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SILABUS 
 

I. Mata Kuliah  : MANAJEMEN PEMASARAN LEMBAGA KEUANGAN 

SYARIAH 

Kode  : HES 020  

Fakultas   : Syari'ah 

Program Studi  : Hukum Ekonomi Syariah  

Program  : S.1  

Bobot  : 2 SKS 

Sifat  : Pilihan  

 

II. Deskripsi Mata Kuliah  

Memperkenalkan konsep-konsep dasar yang relevan dengan proses 

perenacanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan dalam bidang pemasaran, baik 

strategik manajerial maupun operasional, antara lain teori-teori strategi, perencanaan, 

distribusi produk, kegiatan promosi, penetapan harga produk, informasi dan riset 

pemasaran. 

 

III. Tolok Ukur Indikator Kompetensi (Target Hasil Belajar) 

1. Mahasiswa mengerti konsep dasar tentang manajemen pemasaran 

a. Mahasiswa mampu mengetahui pengertian dan ruang lingkup manajemen 

pemasaran 

b. Mahasiswa mampu mengerti tentang perbedaan konsep pasar dan pemasaran 

c. Mahasiswa mampu mengerti dan menjelaskan pengertian dan identifikasi pasar 

d. Mahasiswa memahami dan menjelaskan tentang segmentasi pasar 

2. Mahasiswa mengerti dan menjelaskan tentang teori-teori strategi pemasaran 

a. Mahasiswa mengerti dan memahami tentang strategi produk 

b. Mahasiswa mengerti dan memahami tentang strategic product line 

c. Mahasiswa mengerti dan memahami tentang strategi harga 

d. Mahasiswa mengerti dan memahami tentang penentuan harga produk 

e. Mahasiswa memahami tentang strategi promosi 

f. Mahasiswa memahami tentang konsep-konsep bauran promosi 

g. Mahasiswa memahami tentang konsep strategi distribusi 

3. Mahasiswa mengerti dan memahami tentang perencanaan pemasaran LKS 

4. Mahasiswa mengerti dan memahami tentang distribusi produk LKS 

5. Mahasiswa mengerti dan memahami tentang kegiatan promosi LKS 

6. Mahasiswa mengerti dan memahami tentang penentuan harga produk LKS 

7. Mahasiswa mengerti dan memahami tentang informasi dan riset pemasaran LKS 

 

IV. Topik Inti Materi Pembelajaran 

1. Konsep dasar manajemen pemasaran 

a. Ruang lingkup manajemen pemasaran 

b. Pasar dan pemasaran 
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c. Identifikasi pasar 

d. Segmentasi pasar 

2. Teori-teori strategi pemasaran 

a. Strategi produk 

b. Strategi product line 

c. Strategi harga 

d. Penentuan harga produk 

e. Strategi promosi 

f. Bauran promosi 

g. Strategi distribusi 

3. Perencanaan pemasaran LKS 

4. Distribusi produk LKS 

5. Kegiatan promosi LKS 

6. Penetapan harga produk LKS 

7. Informasi dan riset pemasaran LKS 

 

V. Alternatif Strategi Pembelajaran 

Secara umum perkuliahan dapat menggunakan strategi belajar aktif (active 

learning), dimana mahasiswa secara aktif, responsif dan kreatif terlibat pembelajaran 

bersama-sama dosen. 

Pada setiap tatap muka, sebagian waktu dapat digunakan untuk menceramahkan 

materi kuliah secara dinamis (diselingi tanya jawab), menjelaskan pokok-pokok pikiran 

penting dan hal-hal yang berkenaan dengan makna hadis-hadis hukum serta perbedaan 

penilaian, penyimpulan dan penetapan hukum (istinba>t} al-ah}ka>m) di antara 

ulama` mengenai beberapa ketentuan hukum masalah tertentu.  

Disamping menceramahkan materi, dalam pembelajaran juga diterapkan diskusi 

kelas dengan presentasi makalah, juga diterapkan praktik dalam memahami teks-teks 

hadis hukum berikut syarh-nya, baik berupa latihan-latihan di kelas yang bersifat 

individual dan kerjasama, maupun berupa tugas rumah (take home). 

 

VI. Alternatif Media Pembelajaran 

1. Papan tulis (white board) 

2. Laptop dan LCD 

3. Foto copy bahan/materi pilihan 

4. Software Kitab-kitab Hadis 

5. Ruangan Kelas 

6. Perpustakaan   

 

VII. Evaluasi 

1. Untuk menilai proses pembelajaran masing-masing mahasiswa digunakan porto 

folio (berupa resume mata kuliah). Di samping itu juga digunakan dua aspek 

penilaian lain yaitu kehadiran siswa dalam perkuliahan dan partisipasinya dalam 

proses perkuliahan.  
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2. Untuk menilai hasil pembelajaran dilakukan test yaitu Ujian Tengan Semester (UTS) 

dan Ujian Akir Semester (UAS). Di samping itu juga terdapat komponen penilaian 

lain yang digunakan untuk menilai kemampuan penguasaan materi perkuliahan yaitu 

tugas terstruktr. Penilaian akhir merupakan penggabungan dari skor yang diperoleh 

dengan pembobotan sebagai berikut.  

a) UTS    : 30 % 

b) UAS    : 30 % 

c) Tugas (Paper & kuis)  : 10 % 

d) Partisipasi Kelas   : 10 % 

e) Kehadiran   : 10 % 

f) Etika/moral   : 10 % 
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