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Capaian 
Pembelajaran (CP) 

CPL-PRODI 

 

 

B-01 

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

2. Menguasai pengetahuan tentang jenis dan regulasi organisasi lokal, nasional,regional,dan global 

3. 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 keahliannya 

4. Mampu mengidentifikasi masalah manajerial dan fungsi organisasi pada level operasional, serta mengambil tindakan solutif 

yang tepat berdasarkan alternative yang dikembangkan, dengan menerapkan prinsip- prinsip kewirausahaan yang berakar 

pada kearifan local 

5. Mampu mengambil keputusan manajerial yang tepat diberbagai tipe organisasi pada tingkat operasional, berdasarkan 

analisis data dan informasi pada fungsi organisasi. 
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 CP-MK 

 • Mampu mengidentifikasi masalah manajerial dan fungsi organisasi pada level operasional. 

• Mampu melakukan kajian empirik dengan metode ilmiah 

• Mampu menjelaskan jenis regulasi organisasi lokal, nasional, regional dan global 

• Mampu mengumpulkan, mengolah data dan menginterpretasi hasilnya secara logis dan sistematis 

• Mampu mengambil keputusan manajerial yang tepat di berbagai tipe organisasi 
 

Alokasi Waktu 2 x 50 (Disesuaikan dengan SKS) 

Bahan Kajian 1. Menjelaskan konsep-konsep sepuluh prinsip ekonomi dengan contoh untuk pemahaman materi lebih mendalam. 

2. Memaparkan aturan asumsi-asumsi yang digunakan oleh ekonom dengan menggunakan model sederhana, Circular flow diagram dan 
Production Possibilities Frontier. 

3. Memaparkan faktor-faktor yang mempengaruhi pembeli dan penjual pada suatu barang dan menjelaskan contoh-contoh yang relevan 
dengan kasus di Indonesia. 

4. Menjelaskan elastisitas dan contohnya yang dapat memudahkan pemahaman. Menjelaskan jenis-jenis elastisitas. 
5. Menjelaskan price ceiling, price floor dan pajak yang memberikan pengaruh pada keseimbangan pasar. 
6. Memaparkan definisi surplus konsumen dan produsen, kemudian menghubungkannya kepada kurva demand dan supply untuk 

menganalisis alokasi sumber daya. 
7. Memaparkan pengaruh pajak terhadap surplus konsumen, produsen dan total surplus. Membahas lebih dalam lagi kesejahteraan 

yang hilang akibat adanya pajak. 
8. Menjelaskan definisi eksternalitas dan memaparkan dampak eksternalitas pada inefisiensi pasar. Menjelaskan pengaruh public dan 

private dalam mengatasi eksternalitas. 
9. Menjelaskan fungsi produksi, produk marginal dan hubungan keduanya. Menjelaskan variasi biaya dan menghubungkannya dengan 

input dan output. 
10. Memaparkan definisi persaingan pasar sempurna, pendapatan marginal dan hubungannya pada total dan rata-rata pendapatan. 

Menjelaskan faktor penentu maksimisasi profit. 
11. Menjelaskan kehadiran monopolis dan keputusan monpolis dalam menetapkan harga dan produksi barang. Menganalisis kehadiran 

monopolis dengan kesejahteraan masyarakat. 
12. Memahami apa yang menentukan permintaan sebuah perusahaan kompetitif untuk tenaga kerja. Memahami pengaruh tenaga kerja 

dengan dengan upah. 
Daftar Referensi Utama: 

• N. Gregory Mankiw. 2014. Principles of Economics, seventh edition.CENGAGE Learning. 

• Karl E. Case, Ray C. Fair, Sharon M. Oster. (2012). Principal of Economics. Printice Hall, tenth edition. 

Pendukung: 
• Prathama Rahardja dan Mandala Manurung, Teori Ekonomi Mikro: suatu pengantar, Buku Seri Teori Ekonomi, Edisi Keempat 
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 Cetakan, Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2010. 

• Paulus Kurniawan dan Made Kembar Sri Budhi. (2015). Pengantar Ekonomi Mikro dan Makro. Penerbit CV. Andi Offset Yogyakarta. 

Media Pembelajaran - Perangkat lunak (software)PPT 

- Perangkat keras (hardware) 

- Leptop 
- LCD 

Mata KuliahPrasyarat  

   

perte 
muan 

Kemampuan akhir yang 
direncanakan 

Indikator Materi 
Pembelajaran 

Pengalaman Belajar Mahasiswa Metode 
Pembelajaran 

Penilaian 

Bentuk Kriteria Bobot 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 • Mahasiswa mampu 
memahami kontrak 
perkuliahan. 

• Mahasiswa 
secara sadar 
dan 
bertanggungjawa 
b menyepakati 
sistem 
perkuliahan. 

Kontrak studi 
dan 
Pengenalan 
Mata Kuliah 

• Mahasiswa dapat memahamai 
tata tertib perkuliahan, materi 
yang akan dibahas, pembagian 
kelompok dan penentuan tugas, 
metode belajar, dan sistem 
penilaian. Selain itu, juga akan 
dibahas hal-hal yang harus 
disepakati sebelum perkuliahan 
dimulai, baik itu tata tertib, materi 
yang akan dibahas, pembagian 
kelompok, metode belajar, dan 
sistem penilaian. 

• Diskusi 

• Tanya 

jawab 

• Socratic 
Dialogue 

Motivas 
i 
belajar 
mahasi 
swa 

Ketepata 
n dan 
penguas 
aan 

5 

2 • Mahasiswa mampu 
menjelaskan tentang 
Konsep-konsep 
sepuluh  prinsip 
ekonomi         dengan 

contoh untuk 
pemahaman materi 
lebih mendalam. 

• Mahasiswa mampu 
Ketepatan 
menjawab 
pertanyaan- 
pertanyaan yang 
dialamatkan pada 
masalah ekonomi. 

• Ketepatan 
menjelaskan 
prinsip-prinsip 
ekonomi dalam 
membuat 

Sepuluh 
Prinsip-Prinsip 
Ilmu Ekonomi 

• Menyusun ringkasan dalam 

bentuk makalah tentang prinsip- 

prinsip ekonomi (Tugas-1) 

• Makalah: studi kasus kegiatan- 

kegiatan ekonomi di masyarakat 

(Tugas-2) 

Diskusi 

kelompok dan 

studi kasus 

Tulisan 
makala 
h 
Present 
asi 

Rubrik 
kriteria 
grading 

5 
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  keputusan dan 

interaksi terhadap 
masyarakat. 

• Memahami cara 
kerja ekonomi 
secara utuh dan 
gaya presentasi. 

      

3 Mahasiswa mampu 
Memaparkan aturan 
asumsi-asumsi yang 
digunakan oleh ekonom 
dengan menggunakan 
model sederhana, Circular 
flow diagram dan 
Production Possibilities 
Frontier. 

• Argumentasi 
rasional  yang 
menjelaskan 
ekonom sebagai 
ilmuwan. 

• Kesesuaian 
pemikiran seorang 
ekonom sebagai 
policy adviser. 

• Memetakkan 
secara sistematis 
pandangan teoritik 
ketidaksepahaman 
antar ekonom. 

Ekonom • Menjawab pertanyaan lisan dalam 

diskusi kelompok maupun 

pertanyaan dari dosen. 

• Mengemukakan argumentasi 

pendapat dari masalah yang 

dilontarkan dalam diskusi. 

Discovery 

Learning, 

Diskusi dalam 

kelompok 

Membu 
at 
resume 
hasil 
diskusi 

Ketepata 
n, 
kesesuai 
an dan 
sistemati 
ka 

5 

4-5 Mahasiswa  mampu 
Memaparkan faktor-faktor 
yang mempengaruhi 
pembeli dan penjual pada 
suatu barang dan 
menjelaskan contoh- 
contoh yang relevan 
dengan kasus di 
Indonesia. 

• Memahami pasar 
dan kompetisi 
didalamnya. 

• Memahami konsep 
Demand 
(permintaan). 

• Presentasi  yang 
menarik dalam 
memahami konsep 
Supply 
(penawaran). Serta 
keseimbangan 
pasar 

Mekanisme 
Pasar: 
Permintaan 
dan 
Penawaran 

• Menyusun ringkasan dalam 

bentuk makalah tentang teori 

harga (Tugas-1) 

• Makalah: studi kasus perilaku 

pelaku individual permintaan dan 

penawaran(Tugas-2) 

Diskusi 

kelompok dan 

studi kasus 

Tulisan 
makala 
h 
Present 
asi 

Rubrik 
kriteria 
grading 

20 

6 Mahasiswa mampu • Ketepatan Elastisitas dan • Menjawab pertanyaan lesan Diskusi Membu Ketepata 10 
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 Menjelaskan elastisitas 

dan contohnya yang dapat 
memudahkan 
pemahaman. Menjelaskan 
jenis-jenis elastisitas.) 

menjawab konsep 
elastisitas demand 

• Memahami 
elastisitas supply 

• Mengaplikasikan 
elastisitas supply 
dan demand 

Aplikasinya dalam diskusi kelompok maupun 

pertanyaan dari dosen maupun 

audien mahasiswa. 

• Mengemukakan argumentasi 

pendapat dari masalah yang 

dilontarkan dalam diskusi 

kelompok 

dan studi 

kasus 

at 
resume 
hasil 
diskusi 

n, 
kesesuai 
an dan 
sistemati 
ka 

 

7 Mahasiswa mampu 
Menjelaskan price ceiling, 
price floor dan pajak yang 
memberikan pengaruh 
pada keseimbangan pasar 

• Memahami 
kebijakan control 
harga. 

• Memahami 
kebijakan pajak 
pada suatu barang 
dan jasa. 

Kebijakan 
Pemerintah 
Pengaruhi 
Permintaan 
dan 
Penawaran 

• Menjawab pertanyaan lisan dalam 

diskusi kelompok maupun 

pertanyaan dari dosen maupun 

audien mahasiswa. 

• Mengemukakan argumentasi 

pendapat dalam diskusi yang 

produktif 

Diskusi 

kelompok 

dan studi 

kasus 

Membu 
at 
resume 
hasil 
diskusi 

Ketepata 
n, 
kesesuai 
an dan 
sistemati 
ka 

10 

8 Ujian Tengah Semester (UTS) 

9 Mahasiswa mampu 
Memaparkan  definisi 
surplus konsumen dan 
produsen,  kemudian 
menghubungkannya 
kepada kurva demand dan 
supply untuk menganalisis 
alokasi sumber daya. 

• Memahami konsep 
surplus konsumen 

• Memahami konsep 
surplus produsen 

• Memahami 
efisiensi pasar 

Konsumen, 

Produsen dan 

Efisiensi 

Pasar 

• Menjawab pertanyaan lisan dalam 

diskusi kelompok maupun 

pertanyaan dari dosen. 

• Mengemukakan argumentasi 

pendapat dari masalah yang 

dilontarkan dalam diskusi. 

Discovery 

Learning, 

Diskusi dalm 

kelompok 

Membu 
at 
resume 
hasil 
diskusi 

Ketepata 
n, 
kesesuai 
an dan 
sistemati 
ka 

10 

10 Mahasiswa mampu 
Memaparkan pengaruh 
pajak terhadap surplus 
konsumen, produsen dan 
total surplus. Membahas 
lebih dalam lagi 
kesejahteraan yang hilang 
akibat adanya pajak. 

• Mahasiswa 
Memahami 
deadweight  loss 
akibat adanya 
pajak pada barang 
dan jasa. 

• Faktor penentu 
dari deadweight 
loss. 

• Memahami aplikasi 
deadweight loss 

Aplikasi: Biaya 
dan 
Perpajakan 

• Menyusun ringkasan dalam 

bentuk makalah tentang prinsip- 

prinsip ekonomi (Tugas-3) 

• Makalah: studi kasus kegiatan- 

kegiatan ekonomi di masyarakat 

(Tugas-4) 

Diskusi 

kelompok dan 

studi kasus 

Membu 
at 
resume 
hasil 
diskusi 
a 

Ketepata 
n, 
kesesuai 
an dan 
sistemati 
ka 

5 
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  dan pajak 

pendapatan I 
      

11 Mahasiswa mampu 
Menjelaskan definisi 
eksternalitas dan 
memaparkan dampak 
eksternalitas pada 
inefisiensi pasar. 

Menjelaskan pengaruh 
public dan private dalam 
mengatasi eksternalitas. 

• Memahami konsep 
eksternalitas dan 
inefisiensi pasar 

• Memahami 
kebijakan publik 
yang mengarah 
kepada 
eksternalitas 

• Solusi private pada 
eksternalitas 

Eksternalitas • Menjawab pertanyaan lisan dalam 

diskusi kelompok maupun 

pertanyaan dari dosen. 

• Mengemukakan argumentasi 

pendapat dari masalah yang 

dilontarkan dalam diskusi 

Discovery 

Learning, 

Diskusi dalm 

kelompok 

Membu 
at 
resume 
hasil 
diskusi 

Ketepata 
n, 
kesesuai 
an dan 
sistemati 
ka 

5 

13 Mahasiswa mampu 
Menjelaskan fungsi 
produksi, produk marginal 
dan hubungan keduanya. 
Menjelaskan variasi biaya 
dan menghubungkannya 
dengan input dan output. 

• Memahami definisi 
biaya 

• Memahami 
produksi dan biaya 

• Variasi-variasi 
dalam mengukur 
biaya 

• Biaya dalam 
jangka panjang 
dan jangka pendek 

Biaya Produksi • Menjawab pertanyaan lisan dalam 

diskusi kelompok maupun 

pertanyaan dari dosen. 

• Mengemukakan argumentasi 

pendapat dari masalah yang 

dilontarkan dalam diskusi 

Discovery 

Learning, 

Diskusi dlm 

kelompok 

Membu 
at 
resume 
hasil 
diskusi 

Ketepata 
n, 
kesesuai 
an dan 
sistemati 
ka 

10 

14 Mahasiswa mampu 
Memaparkan definisi 
persaingan pasar 
sempurna, pendapatan 
marginal dan hubungannya 
pada total dan rata-rata 
pendapatan. Menjelaskan 
faktor penentu maksimisasi 
profit. 

• Ketepatan 
menjawab tentang 
pasar persaingan 
sempurna 

• Kesesuaian 
perhitungan 
analitis 
Keuntungan 
maksimum dan 
kurva supply pasar 
persaingan 
sempurna 

Pasar dan 
Persaingan 

• Menjawab pertanyaan lesan 

dalam diskusi kelompok maupun 

pertanyaan dari dosen maupun 

audien mahasiswa. 

• Mengemukakan argumentasi 

pendapat dalam diskusi yang 

produktif 

Diskusi 

kelompok dan 

studi kasus 

Membu 
at 
resume 
hasil 
diskusi 

Ketepata 
n, 
kesesuai 
an dan 
sistemati 
ka 

5 
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  • Presentasi 

menjelaskan Kurva 
penawaran dalam 
pasar persaingan 
pasar 

      

15 Mahasiswa mampu 
Menjelaskan kehadiran 
monopolis dan keputusan 
monopolis dalam 
menetapkan harga dan 
produksi barang. [C2,A3] 
Menganalisis kehadiran 
monopolis dengan 
kesejahteraan masyarakat. 

• Mahasiswamamp 
umerefleksikanpe 
rkuliahanselamas 
atu semester 
matakuliahPenge 
mbanganmateriP 
PKnuntuk MI 

Pasar Faktor 
Produksi 

• Menjawab pertanyaan lIsan 

dalam diskusi kelompok maupun 

pertanyaan dari dosen maupun 

audien mahasiswa. 

• Mengemukakan argumentasi 

pendapat dalam diskusi yang 

produktif 

Diskusi 

kelompok 

dan studi 

kasus 

Membu 
at 
resume 
hasil 
diskusi 

Ketepata 
n, 
kesesuai 
an dan 
sistemati 
ka 

5 

16 Ujian Akhir Semester (UAS) 

 


