuliah Wajib 

Pengantar Ilmu Ekonomi (3 SKS) 

Membahas teori-teori dasar ekonomi  yaitu permintaan, penawaran, 
konsumen, produsen, pasar, dan indikator utama makroekonomi. 

Pengantar Manajemen (3 SKS) 
Memberikan pemahaman tentang manajemen secara ilmiah, mencakup 
prinsip-prinsip, fungsi-fungsi, dan teknik penerapannya baik dalam 
perencanaan, pengorganisasian, pemimpinan dan pengawasan. 

Pengantar Akuntansi I (3 SKS) 

Membahas pengertian tentang dasar akuntansi, fungsi dan kegunaan 
akuntansi, siklus akuntansi, akuntansi usaha jasa, dagang serta akuntansi kas. 
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Pengantar Akuntansi II (3 SKS) 

Membahas kelanjutan dari Pengantar Akuntansi I, yaitu akuntansi untuk 
setiap perkiraan yang terdapat dalam neraca, seperti : wesel tagih, piutang 
usaha, persediaan barang dagangan, aktiva tetap, aktiva tidak berwujud, 
penyertaan, utang dagang, tang jangka panjang, obligasi saham serta laba 
ditahan. 
 
Statistika Deskriptif (2 SKS) 

Memberikan pemahaman tentang metode pengumpulan data, penyusunan 
data, intepretasi data serta dapat menyajikan data dalam bentuk tabel, grafik 
dan chart serta menganalisisnya. 

Pengantar Perpajakan (3 SKS) 

Membahas teori-teori dan konsep-konsep perpajakan, dengan pokok bahasan 
defenisi dan fungsi pajak, asas-asas pemungutan pajak, jenis-jenis pajak, 
timbulnya utang pajak, teknik pemungutan pajak, sistem perpajakan, 
administrasi perpajakan dan reformasi perpajakan. 
 
Hukum Bisnis (2 SKS) 

Secara umum tujuan mata kuliah hukum bisnis antara lain membantu 
mahasiswa agar dapat memahami peran hukum bisnis untuk mengarahkan 
kegiatan bisnis sesuai strategi pembangunan nasional. Oleh karena itu 
materinya mencakup pengertian hukum dagang, kontrak dagang, perbuatan 
melawan hukum dagang, penyelesaian sengketa dagang, kepailitan, 
penundaan pembayaran dan likuidasi dagang.  
 
Aplikasi Komputer (2 SKS) 

Memberikan kemampuan dalam penyajian laporan, membuat database dan 
file management. 
 
Keuangan Negara (2 SKS) 

Membahas pengertian keuangan negara, peranan keuangan negara dalam 
pertumbuhan ekonomi masyarakat, teori barang umum, teori penerimaan dan 
pengeluaran pengeluaran pemerintah (APBD dan APBD). 

Akuntansi Keuangan Menengah (3 SKS) 

Melanjutkan materi pembahasan pengantar akuntansi yang lebih 
menekankan kepada pembahasan konsepsional prinsip akuntansi atas pos-
pos neraca dan laporan laba-rugi, antara lain : akuntansi investasi, akuntansi 
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aktiva tetap, akuntansi usaha konstruksi, akuntansi leasing, hutang jangka 
panjang dan obligasi. 
 
Pajak Penghasilan I (3 SKS) 
Mata kuliah ini membahas tentang PPh Orang Pribadi. Secara umum mata 
kuliah ini akan membahas mengenai filosopi PPh Orang Pribadi, dasar 
hukum PPh Orang Pribadi, subjek PPh Orang Pribadi, Objek PPh Orang 
Pribadi dan tarif PPh Orang Pribadi. 

Akuntansi Pajak (3 SKS) 

Membahas penyesuaian dan tindak lanjut dari teknik dan prosedur akuntansi 
komersial, menjadi sesuai dengan teknik dan prosedur fiskal dan pembukaan 
atas setiap jenis pajak. 
 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan I (3 SKS) 

Mata kuliah ini membahas peraturan perundang undangan perpajakan dan 
peraturan umum perpajakan seperti NPWP, SPT Masa, SPT Tahunan, denda 
pajak, banding dan keberatan. 
 

Akuntansi Biaya (3 SKS) 

Membahas pengertian, tujuan dan lingkup akuntansi biaya, konsep biaya, 
siklus akuntansi biaya, prosedur pengakumulasian biaya, kalkulasi biaya 
pesanan, kalkulasi biaya produk sampingan dan produk bersama. 
 
Pajak Pertambahan Nilai I (3 SKS) 

Membahas subyek, obyek, dasar pengenaan pajak (DPP), tarif pajak, faktur 
pajak, mekanisme pengkreditan pajak, saat terhutang, pembayaran, 
pelaporan dan pengisian SPT Masa PPN. 
 
Manajemen Perpajakan (2 SKS) 

Membahas usaha dan teknik teknik yang sesuai dengan Undang-Undang 
Perpajakan yang dapat dilakukan oleh wajib pajak untuk merencanakan 
beban pajaknya. 
 
Pemotongan dan Pemungutan Pajak I (2 SKS) 
Mata kuliah ini akan membahas mengenai mekanisme pemotongan/ 
pemungutan sesuai dengan PPh Pasal 21, dan PPh Pasal 22. 
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PBB, Pajak Daerah dan BPHTB (3 SKS) 

Membahas pelaksanaan ketentuan-ketentuan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea 
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan serta Bea Materai yang meliputi 
pengertian pengertian Bumi dan Bangunan, obyek dan subyek pajaknya, tarif 
pajak, cara menghitung pajak, pendaftaran obyek pajak, penetapan, 
penagihan dan pembayaran pajak dan sebagainya. Bea materai yang 
membahas dasar dasar umum penggunaan, cara menentukan penanggungan/ 
pemikul bea materai, saat terutang dan cara memenuhinya, tarif, sanksi, 
keberatan dan sebagainya. 

Pemeriksaan Pajak (3 SKS) 

Mata kuliah ini ditekankan pada pembahasan tentang konsep dasar 
pemeriksaan pajak dan gambaran umum audit program atas pemeriksaan 
pajak serta pemeriksaan yang berlaku. Pokok bahasan mata kuliah ini adalah 
mempelajari dasar hukumdan wewenang pemeriksaan dan penyidikan, 
teknik dan prosedur pemeriksaan, penyidikan dan sebagainya. 
 
Pajak Penghasilan II (3 SKS) 
Mata kuliah ini merupakan lanjutan dari Pajak Penghasilan I. Secara umum 
mata kuliah ini akan membahas Pajak Penghasilan Badan, yaitu filosopi PPh 
Badan, Dasar Hukum PPh Badan, Subjek PPh Badan, Objek PPh Badan dan 
tarif PPh Badan. 
 
Pemotongan dan Pemungutan Pajak II (2 SKS) 
Mata kuliah ini merupaka lanjutan dari mata kuliah Pemotongan dan 
Pemungutan Pajak I. Secara umum mata kuliah ini akan membahas 
mekanisme pemotongan/pemungutan PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, PPh final 
Pasal 4 ayat 2, PPh Pasal 15 dan PPn, dan dijelaskan juga metode 
menghitung withholding tax system (gross dan net method). 
 
Pajak Pertambahan Nilai II (3 SKS) 

Mata kuliah ini membahas lanjutan materi lanjutan PPN I. Pembahas mata 
kuliah PPN II lebih ditekankan pada perlakuan PPN pada bidang-bidang 
tertentu, seperti perlakuan dibidang agriculture, telematika, real estate, 
leasing, freight forwarding dan sebagainya. Selain ini dibahas pula perlakuan 
khusus PPN, seperti pemungutan dan fasilitas-fasilitas PPN. 
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Akuntansi Keuangan Lanjutan (3 SKS) 

Melanjutkan materi pembahasan Akuntansi Keuangan Menengah yang 
meliputi : akuntansi penjualan cicilan, akuntansi cabang, persekutuan  dan 
transaksi, uang asing dan pelaporan keuangan dalam mata uang asing. 
 
Dasar-Dasar Audit (3 SKS) 

Mempelajari konsep pemeriksaan laporan keuangan. Pokok bahasan antara 
lain meliputi norma pemeriksaan, kode etik akuntan publik, program 
pemeriksaan, working paper, opini akuntan publik, pemeriksaan kas dan 
piutang dan sebagainya dengan merujuk pada Standar Akuntansi Keuangan 
yang berlaku di Indonesia. 
 
Perilaku Organisasi (3 SKS) 

Mata kuliah ini membekali mahasiswa dalam pemahaman motivasi dalam 
organisasi, kepemimpinan, integrasi, disiplin organisasi dan konflik dalam 
organisasi. 
 
Laboratorium  PPN (2 SKS) 

Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan ketrampilan teknis berupa 
praktek pengisian SPT Masa PPN untuk pengusaha kena pajak dan SPT 
Masa PPN untuk pemungut pajak. 
 
Pajak Internasional (3 SKS) 

Mata kuliah ini mempelajari pemajakan atas penghasilan dari transaksi lintas 
negara, yakni pengenaan pajak penghasilan (PPh) atas penghasilan wajib 
pajak luar negeri (WPLN) yang bersumber dari dalam negeri dan atas 
penghasilan wajib pajak dalam negeri (WPDN) yang bersumber dari luar 
negeri. Pokok bahasan dari mata kuliah ini adalah mempelajari aspek 
perpajakan internasional dalam undang undang perpajakan nasional, metode 
Tax Treaty (Model OECD dan PBB) serta Tax Treaty antar Indonesia dan 
mitra penjanji (treaty partners). 
 
Penagihan dan Lelang (3 SKS) 

Mata kuliah ini membahas prosedur penagihan dan lelang, apakah melalui 
himbauan, surat paksa, penyitaan dan pelelangan. 
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Laboratorium PPH (2 SKS) 

Mata kuliah ini membekali mahasiswa praktek pengisian SPT Tahunan PPh 
Orang Pribadi (1770 dan 1770S, SPT Tahunan PPh Badan, SPT Masa PPh 
Masa pasal 21, 22, 23. 
 
Lab. Pemotongan dan Pungutan Pajak (2 SKS) 

Mata kuliah ini membekali mahasiswa dalam praktek mekanisme 
pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan, seperti PPh pasal 21, PPh 
pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 26, PPh pasal 4 ayat 2. Selain itu juga 
dijelaskan pula metode penghitungan withholding tax (gross method dan net 
method) serta implikasinya terhadap penerima pemberi penghasilan. 

Etika Bisnis dan Profesi (3 SKS) 

Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman nilai dan kesadaran 
etika dalam rangka mempersiapkan Ahli Madya Perpajakan yang profesional 
dan beretika tinggi. Mata kuliah ini juga membahas isu utama dalam masalah 
etika bisnis dan perkembangan etika. 
 

PKL Perpajakan (3 SKS) 

Mata kuliah ini merupakan praktek lapangan diinstansi yang telah ditentukan 
program studi baik di Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan maupun di 
Kantor Pelayanan Pajak. 

Proposal, Seminar, Persentasi Hasil dan Laporan Mandiri (4 SKS) 

Mata kuliah ini merupakan tugas mandiri dari mahasiswa yang dibimbing 
oleh dosen pembimbing. Topik Laporan Mandiri ini sesuai dengan data yang 
didapat waktu magang setelah dikonsultasikan dengan dosen pembimbing. 
 

B. Mata Kuliah Pilihan 

Sistem Informasi Manajemen (3 SKS) 

Mata kuliah ini dirancang untuk memberi pengetahuan mendasar kepada 
mahasiswa tentang falsafah dan keahlian yang diperlukan bagi 
pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi yang berbasis komputer. 
Titik berat pembahasan akan ditekankan pada kecocokan sistem informasi 
pada kegiatan organisasi. Topik topik yang akan dibahas dalam mata kuliah 
antara lain mencakup penguasaan konsep dasar basis data, sistem pendukung 
keputusan dan expert system. 
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Analisa Laporan Keuangan (3 SKS) 

Mata kuliah ini bertujuan memberikan keahlian yang diperlukan untuk 
memahami, menganalisa, mengevaluasi dan menggunakan informasi yang 
berasal dari laporan keuangan untuk berbagai tujuan, seperti analisis resiko 
dan evaluasi. Juga akan dibahas untuk berbagai isu yang perlu 
dipertimbangkan manajer dalam menentukan strategi pelaporan keuangan. 
Analisis atas laporan keuangan terutama dilihat dari perspektif pengguna 
laporan keuangan. 
 

 

 


	1.Cover 2019-2020
	2.KP, Daftar Isi
	3.Bab Isi
	Seminar  Ekonomi **)


