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Kurikulum yang akan diterapkan oleh Prodi Ekonomi Pembangunan (EP) pada tahun 2018 tepatnya
mulai ajaran baru tahun 2018/2019 mengalami perubahan yang didasarkan atas perkembangan yang terjadi
di masyarakat serta studi banding di perguruan tinggi di luar Bali, pada prodi yang sesuai. Ada beberapa
perubahan yang ada pada mata kuliah yang ditawarkan pada tahun ajaran 2018/2019 yang diuraikan sebagai
berikut.
1) Mata Kuliah Ekonomi Pariwisata Berkelanjutan (EKI 308) adalah mata kuliah yang baru bagi Prodi
EP, maka kuliah ini menggantikan mata kuliah Bisnis Pariwisata yang selama ini diberikan.
Perubahan mata kuliah ini didasarkan atas beberapa pertimbangan: 1) Saat mengikuti lokakarya
AUN di Thailand salah satu tenaga dosen yang dikirim ke acara lokakarya tersebut mendapatkan
penjelasan bahwa dengan perkembangan pariwisata di Bali yang sangat pesat dan mendunia, maka

salah satu mata kuliah yang dapat ditawarkan sebagai penunjang dalam memberikan kontribusi
pada peningkatan kompetensi lulusan yang sesuai dengan kebutuhan pasar adalah dapat
dipertimbangkan memasukkan mata ekonomi pariwisata dalam kurikulum. Dengan pertimbangan
tersebut, maka mata kuliah ini dimasukkan sebagai salah satu mata kuliah institusional di Prodi EP
yang harus ditempuh oleh semua mahasiswa. 2) Dengan memperhatikan konsentrasi dan profil
lulusan, maka untuk di Prodi EP akan lebih tepat diberikan Ekonomi Pariwisata Berkelanjutan
sebagai salah satu pendekatan dalam pembangunan pariwisata mengingat ekonomi Bali dibangun
oleh industri pariwisata.
2) Mata Kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan /ESDAL (EKI 311), diganti dengan
MK Ekonomi Pembangunan Berkelanjutan (EKI 311), mengingat kondisi pembangunan di dunia
sekarang ini harus memperhatikan keberlanjutan (sustainability) dari proses pembangunan yang
dilaksanakan. Pembangunan harus dapat dilaksanakan secara berkelanjutan, untuk itu sangat
penting menjaga keberlanjutan sumberdaya sebagai input untuk melaksanakan pembangunan
tersebut. Selain itu MK Ekonomi Pembangunan Berkelanjutan juga dimaksudkan untuk
mengakomodir Sustainable Development Goals (SDGs), dimana negara Indonesia ikut meratifikasi
tujuan pembangunan tersebut.
3) Mata Kuliah Ekonomi Koperasi dan UMKM (EKU 203), diganti dengan Ekonomi Orange,
Koperasi dan UMKM (EKI 203) didasarkan atas pertimbangan bahwa usaha-usaha yang muncul
dimasyarakat khususnya di Bali adalah industri-industri yang mendukung industri pariwisata,
dimana industri pariwisata di Bali adalah Pariwisata Budaya. Pariwisata Budaya akan didukung
oleh produk-produk yang dihasilkan oleh masyarakat yang didasarkan atas budaya atau kearifan
lokal yang dimiliki oleh masing-masing wilayah kabupaten/kota. Dengan demikian produk-produk
yang dihasilkan oleh masyarakat di Bali (yang tidak memiliki sumber daya alam yang melimpah)
yang didasarkan atas kearifan lokal dikenal dengan istilah ekonomi orange. Melihat kondisi ini,
maka sangat tepat untuk memasukkan ekonomi orange ke dalam kurikulum Prodi EP.
4) Mata Kuliah Bahasa Inggris II (EKU 120) tidak ditawarkan lagi pada tahun ajaran ini Ganjil
2018/2019, mengingat mata kuliah ini secara umum dapat diperoleh mahasiswa di tempat-tempat
kursus bahasa Inggris, selain itu para pengajar yang memberikan mata kuliah ini adalah berasal dari
dosen fakultas lainnya, yang secara substansi tidak memberikan materi berkaitan dengan Ilmu
Ekonomi. Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka diputuskan untuk tidak menawarkan
lagi mata kuliah Bahasa Inggris 2 dalam kurikulum yang baru ini.
5) Mata Kuliah Bahasa Inggris (UNO 105) merupakan mata kuliah baru untuk menggantikan mata
kuliah Bahasa Inngris 1, oleh karena mahasiswa hanya memperoleh MK Bahasa Inngris hanya

sekali saja maka kode angka 1 maupun 2 tidak diisi pada kode mata kuliah yang baru tersebut,
sehingga nama mata kuliah hanya menjadi Bahasa Inggris.
6) Mata Kuliah Ekonometrika Lanjutan (EKI 321) merupakan mata kuliah baru yang yang merupakan
lanjutan dari Mata Kuliah Ekonometrika. Ditambahkannya mata kuliah ini dengan pertimbangan
salah satu profil lulusan Prodi EP adalah menjadi seorang analisis yang berbasis keahlian
kuantitatif. Untuk mendukung pencapaian profil ini, maka dipandang perlu untuk menambahkan
MK Ekonometrika Lanjutan. Selain itu saat melakukan studi banding, ditemukan Prodi Ekonomi
Pembangunan di Universitas lainnya seperti di UB maupun di UI, memberikan pelajaran
Ekonometrika Lanjutan. Dengan memperhatikkan kedua pertimbangan tersebut maka Prodi
memutuskan melalui sebuah lokakarya, untuk memasukkan mata kuliah Ekonometrika Lanjutan
ke dalam kurikulum Prodi EP pada semester ini.
7) Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Pembangunan (EKI 204), yang sebelumnya hanya 2 SKS diganti
menjadi 3 SKS. Alasan penambahan SKSnya berkaitan dengan saran para pengajar mata kuliah ini
yang merasa selalu kekurangan waktu untuk menyelesaikan seluruh materi pada mata kuliah ini.
Dengan adanya penghapusan mata kuliah Bahasa Inggris II, maka satu SKS dipindahkan ke Mata
Kuliah Pengantar Ekonomi Pembangunan (PEP) ini. Selain itu dengan adanya mata kuliah
Ekonomi Pembangunan Berkelanjutan, dan nama Prodi EP, maka sangat relevan untuk
menambahkan SKS pada mata kuliah PEP ini.
8) Mata Kuliah Etika Bisnis (EKU 219) yang sebelumnya 2 SKS diganti menjadi 3 SKS, dengan
pertimbangan salah satu profil lulusan EP adalah menjadi wirausaha muda/social entrepreneur
yang tentunya membutuhkan pengetahuan etika bisnis yang lebih mendalam. Selain itu dengan
adanya penghapusan MK Bahasa Inggris II sebanyak 2 SKS, maka dapat dilimpahkan ke MK Etika
Bisnis lagi 1 SKS sisanya setelah diambil 1 SKS ke MK Pengantar Ekonomi Pembangunan seperti
dijelaskan sebelumnya.
9) Mata Kuliah Aplikasi Analisis Kuantitatif/AAK (EKU 320) yang sebelumnya sebagai mata kuliah
institusional yang harus ditempuh oleh semua mahasiswa, diubah menjadi mata kuliah pilihan, dan
posisi mata kuliah institusional ini digantikan oleh Mata Kuliah Ekonometrika Lanjutan (EKI 321).
Alasan melakukan hal ini, pada mata kuliah AAK ini dipandang ada beberapa bahasan yang
tumpang tindih dengan mata kuliah lainnya. Selain itu beberapa bahasan yang ada di AAK yang
belum/tidak dibahas dalam mata kuliah yang lainnya, dapat dimasukkan ke mata kuliah lainnya
yang relevan.
10) Mata Kuliah Teori Pasar Modal (EKU 331) merupakan mata kuliah pilihan yang baru di Prodi EP,
mata kuliah ini ditambahkan dalam kurikulum Prodi EP tahun 2018 untuk mengakomodir salah
satu profil lulusan yang dihasilkan yaitu profil sebagai wirausaha muda/social entrepreneur.

11) Pada kurikulum tahun 2014, setiap konsentrasi yang ada memiliki cukup banyak mata kuliah
pilihan rata-rata 7 mata kuliah, yang hanya dipilih 1 mata kuliah. Mata kuliah yang disiapkan oleh
prodi ini untuk MK pilihan dinilai terlalu banyak, sehingga pada tahun ajaran baru 2018/2019 ini
jumlah mata kuliah pilihan dikurangii. Untuk mengambil satu MK pilihan akan disediakan ratarata 4 MK di setiap konsentrasi, sehingga jumlah mata kuliah pilihan berkurang. Dengan demikian
mahasiswa yang mengambil MK pilihan tidak akan terlalu tersebar di berbagai mata kuliah yang
ditawarkan. Selama ini tercatat bahwa untuk mata kuliah pilihan, peserta MK pilihan tersebut
sangat tersebar di berbagai mata kuliah pilihan, sehingga sering MK pilihan tersebut pesertanya
tidak memenuhi, yang berdampak pada pembatalan mata kuliah pilihan tersebut. Pembatalan MK
tentu kurang baik dampaknya, maka Prodi EP memutuskan untuk mengurangi MK pilihan, dengan
keputusan ini maka diharapkan tidak akan ada lagi pembatal MK pilihan.
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