Peluang Karir
Kebutuhan terbesar terhadap lulusan program studi S-1
Bisnis Islam datang dari industri keuangan dan perbankan
syariah, baik di tingkat nasional maupun internasional.
Kebutuhan lain datang dari asuransi syariah (takaful), pasar
modal syariah, keuangan mikro syariah, serta institusi syariah
di sektor riil, seperti industri halal dan sektor ke-tiga yaitu
organisasi pengelola zakat dan wakaf. Lulusan program studi
S-1 Bisnis Islam juga dibutuhkan oleh sektor publik, seperti
Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa
Keuangan, Kementerian Agama, serta di bidang pendidikan
dan penelitian sebagai akademisi, tenaga pendidik dan
peneliti serta sebagai konsultan.

Jalur Masuk
1. Jalur Undangan (SNMPTN), seleksi berdasarkan prestasi

Biaya Perkuliahan
- Biaya Operasional Pendidikan (BOP) per semester dapat dilihat
di http://www.ui.ac.id/id/admission/page/biaya-pendidikan
- Bantuan Biaya Pendidikan:
1. Program BOP Berkeadilan bagi mahasiswa Program Studi
S-1 Reguler UI yang memiliki kendala finansial
2. Program beasiswa bagi mahasiswa yang memenuhi
kriteria tertentu, tersedia di FEUI dan UI (dapat dilihat di
http://mahasiswa.ui.ac.id) maupun beasiswa Bidikmisi
(dapat dilihat di http://bidikmisi.dikti.go.id)
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akademik (rapor) yang diunggah di PDSS.
Pendaftaran secara online di http://www.snmptn.ac.id
2. Jalur Ujian Tulis 1 (SBMPTN), seleksi berdasarkan ujian tulis
serentak bersama perguruan tinggi negeri lainnya yang
diadakan di seluruh Indonesia. Pendaftaran secara online di
http://www.sbmptn.ac.id.
3. Jalur Ujian Tulis II (SIMAK UI), seleksi berdasarkan ujian tulis
yang diselenggarakan oleh UI. Pendaftaran secara online di
http://penerimaan.ui.ac.id
Penjelasan lengkap tentang pendaftaran masuk UI dapat

: penerimaan@ui.ac.id

: http://simak.ui.ac.id

: SIMAK-UI

: @SIMAK_UI

diunduh di http://penerimaan.ui.ac.id
di http://penerimaan.ui.ac.id

Mata Ajar Inti Program Studi

Sekilas Program Studi
Bisnis Islam (BI) memiliki perbedaan yang mendasar
dengan bisnis konvensional. BI berbasis pada pandangan
hidup bahwa Allah SWT menciptakan manusia hanya untuk
beribadah pada-Nya dan alam diciptakan untuk kebaikan
seluruh manusia. Islam tidak menolak pencarian
keuntungan sepanjang nilai dan hukum agama tidak
dilanggar. Self-interest dibangun dalam bingkai persaingan
dalam kebajikan melalui kerjasama dan semangat
persaudaraan.
BI memandang bahwa bisnis hanya akan memaksimumkan
laba (profit maximization) dalam kerangka hukum agama
(syari’ah) dan kendala etika yang luas, mencakup
tanggungjawab religius (maqashid al-syari’ah), sosial, dan
lingkungan hidup secara bersamaan. BI berfokus pada pola
hidup hemat dan tidak bermewah-mewah, investasi pada
usaha-usaha yang halal, pelarangan bunga (riba), spekulasi
(gharar), dan judi (maysir), serta implementasi zakat
(compulsory charity). BI juga mendorong sistem bagi hasil
(profit and loss sharing) dan menjamin keterkaitan sektor
keuangan dan sektor riil.
BI membangun pengetahuan dan keahlian dalam
mengelola bisnis atau perusahaan atas dasar prinsip Islam
dan sekaligus rasionalitas bisnis. BI membahas
fungsi-fungsi manajerial (keuangan, pemasaran, SDM, dan
operasi), termasuk strategi bisnis-keuangan dan
pengendalian organisasi, dalam kerangka etika dan hukum
Islam.
Program studi S-1 BI FEUI akan mengembangkan ilmu
bisnis dan keuangan yang beretika, berorientasi pada
usaha halal dan produktif di sektor riil, berfokus pada
kebutuhan dasar manusia secara menyeluruh, serta
menjaga kelestarian lingkungan.
Dalam kajiannya, program studi S-1 BI FEUI memilih
pendekatan analisis komparatif antara Bisnis Konvensional
dan Bisnis Islam, dengan menggunakan pluralisme
metodologi, baik moral, fiqh, bisnis dan keuangan, politik
dan sejarah, dengan fokus utama pada makna dan tujuan
ilmu bisnis dan keuangan.

Kompetensi Lulusan

1.

Statistika 1

2.

Ushul Fiqh dan Qawa’id Fiqhiyyah

3.

Tasawuf dalam Ekonomi Islam

4.

Metodologi Ekonomi Islam

5.

Fiqh Riba dan Gharar

6.

Pengantar Keuangan dan Perbankan Islam

7.

Bisnis Islam

8.

Fiqh Muamalah

9.

Mikroekonomi Islam

10.

Ekonometrika Keuangan

11.

Pengantar Hukum Bisnis

12.

Akuntansi Biaya Untuk Manajemen

13.

Makroekonomi Islam

14.

Akuntansi Islam

15.

Manajemen Perbankan Islam

16.

Bisnis dan Ekonomi Indonesia

17.

Pasar Modal Islam

•

Mampu mengikuti perkembangan baru dalam bidang
bisnis dan keuangan Islam dan keterampilan dalam
bidang keahliannya.

18.

Takaful dan Re-takaful

19.

Manajemen Keuangan Islam

20.

Manajemen Resiko Perbankan Islam

•

Mampu
melakukan
riset
terintegrasi
antara
bisnis-keuangan konvensional dengan Islam serta
menghasilkan analisis dan karya tulis ilmiah di bidang
bisnis-keuangan Islam.

21.

Kewirausahaan Islam

22.

Bisnis Global Islam

23.

Manajemen Pemasaran Islam

•

Mampu memahami dan menjelaskan fenomena bisnis
dan keuangan di masyarakat dengan menggunakan
konsep, teori dan instrument bisnis dan keuangan Islam.

24.

Manajemen Organisasi Filantropi Islam

•

Mampu melakukan fungsi-fungsi manajemen di lini
pertama perusahaan/organisasi sesuai tuntunan etika
dan aturan Islam.

•

Mampu menerapkan bisnis dan keuangan Islam untuk
kegiatan ekonomi yang bersifat produktif dan pelayanan
kepada masyarakat dengan menjadi wirausahawan
(entrepreneur).

