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Fakultas Ekonomi dan Bisnis merupakan salah satu fakultas di Universitas 

Muhammadiyah Malang. Berdiri mulai tahun 1966 FEB UMM mengabdikan diri pada negeri 
untuk  menghasilkan lebih dari ratusan ribu lulusan terbaik ditingkat Strata 1 dan Ahli Madya 
Lokasi kampus dimana FEB UMM berada sangat strategis dikawasan yang sejuk dan eksotik, 
berada  jalur pariwisata dari Kota Malang menuju kota Batu, tepatnya di Jln. Raya Tlogomas 
No.246 Malang, Jawa Timur Indonesia.   

Pembelajaran yang menarik, memadukan  technologi nan humanisme, mengusung 
Smart Education,  baik pembelajaran secara offline maupun online.  Dukungan tenaga 
edukatif profesional  yang eksis dikancah nasional maupun global, alumni Perguruan Tinggi 
dalam dan luar negeri,  pratiksi di berbagai perusahaan yang  mengkolaborasikan teori dan 
praktik. Fasilitas belajar yang mendukung proses pembelajaran, pencapaian luaran belajar 
seperti laboratorium, magang kerja di industri, magang di perusahaan-perusaan baik BUMN 
maupun Swasta. Selain itu, peserta pembelajar di dampingi agar dapat meraih prestasi  baik 
akademik maupun non akademik ditingkat nasional dan global. 

 Dalam mewujudkan visi,  dalam melahirkan lulusan yang  kompeten FEB UMM 
menggandeng  perguruan tinggi yang berkualitas baik dari dalam maupun luar negeri. Melalui 
program teacher mobility, staff mobility, dan student mobility. Beberapa perguruan tinggi 
mitra diantaranya Poznan University, WSB University Poland, Warsaw School Of Economics 
(SGH) Poland dan universitas tergabung dalam Erasmus +, dan Perguruan Tinggi Dalam Negeri 
yang tergabung dalam NUNI (Nation Wide University Network).  Untuk pengembangan 
mahasiswa, FEB UMM  melakukan berbagai kerjasama dengan BUMN untuk program magang 
kerja, dan badan usaha milik Swasta.  
 

Visi 
“Tahun 2030 menjadi Lembaga Pendidikan Tinggi yang mendapat pengakuan ditingkat 

ASEAN dalam bidang  Ekonomi dan Bisnis berlandaskan jiwa entrepreneur dan nilai-nilai 
keislaman.” 

 
Misi 

1. Menyelenggarakan Pendidikan dan pengajaran yang unggul dilingkup regional ASEAN 
berbasis penelitian, entrepreneurship dan nilai keislaman. 

2. Mengembangkan IPTEKS dalam bidang Ekonomi dan Bisnis berbasis hasil penelitian 
yang dipublikasikan atau dikaji dalam forum ilmiah nasional maupun internasional. 

3. Menyumbang pemikiran kreatif, inovatif, dan aktif melakukan pendampingan kepada 
masyarakat, pemerintah dan dunia usaha dalam pemecahan masalah ekonomi dan 
bisnis berdasar pada hasil-hasil kajian atau penelitian dasar terapan dan unggulan. 

4. Mengembangkan Kerjasama nasional dan internasional yang saling menguntungkan 
dengan perguruan tinggi, instansi pemerintah ataupun swasta demi peningkatan 
kualitas penyelenggaran Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 

5. Melaksanakan fungsi tata Kelola kelembagaan yang professional, amanah, transparan 
dan adil untuk mewujudkan manajemen Pendidikan yang efektif dan efisien. 

 
 

Program Studi 

http://feb.umm.ac.id/id/pages/dosen-10-10461.html


Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) telah memiliki tiga program studi untuk jenjang S1, satu 
program studi Perbankan dan Keuangan Diploma 3.  Program Studi Manajemen dilingkungan 
FEB keseluruhan terkreditas A. Prodi Manajemen Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan 
BAN-PT No.1030 / SK / BAN-PT / Akred / S / IV / 2019, Program Studi Akuntansi Terakreditasi 
A Berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 195 / SK / BAN-PT / Akred / S / IV / 2019, Program Studi 
Ekonomi Pembangunan  Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan BAN-PT No.1225 / SK / BAN-
PT / Akred / S / IV / 2019 dan Program Studi D3 Keuangan dan Perbankan Terakreditasi A 
Berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 5801 / SK / BAN-PT / Ak-PPJ / Dipl-III / IX / 2020.  Ditingkat 
ASEAN, Program Studi Manajemen mendapat pengakuan AUN-QA (Certificate Number 
:AP308UMMAPR18) 

 
Matakuliah MBKM  

 

Prodi Manajemen 

????? 

 

Prodi Akuntansi 

?????? 

 

Prodi Ekonomi Pembangunan 

 

Mata Kuliah Learning Outcome SKS 

Perbankan 

Syariah 

Mahasiswa mampu menganalisa posisi bank syariah 

dalam perkembangan perbankan Islam di Dunia, 

mampu menelaah sistem tata kelola perbankan Islam 

dan manajemen resiko finansial Islam, mahasiswa 

mampu menelaah Compliant risk management 3 

Manajemen 

Keuagan Daerah 

Mahasiswa mampu menyusun Laporan keuangan 

pemerintah daerah yang terdiri dari budgetary report, 

financial report, mahasiswa mampu menganalisa 

implementasi strategi pengelolaan uang pemerintah 

daerah  

Perekonomian 

Indonesia 

Mahasiswa mampu menganalisa perkembangan sistem 

ekonomi di Indonesia serta menganalisa dampak 

tekhnologi dalam perkembangan sistem perekonomian 

di Indonesia 3 

Perencanaan 

Pembangunan 

Mahasiswa mampu menelaah strategi pembangunan 

ekonomi di era digital, mahasiswa mampu menelaah 

dan menerapkan konsep green economics dalam 

perencanaan pembangunan 3 

 

 
FASILITAS PEMBELAJARAN 

• Ruang Kuliah dan  seminar  yang canggih dan modern 

• Perpustakaan lengkap, baik digital maupun printed 

http://manajemen.umm.ac.id/
http://akuntansi.umm.ac.id/
http://ep.umm.ac.id/
http://ep.umm.ac.id/
http://d3-bank.umm.ac.id/


• Ruang baca Jurnal yang nyaman 

• Laboratorium Bank Syariah, Komputer, 

• Galeri BI, Bursa Efek Indonesia, Tac Center,  Carrier Center 

• Ruang Praktikum disetiap program studi 

• Ruang Terbuka yang difasilitasi Internet hotspot 

• Ruang diskusi dan belajar terbuka di alam 
 

PROGRAM 
Open Cources, Inbound & Outbound 

Fakultas ekonomi dan bisnis menyelengarakan perkuliahan secara reguler bagi mahasiswa 

yang  telah  diterima resmi melalui proses seleksi. Mahasiswa reguler menempuh perkuliahan  

sebanyak 144 SKS, dalam waktu 7 sd 8 semester.  Dalam menempuh matakuiah mahasiswa 

dapat mengikuti program outbound dalam skema Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) 

di perguruan tinggi dalam negeri sebagai mitra FEB, melaksanakan program riset, magang, 

project di luar kampus/di Dunia Industri 

 
Alumni 

Lulus sebagai Sarjana dan ahli madya  dengan gelar sesuai bidang masing-masing, tidak saja 
menyandang gelar & Mendapat Ijasah, lebih dari itu setiap lulusan dibekali Surat Kerangan 
Pendamping Ijazah (Diploma Agreement),  Setifikat kompetensi LSP, sebagai bekal bersaing 
di dunia nyata. Jaringan alumni yang solid dan berkembang, menambah kekuatan alumni FEB, 
untuk eksis menjadi generasi pemimpin bangsa, sebagai wujud “Dari Muhammadiyah Untuk 
Bangsa”.  
 

How to get 
Map 

Ofiicial 
Faculty of Economics and Business 

Jl. Raya Tlogomas No. 246. Malang, east Java, Indonesia 
Phone : +62-341-464318 Ext. 215 

Faximili: +62-341-464318 
Website : feb.umm.ac.id 
E-mail : feb@umm.ac.id 

 
 

Feb Umm 
 

febummofficial 
 

FEB UMM 

 
  
 
 
 

http://alumni.umm.ac.id/
https://www.google.com/maps/place/GKB+2+Faculty+of+Economics+UMM/@-7.9394199,112.589123,14z/data=!4m8!1m2!2m1!1sFEB+UMM!3m4!1s0x0:0xfe46a3bf2149ae68!8m2!3d-7.9214064!4d112.5991023
http://feb.umm.ac.id/
mailto:feb@umm.ac.id
https://www.instagram.com/febummofficial/
https://www.youtube.com/channel/UCFP9Jd8KNYxGP-xazFbwv8w
https://www.facebook.com/feb.umm

