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A. IDENTITAS 

1. Jurusan/Prodi  : Perbankan Syariah 

2. Nama Mata Kuliah : Manajemen Investasi dan Pasar Modal Syariah 

3. Kode Mata Kuliah  : 

4. Semester/SKS  : VI (Enam) / 2 SKS 

5. Jenis Mata Kuliah  : Wajib 

6. Prasyarat   : - 

7. Dosen/Tim Dosen  : Moh Helmi Hidayat.ME 

 

B. DESKRIPSI MATA KULIAH 

Mata kuliah ini menyajikan materi-materi mengenai teori manajemen investasi dan pasar modal syariah serta pengertian dan implementasi pasar modal syariah di dunia nyata.    

 

C. CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH 

1. Sikap  

- Mahasiswa memiliki pemahaman yang baik dalam berinvestasi sehingga tidak hanya bertujuan mencari keuntungan dengan menghalalkan segala cara 

- Mendidik mahasiswa untuk tidak hidup boros dan menyiapkan masa depan yang lebih sejahtera 

- Mahasiswa dapat ikut serta dalam berinvestasi sesuai dengan kemampuan yang dimiliki 

2. Pengetahuan 

- Mahasiswa memahami konsep dan teori manajemen investasi syariah  

- Mahasiswa memiliki dasar pengetahuan untuk menentukan startegi pengelolaan investasi syariah yang efektif 

- Mahasiswa memahami konsep dan implementasi investasi pasar modal syariah kepada mahasiswa sehingga mampu menjadi praktisi pasar modal syariah 

3. Keterampilan 

- Mahasiswa mampu melakukan pengukuran nilai investasi 

- Mahasiswa mampu membuat keputusan investasi berdasarkan prinsip syariah 

 

 

 



 

D. MATRIKS PEMBELAJARAN 

No. Pertemuan ke- Tujuan Pembelajaran Materi Perkuliahan 

Bentuk Perkuliahan 

Jenis Penilaian 

(Indikator) 

Metode/Media/ 

Sumber 

Belajar 

Aktivitas 

Mahasiswa 

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

1 Rabu, 

4 Desember 2019 

Mahasiswa memahami tata tertib 

perkuliahan, RPS, aturan penilaian, 

dan ruang lingkup materi 

manajemen investasi syariah 

Kontrak perkuliahan, Silabus, dan 

pendahuluan (overview) 

Ceramah, 

whiteboard 

Mendengarkan 

dan partisipasi 

aktif 

Mahasiswa mengikuti aturan 

perkuliahan, penilaian, dan memahami 

garis besar materi 

2 Rabu, 

11 Desember 2019 

Mahasiswa memahami konsep 

manajemen investasi syariah 

Manajemen investasi syariah 

 Konsep manajemen dan 

manajemen Islami 

 Fungsi dan tujuan manajemen 

 Hubungan manajemen dengan 

investasi syariah 

 Konsep investasi 

 Prinsip syariah dalam investasi 

 Manajemen investasi syariah 

 Proses manajemen investasi 

syariah 

Ceramah, 

whiteboard 

Mendengarkan 

dan partisipasi 

aktif 

Mahasiswa dapat menjelaskan konsep 

manajemen investasi syariah 

3 Rabu, 

18 Desember 2019 

Mahasiswa memahami penilaian 

rencana investasi syariah 

Penilaian rencana investasi syariah 

 Pendahuluan 

 Analisis pengeluaran modal 

dalam perspektif Islam 

 Analisis ringkasan tentang 

praktik analisis investasi 

konvensional 

 Evaluasi investasi dalam 

kerangka syariah 

 Pola arus kas 

Ceramah, 

diskusi, 

handout, 

whiteboard 

Mendengarkan 

dan partisipasi 

aktif 

Mahasiswa mampu melakukan  

penilaian rencana investasi syariah 



 Investible Surplus Method (ISM) 

4 Rabu, 

25 Desember 2019 

Mahasiswa memahami investasi 

dan produk-produk investasi pada 

perbankan syariah 

Investasi pada perbankan syariah 

 Pengertian bank syariah 

 Karakteristik dan fungsi bank 

syariah 

 Produk-produk investasi 

perbankan syariah 

 Investasi pada perbankan syariah 

 Peran perbankan syariah sebagai 

nadzir 

Ceramah, 

diskusi, 

handout, 

whiteboard 

Mendengarkan 

dan partisipasi 

aktif 

Mahasiswa mampu menjelaskan 

investasi dan produk-produk investasi 

pada perbankan syariah 

5 Rabu, 

01 Januari 2020 

Mahasiswa memahami pasar modal 

syariah 

Investasi syariah di pasar modal 

Indonesia 

 Pengertian pasar modal syariah 

 Konsep dan prinsip pasar modal  

syariah 

 Perbedaan pasar modal syariah 

dengan konvensional 

 Produk-produk pasar modal 

syariah 

 Perkembangan pasar modal 

syariah di Indonesia 

Ceramah, 

diskusi, 

handout, 

whiteboard 

Mendengarkan 

dan partisipasi 

aktif 

Mahasiswa dapat menjelaskan investasi 

syariah di pasar modal 

6 Rabu, 

08 Januari 2020 

Mahasiswa memahami investasi 

pada saham yang sesuai syariah 

Investasi pada saham syariah 

 Konsep dasar saham syariah 

 Mekanisme investasi saham 

syariah 

 Instrument saham syariah dan 

perkembangannya di Indonesia 

 Jakarta Islamic Index 

 

Ceramah, 

diskusi, 

handout, 

whiteboard 

Mendengarkan 

dan partisipasi 

aktif 

Mahasiswa dapat menjelaskan investasi 

pada saham yang sesuai syariah 

7 Rabu, 

15 Januari 2020 

Mahasiswa memiliki kemampuan 

presentasi dan memahami materi 

Presentasi  Ceramah, 

diskusi, 

Presentasi  Mahasiswa dapat mempresentasikan 

dan mendiskusikan makalah investasi 



yang telah disampaikan 

sebelumnya untuk dikembangkan 

dalam makalah 

makalah, 

handout, 

whiteboard 

syariah  

8 Rabu, 

22 Januari 2020 

Mengevaluasi pemahaman 

mahasiswa terhadap materi 

perkuliahan ke-1 hingga ke-7 

Ujian Tengah Semester (UTS) Ujian tertulis Mengikuti 

ujian tertulis 

dengan tertib 

Nilai UTS 

9 Rabu, 

29 Januari 2020 

Mahasiswa memahami investasi 

pada reksadana syariah 

Manajemen investasi pada 

reksadana syariah 

 Pengertian reksadana syariah 

 Prinsip reksadana syariah 

 Keuntungan dan kerugian 

reksadana syariah 

 Pilihan reksadana syariah di 

Indonesia 

Ceramah, 

diskusi, 

handout, 

whiteboard 

Mendengarkan 

dan partisipasi 

aktif 

Mahasiswa dapat menjelaskan 

perbedaan investasi saham dan 

reksadana syariah serta mekanisme 

reksadana syariah 

10 Rabu, 

05 Februari 2020 

Mahasiswa memahami investasi 

pada sukuk atau obligasi syariah 

Manajemen investasi pada obligasi 

syariah (sukuk) 

 Pengertian sukuk 

 Fatwa DSN tentang sukuk 

 Perbedaan sukuk dengan obilgasi 

konvensional 

 Jenis sukuk menurut AAOFI 

 Mekanisme penerbitan dan 

perdagangan obligasi 

 Perdagangan obligasi dalam 

perspektif Islam 

Ceramah, 

diskusi, 

handout, 

whiteboard 

Mendengarkan 

dan partisipasi 

aktif 

Mahasiswa dapat menjelaskan obligasi 

syariah (sukuk) dan mekanismenya 

11 Rabu, 

12 Februari 2020 

Mahasiswa memahami investasi 

pada asuransi syariah 

Investasi pada asuransi syariah 

 Filosofi asuransi syariah 

 Produk dan jasa asuransi syariah 

berbasis investasi 

 Instrumen investasi pada asuransi 

syariah 

Ceramah, 

diskusi, 

handout, 

whiteboard 

Mendengarkan 

dan partisipasi 

aktif 

Mahasiswa dapat  menjelaskan 

perbedaan asuransi syariah dan 

konvensional serta dapat menjelaskan 

skema pengelolaan asuransi syariah  



 Skema pengelolaan asuransi 

syariah berbasis investasi 

12 Rabu, 

19 Februari 2020 

Mahasiswa memahami zakat 

sebagai instrumen investasi publik 

Zakat sebagai instrumen investasi 

publik 

 Pengertian zakat 

 Hukum dan hikmah zakat 

 Fungsi dan harta yang dizakati 

 Zakat sebagai instrumen investasi 

publik 

 Investasi zakat dan kesejahteraan 

umat 

Ceramah, 

diskusi, 

handout, 

whiteboard 

Mendengarkan 

dan partisipasi 

aktif 

Mahasiswa dapat menjelaskan zakat 

sebagai instrumen investasi publik 

13 Rabu, 

26 Februari 2020 

Mahasiswa memahami infaq dan 

shadaqah sebagai instrumen 

investasi public 

Infaq dan shadaqah sebagai 

instrumen investasi publik 

 Pengertian infaq dan shadaqah 

 Perbedaan antara zakat, infaq dan 

shadaqah 

 Infaq dan shadaqah dalam 

konteks ekonomi 

Ceramah, 

diskusi, 

handout, 

whiteboard 

Mendengarkan 

dan partisipasi 

aktif 

Mahasiswa dapat menjelaskan infaq 

dan shadaqah sebagai instrumen 

investasi publik 

14 Rabu, 

04 Maret 2020 

Mahasiswa memahami wakaf 

sebagai instrumen investasi publik 

Wakaf sebagai instrumen investasi 

publik 

 Latar belakang wakaf 

 Pengertian wakaf dan nadzir 

 Wakaf dalam perspektif ekonomi 

 Kelembagaan bank syariah 

sebagai nadzir dalam 

pengembangan investasi wakaf 

Ceramah, 

diskusi, 

handout, 

whiteboard 

Mendengarkan 

dan partisipasi 

aktif 

Mahasiswa dapat menjelaskan wakaf 

sebagai instrumen investasi publik 

15 Rabu, 

11 Maret 2020 

Mahasiswa memiliki kemampuan 

presentasi dan memahami materi 

yang telah disampaikan 

sebelumnya untuk dikembangkan 

dalam  makalah 

Presentasi  Ceramah, 

diskusi, 

makalah, 

whiteboard 

Presentasi  Mahasiswa dapat mempresentasikan 

dan mendiskusikan makalah investasi 

syariah  

16 Jadwal ditentukan Mengevaluasi pemahaman Ujian Akhir Semester (UAS) Ujian tertulis Ujian tertulis Nilai UAS 



fakultas mahasiswa terhadap materi 

perkuliahan ke-8 hingga ke-15 
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