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Capaian Pembelajaran 

Lulusan 

(CPL) 

Sikap 
1. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri 

Pengetahuan 
2. Menguasai landasan dan teori lembaga keuangan syariah non bank serta opersionalnya. 
3. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam kontek pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai bidang keahliannya. 

Keterampilan Umum 
4. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. 
5. Mampu mendokumentasikan, mengolah, menyimpan, mengamanahkan, dan menemukan kembali data untuk menjamin keaslian data dan mencegah 

plagiasi 

Keterampilan Khusus 
6. Terampil dalam praktek seputar produk-produk lembaga keuangan syariah non bank. 

Capaian Pembelajaran Mata 

Kuliah (CPMK) 

1. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang lembaga keuangan syaiah non bank yang ada. 

2. Mahasiswa mampu menjelaskan landasan hukum lembaga keuangan syariah non bank. 

3. Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip-prinsip yang dipakai oleh lembaga keuangan syariah non bank. 

4. Mahasiswa mampu menjelaskan produk-produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah non bank. 

5. Mahasiswa mampu menjelaskan mekanisme operasional lembaga keuangan syariah non bank. 

6. Mahasiswa mampu melihat secara keseluruhan kegiatan lembaga keuangan syariah non bank. 

Deskripsi singkat MK Mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah non bank ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan membekali mahasiswa tentang prinsip-prinsip yang 

diterapkan pada lembaga keuangan syariah. Pada mata kuliah ini, juga mempelajari tentang produk-produk yang ada pada lembaga kuangan syariah. 

Materi Pembelajaran/ 1. Kontar Kuliah dan penjelasan mata kuliah secara umum 



 
Pokok Pembahasan 2. Perbedaan lembaga keuangan bank dan non bank 

3. Lembaga Keuanga Islam (Baitul Mall) pada masa awal islam 

4. Baitul Mall Wattamwil 

5. Koperasi 

6. Asuransi syariah 

7. Perusahaan dana pensiun 

8. Perusahaan modal ventura 

9. UTS (ujian tengah semester) 

10. Perusahaan leasing 

11. Perusahaan pegadaian syariah 

12. Reksadana syariah 

13. Pasar modal 

14. Institusi zakat 

15. Institusi wakaf 

16. UAS (Ujian Akhir Semester) 
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Pendukung: 



 
 

Mgu 
ke 

Sub CPMK 
(Kemampuan 

akhir yang 
diharapkan 

 
Bahan Kajian 

(Materi 
Pembelajaran) 

 
Metode 

Pembelaj 
aran 

 

 
Waktu 

 

 
Pengalaman Belajar 

Penilaian 
 

Refe- 
rensi 

Kriteria 
 

Indikator 
Bobot 

(%) 

1 Mahasiswa 

memahami 

teknis 

perkuliahan dan 

penilaian. 

a. Pengantar 
perkuliahan 

b. Gambaran umum 
perkuliahan 

c. Kontrak 
perkuliahan 

tutorial 2 x 50 menit 
 

- - - - 

2 Mahasiswa 

mampu 

menjelaskan 

perbedaan 

Lembaga 

Keuangan Bank 

dan Non Bank 

a. Persamaan dan 
perbedaan 
lembaga keuangan 
bank dan non bank 

b. Peranan lembaga 
keuangan non 
bank dalam 
mengembangkan 
perekonomian. 

c. Pengertian DPS, 
DSN, dan DK 

d. Tugas dan 
wewenang DPS, 
DSN, dan DK. 

e. Hubungan DPS, 
DSN, dan DK 

f. Pengertian OJK 
dan LPS 

g. Tugas dan weweng 
OJK dan LPS 

h. Mekanisme kerja 
OJK dan DPS 

Kelas 

online dan 

diskusi 

melalu e- 

campus, 

Group WA 

Belajar materi 
di e- 
campus/Cloud 
, 3x50 menit 

Belajar 
Mandiri 
dan Tugas 
Terstruktur: 
2 X120 menit 

a. Diskusi online 
b. Mencari materi secara 

online dengan 
menggunakan aplikasi e- 
Learning dan menyusun 
ringkasan dlm bentuk 
makalah tentang Lembaga 
keuangan islam (baitul 
mall) pada masa awal 
Islam 

Meringkas 
materi tentang 
pengertian 
Lembaga 
keuangan non 
bank serta 
perbedaannya. 

Ketepatan dalam 

Menjelaskan 

pengertian 

Lembaga keuangan 

non bank. 

 
1-15 

3 Mahasiswa 

mampu 

memahami dan 

menjelaskan 

Lembaga 

keuangan Islam 

(Baitul Mall) 

pada masa awal 

islam 

a. Menjelaskan 
sejarah dan 
perkembangan 
baitul maal 

b. Mengetahui 
sumber 
pendapatan baitul 
maal pada awal 
Islam 

c. Menjelaskan 
pendistribusian 
dana baitul maal 

Kelas 

online dan 

diskusi 

melalu e- 

campus, 

Group WA 

Belajar materi 
di e- 
campus/Cloud 
, 3x50 menit 

Belajar 
Mandiri 
dan Tugas 
Terstruktur: 
2 X120 menit 

a. Diskusi online 
 

b. Mencari materi secara 
online dengan 
menggunakan aplikasi e- 
Learning dan menyusun 
ringkasan dlm bentuk 
makalah tentang 
Lembaga keuangan 
islam (baitul mall) pada 
masa awal Islam 

Meringkas 
materi tentang 
pengertian 
Lembaga 
keuangan 
islam (baitul 
mall) pada 
masa awal 
Islam dan 
hubungannya 
dengan ilmu 
pengetahuan 

Ketepatan dalam 

Menjelaskan 

pengertian 

Lembaga keuangan 

islam (baitul mall) 

pada masa awal 

Islam 
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  pada awal Islam 

d. Mengetahui 
peranan baitul 
maal dalam 
pengembangan 
Islam 

       

4 Mahasiswa 

mampu 

menjelaskan 

kegiatan 

operasional 

Baitul Mal wat 

Tamwil 

a. Pengertian baitul 
Mall wat Tamwil 
(BMT) dan 
prosedur 
pendiriannya. 

b. Manajemen 
kegiatan 
operasional 
BMT: 
Kepengurusan, 
Sumber dana 
BMT, dan 
pengalokasian 
dana BMT. 

c. Peranan BMT 
dalam 
meningkatkan 
perekonomian 

Kelas 
online 
dan 
diskusi 
melalui 
Group 
WA 

Belajar materi 
di e- 
campus/Cloud 
, 3x50 menit 

Belajar 
Mandiri 
dan Tugas 
Terstruktur: 
2 X120 menit 

a. Diskusi online 
b. Mencari materi secara 

online dengan 
menggunakan aplikasi 
e-Learning dan 
menyusun ringkasan 
tentang BMT 

Meringkas 
materi tentang 
KSPPS serta 
Membuat 
konsep tentang 
BMT 

Ketepatan dalam 
menjelaskan 
kegiatan 
operasional BMT 

5 1-15 

5 Mahasiswa 

mapu 

menjelaskan 

kegiatan 

operasional 

koperasi 

syariah dan 

konvensional 

a. Pengertian 

koperasi dan 

prosedur pendirian 

Koperasi (Syariah 

dan Konvensional) 

b. Jenis-jenis 

koperasi c. 

Manajemen 

c. operasional 

Koperasi Syariah 

dan Konvensional 

d. (koperasi 
simpan pinjam): 

kelembagaan. 

Produk, dan 

prosedur 

keanggotaan 

koperasi 

Kelas 
online 
dan 
diskusi 
melalui 
Group 
WA 

Belajar materi 
di e- 
campus/Cloud 
, 3x50 menit 

Belajar 
Mandiri 
dan Tugas 
Terstruktur: 

2 X120 menit 

a. Diskusi online 
 

b. Mencari materi secara 
online dengan 
menggunakan aplikasi 
e-Learning dan 
menyusun ringkasan 
tentang Koperasi 

Meringkas 
materi tentang 
KSPPS serta 
Membuat 
konsep tentang 
Koperasi 

Ketepatan dalam 
menjelaskan 
kegiatan 
operasional 
Koperasi 
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6 Mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
tentang 
Asuransi 
syariah. 

a. Pengertian 
Asuransi Syariah 

b. Jenis-jenis usaha 
perusahaan 
asuransi (Syariah 
dan Konvensional) 

c. Manajemen 
operasional 
Perusahaan 
Asuransi: tatacara 
/ prosedur 
berasuransi, 
istilahistilah dalam 
asuransi 

Kelas 
online 
dan 
diskusi 
melalui 
Group 
WA 

Belajar materi 
di e- 
campus/Cloud 
, 3x50 menit 

Belajar 
Mandiri 
dan Tugas 
Terstruktur: 
2 X120 menit 

a. Diskusi online 
b. Mencari materi secara 

online dengan 
menggunakan aplikasi 
e-Learning dan 
menyusun ringkasan 
tentang Asuransi syariah 

Meringkas 
materi tentang 
pengertian 
asuransi 
syariah, jenis- 
jenis asuransi 
syariah dan 
operasional 
asuransi 
syariah 

Ketepatan dalam 
menjelaskan 
kegiatan 
operasional 
Asuransi syariah 

 
1-15 

7 Mahasiswa 

mampu 

menjelaskan 

perusahaan 

dana pensiun 

a. Pengertian dana 
pensiun 

b. Peraturan dana 
pension 

c. Mekanisme 
operasional 
danapensiun 

Kelas 
online 
dan 
diskusi 
melalui 
Group 
WA 

Belajar materi 
di e- 
campus/Cloud 
, 3x50 menit 

Belajar 
Mandiri 
dan Tugas 
Terstruktur: 
2 X120 menit 

a. Diskusi online 
b. Mencari materi secara 

online dengan 
menggunakan aplikasi e- 
Learning dan menyusun 
ringkasan tentang 
Perusahaan dana 
pensiun. 

Meringkas 
materi tentang 
pengertian 
dana pensiun 
dan 
operasional 
perusahaan 
dana pensiun. 

Ketepatan dalam 
menjelaskan 
kegiatan 
operasional 
Perusahaan dana 
pensiun 

 
1-15 

8 Mahasiswa 

mampu 

menjelaskan 

tentang 

perusahaan 

Modal Ventura 

a. Pengertian Modal 
Ventura 

b. Peraturan modal 
ventura 

c. Prosedur 
operasional Modal 
Ventura: sumber 
dana,  jenis 
pembiayaan, cara 
pembiayaan modal 
ventura. 

d. Mekanisme 
operasional modal 
ventura 

Kelas 
online 
dan 
diskusi 
melalui 
Group 
WA 

Belajar materi 
di e- 
campus/Cloud 
, 3x50 menit 

Belajar 
Mandiri 
dan Tugas 
Terstruktur: 
2 X120 menit 

a. Diskusi online 
b. Mencari materi secara 

online dengan 
menggunakan aplikasi e- 
Learning dan menyusun 
ringkasan tentang 
perusahaan modal 
ventura. 

Meringkas 
materi tentang 
pengertian 
perusahaan 
modal ventura 
dan 
operasional 
perusahaan 
modal ventura. 

Ketepatan dalam 
menjelaskan 
kegiatan 
operasional 
perusahaan modal 
ventura. 

 
1-15 

9 UTS 
        

10 Mahasiswa 

mampu 

menjelaskan 

Perusahaan 

Leasing 

a. Pengertian dan 
dasar hukum 
ijarah 

b. Rukun dan syarat 
ijarah 

c. Mekanisme 

Kelas 
online 
dan 
diskusi 
melalui 
Group 

Belajar materi 
di e- 
campus/Cloud 
, 3x50 menit 

Belajar 

a. Diskusi online 
b. Mencari materi secara 

online dengan 
menggunakan aplikasi e- 
Learning dan menyusun 
ringkasan tentang 

Meringkas 
materi tentang 
pengertian 
pengertian 
perusahaan 
leasing dan 
operasional 

Ketepatan dalam 
menjelaskan 
kegiatan 
operasional 
perusahaan 
leasing 
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  perusahaan leasing 

(syariah dan 
konvensional) 

WA Mandiri 
dan Tugas 
Terstruktur: 
2 X120 menit 

Perusahaan leasing perusahaan 
leasing 

   

11 Mahasiswa 

mampu 

menjelaskan 

Pegadaian 

(Syariah dan 

Konvensional) 

a. Pengertian dan 
dasar hukum 
Pegadaian syariah 

b. Mekanisme 
pengelolaan 
Pegadaian syariah 

a. Perbedaan dan 
persamaan 
Pegadaian syariah 
dengan Pegadaian 
konvensional 

Kelas 
online 
dan 
diskusi 
melalui 
Group 
WA 

Belajar materi 
di e- 
campus/Cloud 
, 3x50 menit 

Belajar 
Mandiri 
dan Tugas 
Terstruktur: 
2 X120 menit 

a. Diskusi online 
b. Mencari materi secara 

online dengan 
menggunakan aplikasi e- 
Learning dan menyusun 
ringkasan tentang 
pegadaian (syariah dan 
konvensional) 

Meringkas 
materi tentang 
pengertian 
pegadaian dan 
operasional 
perusahaan 
pegadaian. 

Ketepatan dalam 
menjelaskan 
kegiatan 
operasional 
perusahaan 
pegadaian. 

 
1-15 

12 
Mahasiswa 

mampu 

menjelaskan 

tentang 

perusahaan 

Reksadana 

a. Pengertian dan 
jenis-jenis 
Reksadana syariah 

b. Keuntungan 
berinvestasi pada 
Rekasadana 
syariah 

c. Perbedaan 
reksadana syariah 
dan konvensional 

Kelas 
online 
dan 
diskusi 
melalui 
Group 
WA 

Belajar materi 
di e- 
campus/Cloud 
, 3x50 menit 

Belajar 
Mandiri 
dan Tugas 
Terstruktur: 
2 X120 menit 

a. Diskusi online 
b. Mencari materi secara 

online dengan 
menggunakan aplikasi e- 
Learning dan menyusun 
ringkasan tentang 
Reksadana 

Meringkas 
materi tentang 
pengertian 
reksadana dan 
operasional 
perusahaan 
reksadana. 

Ketepatan dalam 
menjelaskan 
kegiatan 
operasional 
perusahaan 
reksadana 

 
1-15 

13 Mahasiswa 

mampu 

menjelaskan 

Bursa Efek/ 

Pasar modal 

a. Pengertian pasar 
modal dan pasar 
uang 

b. Manfaat pasar 
modal 

c. Mekanisme pasar 
modal 

d. Instrument pasar 
modal dan pasar 
uang 

e. Menjelaskan 
ketentuan Islam 
tentang pasar 
modal 

Kelas 
online 
dan 
diskusi 
melalui 
Group 
WA 

Belajar materi 
di e- 
campus/Cloud 
, 3x50 menit 

Belajar 
Mandiri 
dan Tugas 
Terstruktur: 
2 X120 menit 

a. Diskusi online 
b. Mencari materi secara 

online dengan 
menggunakan aplikasi e- 
Learning dan menyusun 
ringkasan tentang Pasar 
Modal 

Meringkas 
materi tentang 
pengertian 
pasar modal 
dan 
operasional 
pasar modal. 

Ketepatan dalam 
menjelaskan 
kegiatan 
operasional Pasar 
modal. 

 
1-15 

14 Mahasiswa 

mampu 

menjelaskan 

a. Memahami 
pengertian dan 
dasar hukum Zakat 

b. Menjelaskan rukun 

Kelas 
online 
dan 
diskusi 

Belajar materi 
di e- 
campus/Cloud 
, 3x50 menit 

a. Diskusi online 
b. Mencari materi secara 

online dengan 
menggunakan aplikasi e- 

Meringkas 
materi tentang 
pengertian 
zakat dan 
operasional 

Ketepatan dalam 
menjelaskan 
kegiatan 
operasional 
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 Institusi Zakat dan syarat Zakat 

c. Menjelaskan 
mekanisme 
pengelolaan dana 
Zakat 

melalui 
Group 
WA 

Belajar 
Mandiri 
dan Tugas 
Terstruktur: 
2 X120 menit 

Learning dan menyusun 
ringkasan tentang 
Institusi zakat 

institusi zakat. institusi zakat.   

15 Mahasiswa 

mampu 

menjelaskan 

Institusi wakaf 

a. Prosedur 
pendirian 
Institusi wakaf 

b. Mekanisme 

pengelolaan 

dana wakaf 

Kelas 
online 
dan 
diskusi 
melalui 
Group 
WA 

Belajar materi 
di e- 
campus/Cloud 
, 3x50 menit 

Belajar 
Mandiri 
dan Tugas 
Terstruktur: 

2 X120 

menit 

a. Diskusi online 
 

b. Mencari materi secara 
online dengan 
menggunakan aplikasi e- 
Learning dan menyusun 
ringkasan tentang 
Institusi wakaf 

Meringkas 
materi tentang 
pengertian 
wakaf dan 
operasional 
institusi wakaf. 

Ketepatan dalam 
menjelaskan 
kegiatan 
operasional 
institusi zakat. 
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16 UAS 
        

 


