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No List Mata Kuliah Kode Mata Kuliah List Mata Kuliah
Jumlah SKS per 

Mata Kuliah
Informasi

1 Manajemen 

Sumber Daya 

Insani

MS210 Manajemen Sumber Daya Insani 3 Genap

2 Kewirausahaan dan 

Inovasi

MS214 Kewirausahaan dan Inovasi 3 Genap

3 Manajemen 

Strategik

ME304 Manajemen Strategik 3 Genap

4 Riset Pasar MS309 Riset Pasar 3 Genap
5 Manajemen Proyek MS324 Manajemen Proyek 3 Genap

6 Manajemen UMKM MS328 Manajemen UMKM 3 Genap

7 Manajemen Bisnis 

Keluarga

MS330 Manajemen Bisnis Keluarga 3 Genap
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No List Mata Kuliah Deskripsi Mata Kuliah Learning Outcomes (Capaian Pembelajaran)
Daftar Pustaka/ 

Referensi

Kuliah/Responsi/Pr

aktikum

1 Manajemen 

Sumber Daya 

Insani

Sumber daya manusia merupakah salah satu aset berharga 

dalam organisasi jika dikelola dengan tepat. Mata kuliah ini 

memberikan pengetahuan, teknik, dan aplikasi yang 

komprehensif tentang Manajemen Sumber Daya Insani serta 

berbagai isu terkini (current issues) di bidang Manajemen 

Sumber Daya Insani. Di samping itu membantu mahasiswa 

memahami berbagai konsep, metoda dan praktik manajemen 

sumber daya insani. Dengan demikian pada akhir mata kuliah ini 

mahasiswa diharapkan dapat menjadi cakap dalam 

menerapkan proses MSDI diorganisasi dari mulai proses 

perekrutan sampai dengan pemutusan hubungan kerja serta 

dapat memberikan rekomendasi model 

pelaksanaan/pengembangan MSDI di perusahaan.

1. Mahasiswa memiliki kemampuan berbicara sehingga dapat 

menjelaskan dan mempresentasikan gagasan kepada audiens dan 

memiliki kemampuan menulis secara efektif dalam konteks manajemen 

yang berhubungan dengan persoalia (manajemen sumber daya insani)

 2. Mahasiswa mampu berpikir logis dan analitis dalam pemecahan 

masalah dan pengambilan keputusan manajemen khususnya dalam 

bidang sumber daya insani.

 3. Mahasiswa mampu mengembangkan perilaku dan kepribadian kuat 

dalam kehidupan untuk menjalin hubungan positif dengan orang lain 

dan berorganisasi serta meningkatkan kemampuannya dalam memimpin 

diri dan masyarakat.

 4. Mahasiswa mampu mengembangkan sikap menghormati dan 

toleransi terhadap keanekaragaman budaya di tengah organisasi dan 

masyarakat plural serta mampu beradaptasi dan memanfaatkan 

keragaman yang ada pada masyarakat tersebut secara kreatif untuk 

mencegah konflik dan menciptakan peluang positif untuk berkembang.

 5. Mahasiswa mampu memecahkan masalah secara reflektif, dimulai 

dari pengenalan masalah, analisis, mengembangkan berbagai 

kemungkinan pemecahan masalah dan hipotesis serta masing-masing 

akibatnya, kemudian membuktikan baik tidaknya pemecahan masalah 

tersebut hingga ditemukannya pemecahan masalah yang tepat.

 6. Mahasiswa mampu menerapkan atau menggunakan kembali 

berbagai teori manajemen sumber daya insani dan pengetahuan yang 

diperoleh dalam pekerjaannya serta dalam kehidupan berorganisasi dan 

bermasyarakat.

 7. Mahasiswa mampu mengembangkan semangat, ambisi positif, dan 

motivasi berwirausaha yang meliputi kemampuan mencari dan mengisi 

peluang, berani mengambil risiko, mengenali kebutuhan masa depan, 

dinamik serta berinovasi untuk menghasilkan produktivitas yang lebih 

tinggi baik dalam menjalankan pekerjaannya dalam organisasi maupun 

dalam menjalankan bisnis

1. R. Wayne Mondy 

(2008). Human 

Resource 

Management.10th 

edition. Pearson 

International Edition 

 2. Gary Dessler 

(2008), Human 

Resource 

Management.11th 

edition, Pearson 

International Edition

Kuliah
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2 Kewirausahaan dan 

Inovasi

Mata Kuliah ini membahas kewirausahaan dan inovasi sebagai 

alat utama kewirausahaan mencakup pengertian dan fungsi 

kewirausahaan, sikap

 kewirausahaan, teori-teori sumber kewirausahaan, perbedaan 

entrepreneurship dengan intrapreneurship, identifikasi peluang, 

penciptaan ide, prinsip prinsip inovasi, praktek dan strategi 

wirausaha

1. Mahasiswa mampu menerapkan dalam pemecahan masalah dan 

pengambilan keputusan dengan konsep-konsep kewirausahaan dan 

inovasi (Application of knowledge). 2. Mahasiswa mampu mengingat 

(remembering) dan memahami (understanding) ilmu mengenai 

kewirausahaan dan inovasi.3. Mahasiswa mampu berpikir analitis 

dengan menganalisis fakta, berpikir logis dan analitis dalam pemecahan 

masalah dan pengambilan keputusan dengan cara melogikakan konsep-

konsep kewirausahaan dan inovasi (Analytical thinking). 4. Mahasiswa 

mampu menghasilkan produk inovatif yang bersumber dari pemikiran 

dan analisis diri sendiri dan kelompok serta membuktikan melalui praktek 

singkat membuat produk inovatif dan memasarkannya (Reflective 

thinking). 5. Mahasiswa mampu mendeskripsikan dan mengambil 

keputusan dengan mempertimbangkan dampak keputusan bagi pihak 

yang berkepentingan dalam mendesain produk inovatif (Ethical 

understanding and reasoning). 6. Mahasiwa mampu menerapkan 

teknologi informasi dalam mengumpulkan dan menganalisis data, serta 

pembuatan produk inovatif serta menyajikan dengan menarik 

(Information technology). 7. Mahasiswa mampu berkomunikasi secara 

lisan dan tulisan dalam menyajikan laporan penjualan dan makalah 

produk inovatif yang menarik dan atraktif (Written and oral 

communication). 8. Mahasiswa memahami kesulitan, tantangan, 

harapan dan pengalaman pribadi dari praktik dan implementasi bisnis 

mengembangkan semangat, ambisi positif, dan motivasi berwirausaha 

yang meliputi kemampuan mencari dan mengisi peluang, berani 

mengambil risiko, mengenali kebutuhan masa depan, dinamik serta 

berinovasi untuk menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi baik dalam 

menjalankan pekerjaannya dalam organisasi maupun dalam 

menjalankan bisnis.

 (Entrepreneurial spirit)

1. Suryana (2006), 

Kewirausahaan, 

Pedoman Praktis: Kiat 

dan Proses Menuju 

Sukses, Edisi 3, 

Salemba Empat, 

Jakarta.

 2. Drucker, P.E 

(1991). Inovasi dan 

Kewiraswastaan. 

Erlangga. Jakarta 

 3. Boulton, C and 

Turner, P. (2005), 

Mastering Business in 

Asia: 

Entrepreneurship, 

John Wiley & Son 

(Asia) Pte Ltd, 

Singapore.

 4. Susanto., A.B 

(2009), 

Leadpreneurship: 

Pendekatan Strategic 

management dalam 

Kewirausahaan, 

Esensi, Erlangga 

Group.

 5. Zimmerer T. W. 

and Scarborough N.M 

(2005), Pengantar 

Kewirausahaan dan 

Kuliah
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3 Manajemen 

Strategik

Mata kuliah ini membahas tentang bagaimana organisasi 

menghasilkan kinerja berupa keunggulan bersaing yang 

berkelanjutan dengan cara memahami lingkungannya (eksternal 

dan internal) dan kemudian menyusun serangkaian tindakan 

manajerial (dari perencanaan hingga pengendalian) yang sesuai 

dengan konteks lingkungannya.

1. Mahasiswa mampu berpikir logis dan analitis dalam pemecahan 

masalah dan pengambilan keputusan dengan cara melogikakan konsep- 

konsep yang diketahuinya berdasarkan bukti-bukti yang ada, 

menguraikan permasalahan menjadi bagian-bagian kecil, membuat 

perbandingan alternatif solusi dari aspek-aspek yang berbeda, melacak 

implikasi keputusan, serta dapat mengidentifikasi hubungan sebab 

akibat.

 2. Mahasiswa mampu menerapkan atau menggunakan kembali 

berbagai teori manajemen dan pengetahuan yang diperoleh dalam 

pekerjaannya serta dalam kehidupan berorganisasi dan bermasyarakat.

 3. Mahasiswa mampu memecahkan masalah secara reflektif, dimulai 

dari pengenalan masalah, analisis, mengembangkan berbagai 

kemungkinan pemecahan masalah dan hipotesis serta masing-masing 

akibatnya, kemudian membuktikan baik tidaknya pemecahan masalah 

tersebut hingga ditemukannya pemecahan masalah yang tepat.

 4. Mahasiswa mampu memahami bagaimana mengambil keputusan 

dengan didasari atas pertimbangan etika sehingga dapat membantu 

mahasiswa dalam mengelola konflik dan ketidakpastian dalam 

berinteraksi di masyarakat.

1. Wheelen, T. L., & J. 

David Hunger (2004). 

Strategic Management 

& Business Policy. 

9ed.

 2. Thompson, 

Strickland & Gamble 

(2005). Crafting and 

Executing Strategy. 

14th ed

Kuliah
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4 Riset Pasar Mata kuliah ini membahas kasus- kasus pemasaran tradisional, 

kontemporer, emerging, bagaimana mengevaluasi berbagai 

masalah dalam kasus- kasus pemasaran tersebut dengan 

menggunakan berbagai metode riset pemasaran, bagaimana 

menentukan dan melakukan evaluasi potensi pasar.

1. Mahasiswa memiliki kemampuan berbicara sehingga dapat 

menjelaskan dan mempresentasikan gagasan kepada audiens dan 

memiliki kemampuan menulis secara efektif dalam konteks bisnis dan 

manajemen.

 2. Mahasiswa mampu memahami bagaimana mengambil keputusan 

dengan didasari atas pertimbangan etika sehingga dapat membantu 

mahasiswa dalam mengelola konflik dan ketidakpastian dalam 

berinteraksi di masyarakat.

 3. Mahasiswa mampu berpikir logis dan analitis dalam pemecahan 

masalah dan pengambilan keputusan dengan cara melogikakan konsep-

konsep yang diketahuinya berdasarkan bukti-bukti yang ada, 

menguraikan permasalahan menjadi bagian-bagian kecil, membuat 

perbandingan alternatif solusi dari aspek-aspek yang berbeda, melacak 

implikasi keputusan, serta dapat mengidentifikasi hubungan sebab 

akibat.

 4. Mahasiswa mampu memanfaatkan teknologi informasi dalam hal 

membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan, dan 

menyebarkan informasi untuk mendukung kegiatan manajerial dan 

bisnis secara lebih produktif dan inovatif.

 5. Mahasiswa mampu memecahkan masalah secara reflektif, dimulai 

dari pengenalan masalah, analisis, mengembangkan berbagai 

kemungkinan pemecahan masalah dan hipotesis serta masing-masing 

akibatnya, kemudian membuktikan baik tidaknya pemecahan masalah 

tersebut hingga ditemukannya pemecahan masalah yang tepat.

 6. Mahasiswa mampu menerapkan atau menggunakan kembali 

berbagai teori manajemen dan pengetahuan yang diperoleh dalam 

pekerjaannya serta dalam kehidupan berorganisasi dan bermasyarakat.                                                                                                                                                                                                                          

1. Neuman. W.L. 

(2000). Social 

Research Methods: 

Qualitative and 

Quantitative 

Approaches. 4th ed., 

New York: Allyn & 

Bacon.

 2. Cooper, D.R. & 

Schindler, P.S. (2003). 

Business Research 

Methods. 8th ed., New 

York: McGraw-Hill 

Irwin.

 3. Malhotra Naresh K, 

Marketing Research : 

An Applied Orientation, 

Third Edition, Prentice 

Hall International, 1999 

8. Santoso S dan

 4. Fandy Tjiptono, 

Riset Pemasaran – 

Konsep Dam Aplikasi 

Dengan SPSS, Elex 

Media Komputindo

Kuliah
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5 Manajemen Proyek Mata kuliah ini memberi ulasan yang bersifat menyeluruh 

mengenai pengelolaan kegiatan proyek dengan cara yang 

efektif dalam mencapai sasaran proyek serta efisien dalam 

penggunaan sumber daya. Pembahasan dalam mata kuliah 

dimulai dari mengidentifikasi kegiatan yang berbentuk proyek, 

membahas filosofi manajemen proyek, serta menjabarkan 

metode, teknik, dan prosedur pengelolaan proyek. Dalam dunia 

usaha, terdapat jenis kegiatan khusus yang bersifat

 proyek. Dengan mempelajari Manajemen Proyek, mahasiswa 

yang akan terjun ke dunia usaha akan memperoleh kemampuan 

untuk mengelola kegiatan proyek tersebut secara efektif dan 

efisien. Dengan demikian, proyek yang dikerjakan dapat 

mencapai hasil yang maksimal dengan keterbatasan sumber 

daya yang ada.

1. Mahasiswa memiliki kemampuan berbicara sehingga dapat 

menjelaskan dan mempresentasikan gagasan kepada audiens dan 

memiliki kemampuan menulis secara efektif dalam konteks bisnis dan 

manajemen.

 2. Mahasiswa mampu berpikir logis dan analitis dalam pemecahan 

masalah dan pengambilan keputusan dengan cara melogikakan konsep- 

konsep yang diketahuinya berdasarkan bukti-bukti yang ada, 

menguraikan permasalahan menjadi bagian-bagian kecil, membuat 

perbandingan alternatif solusi dari aspek-aspek yang berbeda, melacak 

implikasi keputusan, serta dapat mengidentifikasi hubungan sebab 

akibat.

 3. Mahasiswa mampu memanfaatkan teknologi informasi dalam hal 

membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan, dan 

menyebarkan informasi untuk mendukung kegiatan manajerial dan 

bisnis secara lebih produktif dan inovatif.

 4. Mahasiswa mampu mengembangkan perilaku dan kepribadian kuat 

dalam kehidupan untuk menjalin hubungan positif dengan orang lain 

dan berorganisasi serta meningkatkan kemampuannya dalam memimpin 

diri dan masyarakat.

 5. Mahasiswa mampu menerapkan atau menggunakan kembali 

berbagai teori manajemen dan pengetahuan yang diperoleh dalam 

pekerjaannya serta dalam kehidupan berorganisasi dan bermasyarakat.

 6. Mahasiswa mampu mengembangkan semangat, ambisi positif, dan 

motivasi berwirausaha yang meliputi kemampuan mencari dan mengisi 

peluang, berani mengambil risiko, mengenali kebutuhan masa depan, 

dinamik serta berinovasi untuk menghasilkan produktivitas yang lebih 

tinggi baik dalam menjalankan pekerjaannya dalam organisasi maupun

 dalam menjalankan bisnis.

1. Soeharto, I., 

Manajemen Proyek: 

Dari Konseptual 

Sampai Operasional, 

edisi 2, Penerbit 

Erlangga, 1999.

 2. Santosa B., 

Manajemen Proyek, 

edisi 1, Penerbit Guna 

Widya, 2003.

 3. Syah, M.S., 

Manajemen Proyek: 

Kiat Sukses Mengelola 

Proyek, Penerbit 

Gramedia, 2004.

 4. Gray C.F. & Larson, 

E.W., Manajemen 

Proyek: Proses 

Manajerial, edisi 3, 

Penerbit Andi, 2006.

Kuliah
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6 Manajemen UMKM Mata kuliah ini menjelaskan konsep UKM (Usaha Kecil 

Menengah) di Indonesia, dengan pengetahuan tersebut 

mahasiswa mampu secara berkelompok mempunyai 

pengalaman nyata dalam membimbing bisnis sebuah 

perusahaan mikro, kecil, dan menengah khususnya 

membangun, mengembangkan, dan mengevaluasi serta 

membuat laporan evaluasi terhadap bisnis yang telah dijalankan. 

secara tertulis dan formal

1. Mahasiswa memiliki kemampuan berbicara sehingga dapat 

menjelaskan dan mempresentasikan gagasan kepada audiens dan 

memiliki kemampuan menulis secara efektif dalam konteks bisnis dan 

manajemen.

 2. Mahasiswa mampu berpikir logis dan analitis dalam pemecahan 

masalah dan pengambilan keputusan dengan cara melogikakan konsep- 

konsep yang diketahuinya berdasarkan bukti-bukti yang ada, 

menguraikan permasalahan menjadi bagian-bagian kecil, membuat 

perbandingan alternatif solusi dari aspek-aspek yang berbeda, melacak 

implikasi keputusan, serta dapat mengidentifikasi hubungan sebab 

akibat.

 3. Mahasiswa mampu mengembangkan perilaku dan kepribadian kuat 

dalam kehidupan untuk menjalin hubungan positif dengan orang lain 

dan berorganisasi serta meningkatkan kemampuannya dalam memimpin 

diri dan masyarakat.

 4. Mahasiswa mampu mengembangkan sikap menghormati dan 

toleransi terhadap keanekaragaman budaya di tengah organisasi dan 

masyarakat plural serta mampu beradaptasi dan memanfaatkan 

keragaman yang ada pada masyarakat tersebut secara kreatif untuk 

mencegah konflik dan menciptakan peluang positif untuk berkembang

 5. Mahasiswa mampu menerapkan atau menggunakan kembali 

berbagai teori manajemen dan pengetahuan yang diperoleh dalam 

pekerjaannya serta dalam kehidupan berorganisasi dan bermasyarakat.

 6. Mahasiswa mampu mengembangkan semangat, ambisi positif, dan 

motivasi berwirausaha yang meliputi kemampuan mencari dan mengisi 

peluang, berani mengambil risiko, mengenali kebutuhan masa depan, 

dinamik serta berinovasi untuk menghasilkan produktivitas yang lebih 

tinggi baik dalam menjalankan pekerjaannya dalam organisasi maupun

 dalam menjalankan bisnis.

1. Suryana (2006), 

Kewirausahaan, 

Pedoman Praktis: Kiat 

dan Proses Menuju 

Sukses, Edisi 3, 

Salemba Empat, 

Jakarta.

 2. Drucker, P.E 

(1991). Inovasi dan 

Kewiraswastaan.Erlan

gga. Jakarta 

 3. Boulton, C and 

Turner, P. (2005), 

Mastering Business in 

Asia: 

Entrepreneurship, 

John Wiley & Son 

(Asia) Pte Ltd, 

Singapore.

 4. Hisrich, Robert D., 

Peters, Michael P. 

(2010), 

Entrepreneurship, 8th 

edition, Mc-Graw Hill, 

USA.

Kuliah
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7 Manajemen Bisnis 

Keluarga

Mata kuliah ini memberikan pengetahuan mengelola Bisnis 

Keluarga serta perkembangan bisnis keluarga di dunia 

khususnya di Indonesia. Sebagai mahasiswa calon pendiri bisnis 

keluarga, akan menghadapi tantangan dalam hal mewujudkan 

visinya, mengintegrasikan perbedaan- perbedaan antara 

kebutuhan keluarga dan kebutuhan bisnis, dan merencanakan 

suksesi. Penempatan dan pengembangan kompetensi anggota 

keluarga yang terlibat pada bisnis keluarga dan pendistribusian 

pendapatan menjadi sangat signifikan dalam keberlangsungan 

bisnis keluarga. Pendiri bisnis keluarga sebagai pemimpin, 

pemilik maupun pengelola bisnis keluarga dituntut menjadi 

profesional dalam mengembangkan bisnisnya. Lebih

 dari itu pada manajemen bisnis keluarga diperlukan 

kemampuan pimpinan mengatasi perebutan kepemilikan dan 

bagaimana peran anggota keluarga mendukung perencanaan 

strategi bisnis keluarga tersebut untuk pertumbuhan bisnis 

keluarga yang berkelanjutan.

1. Mahasiswa mampu berpikir logis dan analitis dalam pemecahan 

masalah dan pengambilan keputusan dengan cara melogikakan konsep- 

konsep yang diketahuinya berdasarkan bukti-bukti yang ada, 

menguraikan permasalahan menjadi bagian-bagian kecil, membuat 

perbandingan alternatif solusi dari aspek-aspek yang berbeda, melacak 

implikasi keputusan, serta dapat mengidentifikasi hubungan sebab 

akibat.

 2. Mahasiswa mampu menerapkan atau menggunakan kembali 

berbagai teori manajemen dan pengetahuan yang diperoleh dalam 

pekerjaannya serta dalam kehidupan berorganisasi dan bermasyarakat.

 3. Mahasiswa mampu mengembangkan semangat, ambisi positif, dan 

motivasi berwirausaha yang meliputi kemampuan mencari dan mengisi 

peluang, berani mengambil risiko, mengenali kebutuhan masa depan, 

dinamik serta berinovasi untuk menghasilkan produktivitas yang lebih 

tinggi baik dalam menjalankan pekerjaannya dalam organisasi maupun 

dalam menjalankan bisnis.

1. Susanto, A.B.; 

Wijanarko, Himawan; 

Susanto, Patricia; 

Mertosono, 

Suwahjuhadi. 2007. 

Family Business. The 

Jakarta Consulting 

Group: Jakarta.

Kuliah
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No List Mata Kuliah Nama Dosen Pengajar Bidang Keahlian/Konsentrasi
MK Prasyarat (*jika 

ada)
Keterangan

1 Manajemen 

Sumber Daya 

Insani

Prof.Dr.Drs. Wilson Bangun, M.Si. Manajemen Sumberdaya Insani Manajemen

2 Kewirausahaan dan 

Inovasi

Maya Malinda, S.E., M.T., Ph.D. Kewirausahaan Manajemen, 

Manajemen 

Pemasaran, 

Manajemen 

Keuangan, 

Manajemen Operasi, 

Perilaku Organisasi, 

Manajemen 

Sumberdaya Insani, 

Manajemen 

Pemasaran Lanjutan, 

Manajemen Keuangan 

Lanjutan, Manajemen 

Operasi Lanjutan,
3 Manajemen 

Strategik

Dr. Jahja Hamdani Widjaja Manajemen Manajemen, 

Manajemen 

Pemasaran, 

Manajemen 

Keuangan, 

Manajemen Operasi, 

Perilaku Organisasi, 

Manajemen 

Sumberdaya Insani, 

Manajemen 

Pemasaran Lanjutan, 

Manajemen Keuangan 

Lanjutan, Manajemen 

Operasi Lanjutan, 

Kewirausahaan dan 

Inovasi
4 Riset Pasar Nonie Magdalena, S.E., M.Si. Pemasaran Manajemen, 

Manajemen 

Pemasaran, 

Manajemen 

Pemasaran Lanjutan
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5 Manajemen Proyek Imelda Junita, S.E., M.T. Manajemen Operasi Manajemen, 

Manajemen 

Pemasaran, 

Manajemen 

Pemasaran Lanjutan

6 Manajemen UMKM Henky Lisan Suwarno, S.E., M.Si. Kewirausahaan Manajemen, 

Manajemen 

Pemasaran, 

Manajemen 

Keuangan, 

Manajemen Operasi, 

Perilaku Organisasi, 

Manajemen 

Sumberdaya Insani, 

Manajemen 

Pemasaran Lanjutan, 

Manajemen Keuangan 

Lanjutan, Manajemen 

Operasi Lanjutan, 

Kewirausahaan dan 

Inovasi

7 Manajemen Bisnis 

Keluarga

Yolla Margaretha, S.E., M.M. Kewirausahaan Manajemen, 

Manajemen 

Pemasaran, 

Manajemen 

Keuangan, 

Manajemen Operasi, 

Perilaku Organisasi, 

Manajemen 

Sumberdaya Insani, 

Manajemen 

Pemasaran Lanjutan, 

Manajemen Keuangan 

Lanjutan, Manajemen 

Operasi Lanjutan, 

Kewirausahaan dan 

Inovasi
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