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KATA PENGANTAR 

 

 

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era Industri 4.0 dan kebijakan 

Pemerintah Republik Indonesia dalam bidang pendidikan membawa dampak luas 

terhadap pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Universitas Wiralodra (Unwir) 

senantiasa merespon berbagai tuntutan dan tantangan pemangku kepentingan menuju 

unversitas yang unggul dan kompetitif di berbagai bidang ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang dilandasi nilai-nilai Ketuhanan, Kebangsaan, dan Kearifan Lokal.  

Universitas Wiralodra mengalami banyak perubahan seiring dengan lahirnya 

berbagai peraturan perundangan terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi. 

Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka mengharuskan Unwir menyesuaikan 

kurikulum dan bentuk pembelajarannya. Salah satu bentuk pembelajaran yang wajib 

difasilitasi oleh Universitas Wiralodra adalah bentuk pembelajaran Pertukaran Pelajar. 

Pada bentuk pembelajaran ini mahasiswa belajar selama 1 (satu) semester yang setara 

dengan 20 sks di luar program studinya dalam Perguruan Tinggi (Pasal 18 Ayat 3  

Permendikbud No. 3 Tahun 2020). 

Program Pertukaran Pelajar di Universitas Wiralodra membutuhkan panduan 

dalam pelaksanaannya. Panduan ini diperlukan agar program tersebut berjalan secara 

efektif dan efisien. 

Peraturan Rektor Universitas Wiralodra tentang Panduan Pelaksanaan Program 

Pertukaran Pelajar di Universitas Wiralodra Tahun 2022 berbentuk buku dan berisi 

berbagai ketentuan dalam program Pertukaran Pelajar. Buku panduan ini dapat dijadikan 

sebagai salah satu dokumen yang menjadi pegangan bagi sivitas akademika Universitas 

Wiralodra dalam menyelenggarakan program Pertukaran Pelajar. 
Buku panduan ini mewujud berkat kerja sama dan kerja keras berbagai pihak. 

Untuk itu saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-

tingginya kepada berbagai pihak yang  terlibat dalam penyusunan buku panduan ini. 

Semoga Buku Panduan Pelaksanaan Program Pertukaran Pelajar Tahun 2022 

dapat diimplementasikan dengan baik sebagai bentuk komitmen bersama untuk 

mewujudkan visi Universitas Wiralodra menjadi Universitas Unggul dan Kompetitif. 

 

 

Indramayu, Mei 2022 

Rektor, 

 

 

 

Dr. Ujang Suratno, S.H., M.Si. 

NIP 196304181990021001 
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PERATURAN  

REKTOR UNIVERSITAS WIRALODRA 

Nomor : 01/PER/R.UW/VII/2022 

Tentang 

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM PERTUKARAN PELAJAR 

UNIVERSITAS WIRALODRA TAHUN 2022 
 

 

REKTOR UNIVERSITAS WIRALODRA 

Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan program Pertukaran Pelajar sebagai 

implementasi kebijakan Merdeka Belajar-Kampus  Merdeka di 

Universitas Wiralodra perlu dibuat panduan pelaksanaan program 

Pertukaran Pelajar di Universtas Wiralodra tahun 2022; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Panduan 

Pelaksanaan Program Pertukaran Pelajar di Universtas Wiralodra 

Tahun 2022.  

 

Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem 

Pendidikan Nasional; 

2. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 

Tinggi; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 

4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 20212 tentang Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 

5. Peraturan Menteri Pendidikan danKebudayaanNomor 3 Tahun 2020 

tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020 

tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negri dan 

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020; 

7. Buku Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka Direktorat 

Jenderal Pendidikan Tinggi Kementrian Pedidikan dan Kebudayaan 

2020; 

8. Buku Penduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era 

Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belakar – Kampus 
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Merdeka  Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementrian 

Pedidikan dan Kebudayaan 2020; 

9. Peraturan Yayasan Wiralodra Nomor : 01/PER/YWI/X/2018 

tentang Statuta Universitas Wiralodra Tahun 2018; 

10. Peraturan Rektor Universitas Wiralodra Nomor 

015/PER/R.UW/X/2020 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum  

Universitas Wiralodra yang Menerapkan Merdeka Belajar – 

Kampus Merdeka. 

11. Peraturan Rektor Universitas Wiralodra 

Nomor016/PER/R.UW/X/2020 tentang Panduan Pelaksanaan 

Merdeka Belajar – Kampus Merdeka Universitas Wiralodra. 

12. Peraturan Rektor Universitas Wiralodra Nomor 

083/PER/R.UW/VIII/2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program 

Pertukaran Pelajar di Universitas Wiralodra Tahun 2021.  

 

Memperhatikan   :  Saran dan pertimbangan Senat Universitas yang disampaikan pada 

Rapat Senat Universitas Wiralodra, tanggal 25 Mei 2022. 

 

 

MEMUTUSKAN  

 

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PANDUAN PELAKSANAAN 

PROGRAM PERTUKARAN PELAJAR DI UNIVERSITAS 

WIRALODRA TAHUN 2022 

 

Pasal 1 

Panduan Pelaksanaan Program Pertukaran Pelajar di Universitas Wiralodra Tahun 

2022merupakan dokumen akademik yang berfungsi sebagai pegangan dan acuan bagi 

sivitas akademika dalam pelaksanaan program Pertukaran Pelajar di lingkungan 

Unversitas Wiralodra. 

 

Pasal 2 

Panduan Pelaksanaan Program Pertukaran Pelajar di Universtas Wiralodra Tahun 

2022sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berbentuk buku sebagai lampiran yang 

merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini, 

terdiri atas bab-bab sebagai berikut. 

 

BABI  PENDAHULUAN 

BABII MATAKULIAH YANG DITAWARKAN PADA 

PROGRAMPERTUKARAN PELAJAR DI UNIVERSITAS WIRALODRA 

BAB III  STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERTUKARAN PELAJAR DI 

UNIVERSITAS WIRALODRA 

BAB IV  PENUTUP 



 iv 

 

 

 

Pasal 3 

Panduan Pelaksanaan Program Pertukaran Pelajar di Universtas Wiralodra Tahun 2022 

berlaku untuk 1 (satu) tahun akademik dan jika dipandang perlu dapat direvisi sesuai 

dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya, serta peraturan 

perundang-undangan. 

 

 

Pasal 4 

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

 

 

Ditetapkan di Indramayu 

pada tanggal  27 Mei 2022 

Rektor, 

 

 

 

 

Dr. Ujang Suratno, S.H., M.Si. 

NIP 196304181990021001 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

 Merdeka Belajar – Kampus Merdeka merupakan salah satu kebijakan dari 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makariem. Salah satu program dari 

kebijakan Merdeka Belajar– Kampus Merdeka adalah Hak Belajar Tiga Semester di Luar 

Program Studi. Hak BelajarTiga Semester di Luar Program Studi terdiri atas 1 (satu) 

semester belajar di luar program studi dalam perguruan tinggi dan 2 (dua) semester 

belajar di luar perguruan tinggi. 

 Kegiatan belajar di luar program studi dalam perguruan tinggi selama 1 (satu) 

semester disebutPertukaran Pelajar. Pertukaran Pelajar di UniversitasWiralodra 

dilaksanakan pada Semester V. Pada semester ini mahasiswa belajar di luar program 

studinya sebanyak 20 sks. Ke-20 sks tersebut bisa berasal dari 1 (satu) program studi bisa 

juga berasal dari beberapa program studi. 

 Universitas Wiralodra berkewajiban memfasilitasi mahasiswa yang akan 

mengambil program Pertukaran Pelajar. Agar program Pertukaran Pelajar ini berjalan 

secara efektif dan efesien maka diperlukan panduan pelaksanaannya. 

 

B. Landasan Hukum 

Landasan hukum pelaksanaan program Pertukaran Pelajar di Universitas 

Wiralodra adalah sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi. 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan 

Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 

2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 

5. Peraturan Rektor Universitas Wiralodra Nomor 015/PER/R.UW/X/2020 tentang 

Pedoman Penyusunan Kurikulum Universitas Wiralodra yang Menerapkan Merdeka 

Belajar – Kampus Merdeka. 

6. Peraturan Rektor Universitas Wiralodra Nomor 016/PER/R.UW/X/2020 tentang 

Panduan Pelaksanaan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka Universitas Wiralodra. 

7. Peraturan Rektor Universitas Wiralodra Nomor 083/PER/R.UW/VIII/2021 Tentang 

Pedoman Pelaksanaan Program Pertukaran Pelajar di Universitas Wiralodra Tahun 

2021.  

 

C. Tujuan 

 Tujuan program Pertukaran Pelajar adalah untuk meningkatkan dan memperluas 

kompetensi lulusan, baik soft skills maupun hard skills, agar lebih siap dan relevan 

dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa 

yang unggul dan berkepribadian. Program Pertukaran Pelajar diharapkan akan dapat 
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memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan passion dan 

bakatnya. 

 

D. Persyaratan 

Dalam pelaksanaan program Pertukaran Pelajar  terdapatbeberapa persyaratan 

yang harus dipenuhi oleh mahasiswa. Persyaratan tersebut sebagai berikut. 

1. Mahasiswa Aktif yang terdaftar pada SIMAKO. 

2. Bukan mahasiswa Program Studi Kesehatan Masyarakat. 

3. Peringkat akreditasi Program Studi asal dengan Program Studi tujuan tidak harus 

sama. 

4. Program Studi asal dan Program Studi tujuan bisa berada dalam satu fakultas atau 

pun berbeda fakultas. 

5. Program Studi asal dan Program Studi tujuan bisa dari rumpun ilmu yang sama atau 

pun berbeda. 

6. Mahasiswa sekurang-kurangnya telah menempuh sebanyak 80 sks. 

 

E. Mekanisme 

1. Program Studi 

a. Menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasimahasiswa 

untuk mengambil mata kuliah di program studi lain. 

b. Menentukan dan menawarkan mata kuliah yang dapat diambilmahasiswa dari 

luar prodi. 

c. Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkandalam 

bentuk pembelajaran dalam Program Studi lain pada PerguruanTinggi yang 

sama. 

d. Mengatur jumah SKS yang dapat diambil dari prodi lain. 

2. Mahasiswa 

a. Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA). 

b. Mengikuti program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuanpedoman 

akademik yang ada. 

3. Kegiatan pembelajaran di luar Program Studi pada Universitas Wiralodra  dapat 

dilakukan secara tatap muka (face to face),  dalam jaringan (daring), atau 

pembelajaran bauran (blended learning). 

 

F. Persyaratan Mata Kuliah yang Ditawarkan 

1. Jumlah sks mata kuliah yang ditawarkan 20 sks; 

2. Merupakan mata kuliah keahlian program studi; 

3. Merupakan mata kuliah mandiri (tanpa prasyarat); 

4. Mata kuliah yang bisa di ambil oleh seluruh mahasiswa; 

5. Mata kuliah yang tidak terdiri dari teori dan praktikum (Laboratorium dan 

lapangan) 
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BAB II 

MATA KULIAH YANG DITAWARKAN PADA PROGRAM 

PERTUKARAN PELAJAR DI UNIVERSITAS WIRALODRA 

 

A. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 

1. Mata Kuliah yang Ditawarkan 

No Kode Nama Mata Kuliah sks 

1 IND12501 Penulisan Karya Ilmiah 3 

2 IND12502 Linguistik Forensik 2 

3 IND12503 Retorika 3 

4 IND12504 Dasar-Dasar Jurmalistik 2 

5 IND12505 Kesantunan Berbahasa 2 

6 IND12506 Dasar-dasar Penyiaran 2 

7 IND12507 Folklor 2 

8 IND12508 Cyber Sastra 2 

9 IND12509 Dramaturgi 2 

Jumlah 20 

 

2. Deskripsi Mata Kuliah yang Ditawarkan 

 

a. Penulisan Karya Ilmiah (3 sks) 

Mata Kuliah “Penulisan Karya Ilmiah” merupakan bagian dari 

pengembangan kemampuan menulis bagi mahasiswa yang dituntut untuk 

menulis publikasi ilmiah dan menciptakan karya inovatif. 

 

b. Linguistik Forensik (2 sks) 

Mata Kuliah “Linguistik Forensik” merupakan cabang ilmu linguistik yang 

mengkaji ilmu bahasa dalam ranah hukum. Cabang linguistik ini mengkaji 

secara lebih dalam tentang penggunaan bahasa yang digunakan oleh 

seseorang yang terlibat dalam suatu kasus.  

 

c. Retorika (3 sks) 

Perkuliahan ini memberikan pemahaman dan pengertian retorika, jenis-jenis 

penulisan retorika serta praktikum pidato di depan publik untuk 
membangkitkan rasa percaya diri serta mampu mengaplikasikan seni 

berbicara kepada publik dengan berlatih dan terus berlatih. 

 

d. Dasar-Dasar Jurmalistik (2 sks) 

Mata Kuliah Dasar-dasar Jurnalisitik merupakan mata kuliah keahlian 

pilihan yang diproyeksikan untuk memberikan keahlian dan kecakapan 

dalam bidang kewartawanan, sehingga mahasiswa memiliki kemampuan 

dasar untuk menjadi wartawan. Dalam perkuliahan ini dibahas tentang: 

prinsif-prinsif dan sejarah jurnalistik; tugas kewartawanan; bahasa 

jurnalistik; tata cara penulisan berita, feature, artikel, tajuk rencana 

(editorial), reportase; teknik wawancara; penyuntingan tulisan; pengelolaan 

media massa; dan kode etik jurnalistik. Hal tersebut ditempuh melalui upaya 
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pembelajaran dengan penguasaan berbagai teori kewartawanan, serta 

melalui praktek langsung ke lapangan. 

 

e. Kesantunan Berbahasa (2 sks) 

Mata Kuliah “Kesantunan Berbahasa” dirancang untuk mempersiapkan 

mahasiswa untuk menjadi ilmuwan dan Professional yang memiliki 

keterampilan menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan 

bahasa nasional secara baik dan benar untuk menguasai, menerapkan, dan 

mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sebagai perwujudan 

kecintaan dan kebanggaan terhadap Bahasa Indonesia. 

 

f. Dasar-dasar Penyiaran (2 sks) 

Mata kuliah “Dasar-dasar Penyiaran” memberikan pengetahuan teoretis 

mengenaidunia penyiaran meliputi pengertian, karakteristik, jenis-jenis dan 

proses penyiaran, prinsip-prinsip dasar penyiaran, jenis-jenis program 

siaran, media penyiaran dan organisasi media penyiaran, sejarah  

serta perkembangan dunia penyiaran. 

 

g. Folklor(2 sks) 

Mata Kuliah “Folklor” berisi tentang, hakekat folklor, sejarah 

perkembangan folklor, ciri-ciri folklor, makna dan arti folklor Indramayu,  

pelik-pelik folklor Indramayu, jenis serta wujud folklor Indramayu. 

 

h. Cyber Sastra(2 sks) 

Mata Kuliah “Cyber Sastra”membahas mengenai pengertian cyber sastra, 

seluk beluk cyber sastra, sastra dan media, posisi cyber sastra dalam ranah 

sastra, kapitalisme dalam cyber sastra, ideologi dalam cyber sastra. 

 

i. Dramaturgi(2 sks) 

Matakuliah “Dramaturgi” memberi penjelasan mengenai konvensi-konvensi 

drama dan pengetahuan dasar teater, seperti hukum-hukum drama dan 

teater, asal mula munculnya seni teater, perbedaan teater dan drama, unsur-

unsur teater, keaktoran dan penokohan, bentuk dan gaya, serta aliran-aliran 

dalam teater. 

 

 

3. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) yang Ditawarkan 

a. CPMK Penulisan Karya Ilmiah 

Mahasiswa mengetahui proses penalaran ilmiah, khususnya dalam 

mendasari pemilihan diksi yang tepat, penyusunan kalimat efektif, paragraf, 

serta perencanaan karangan untuk menghasilkan karya ilmiah (makalah, 

tugas akhir, dan skripsi) dengan baik dan benar. 
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b. CPMK Linguistik Forensik 

Mahasiswa menguasai tiga bidang utama yang menjadi fokus kajian 

linguistik forensic. Di antaranya yaitu bahasa sebagai produk hukum, bahasa 

dalam proses pengadilan, dan bahasa sebagai barang bukti. 

 

c. CPMK Retorika 

Mahasiswa memiliki ilmu pengetahuantentang pentingnya seni berbicara di 

depan public, jenis-jenis retorika, metode dan teknik dalam retorika, serta 

mengaplikasikan nilai etika dan estetika dalam retorika. Dari aspek softskill, 

mahasiswa juga diharapkan mampu menjadi komunikator handal dan 

presentasi sukses. 

 

d. CPMK Dasar-Dasar Jurmalistik 

1. Mahasiswa mampu dan menguasai istilah Pers dan Jurnalistik, Prinsip-

prinsip Jurnalistik, serta fungsi dan tujuan Jurnalistik 

2. Mahasiswa mampu dan menguasai tentang struktur kelembagaan 

jurnalistik, pengelolaan jurnalistik, dan kode etik jurnalistik 

3. Mahasiswa dapat menulis dan menyunting bahan berita dengan teknik 

reportase, wawancara, dan feature 

4. Mahasiswa dapat menulis dan menyunting bahan berita jenis artikel, 

esai, kolom, tajuk rencana, dan pegambilan foto jurnalistik 

 

e. CPMK Kesantunan Berbahasa 

1. Mahasiswa memahami hakikat kesantunan berbahasa 

2. Mahasiswa memahami prinsip-prinsip kesantunan berbahasa 

3. Mahasiswa mampu menguasai aspek-aspek nonlinguistik yang 

memengaruhi kesantunan berbahasa 

 

f. CPMK Dasar-dasar Penyiaran 

Mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup Dasar-dasar Penyiaran, 

memahami dan mengerti sejarah serta perkembangan dunia media 

penyiaran, karakteristik, jenis-jenis dan proses penyiaran. 

 

g. CPMK Folklor 

Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian folklor secara umum, hakekat 

folklor, sejarah perkembangan folklor, ciri-ciri folklor, makna dan 

artifolklor Indramayu,  pelik-pelik folklor Indramayu, jenis serta wujud 

folklor Indramayu. 

 

h. CPMK Cyber Sastra 

Mahasiwa mampu menjelaskan pengertian cyber sastra, seluk beluk cyber 

sastra, sastra dan media, posisi cyber sastra dalam ranah sastra,kapitalisme 

dalam cyber sastra, ideologi dalam cyber sastra. 
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i. CPMK Dramaturgi 

Mahasiswa mampu menjelaskan konvensi-konvensi drama dan pengetahuan 

dasar teater, seperti hukum-hukum drama dan teater, asal mula munculnya 

seni teater, perbedaan teater dan drama, unsur-unsur teater, keaktoran dan 

penokohanbentuk dan gaya, serta aliran-aliran dalam teater. 

 

B. Program Studi Pendidikan Matematika 

1. Mata Kuliah yang Ditawarkan 

No Kode Nama Mata Kuliah sks 

1 PMT15501 Aplikasi Komputer untuk Analisis Data Riset 3 

2 PMT13502 Matematika Terapan  3 

3 PMT13503 Matematika Keuangan 3 

4 PMT13504 Matematika Hukum Waris 2 

5 PMT14505 Kajian Statistik Artikel Ilmiah 3 

6 PMT13506 Literasi Matematika 3 

7 PMT13507 Teknik Penyelesaian Test Intelegensi Umum 3 

Jumlah 20 

 

2. Deskripsi Mata Kuliah yang Ditawarkan 

 

a. Aplikasi Komputer untuk Analisis Data Riset (3 sks) 

Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa mampu memanfaatkan Aplikasi 

komputer untuk penyelesaian studinya serta termotivasi mempelajari 

berbagai aplikasi komputer dan mampu memilih dan memanfaatkannya 

sesuai dengan kebutuhan. Applikasi Komputer untuk analisis data Riset 

Kuantitatif: PESTRIPS, SPSS, LISREL, AMOS SmartPLS,  Eviews atau 

JASP. Aplikasi Komputer untuk analisis data Riset Kuantitatif: Atlas.ti, 

NVivo, atau Aquad. Pelaksanaannya memilih beberapa Aplikasi 

tergantung trend dan permintaan Prodi atau mahasiswa 

 

b. Matematika Terapan (3 sks) 

Mata kuliah ini berisi tentang teori-teori matematika yang dapat 

menunjang dalam mempelajari mata kuliah lainnya yang bersesuaian. 

Teori-teori matematika yang dipelajari dalam mata kuliah ini meliputi 

fungsi kuadrat dan grafiknya, fungsi eksponen dan grafiknya, fungsi 

logartima dan grafiknya, fungsi trigonomerti dan grafiknya,vector bidang 

dan vektor ruang, turunan dan penggunaan turunan, integral dan 

penggunaan integral, teknik integrasi (untuk fungsi aljabar, fungsi 

eksponen dan fungsi trigonomerti). 

 

c. Matematika Keuangan (3 sks) 

Pada Mata kuliah ini mahasiswa mengetahui, memahami dan menghitung 

tentang Fungsi Permintaan dan Fungsi Penawaran, Derivatif dan 

terapannya, Elastifitas permintaan dan elastisitas penawaran, Keuntungan 
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Maksimum, Integral dan Terapannya, Matriks dan Terapannya, Deret 

hitung, Deret Ukur, Biaya Persediaan, dan Asuransi 

 

d. Matematika Hukum Waris (2 sks)  

Mata kuliah ini dimaksudkan agar para mahasiswa sebagai insan akademis 

relegius memiliki pengetahuan yang memadai tentang ilmu hitung 

khususnya pecahan dan Kelipatan Persekutuan TerKecil (KPK) yang 

terkait dengan pembagian waris berdasarkan konsep islam. Materi Kuliah 

meliputi pengantar dalam faraid; prinsip, syarat dan rukun kewarisan; 

sebab-sebab waris; penggolongan ahli waris; besar kecilnya bagian ahli 

waris; beberapa hal khusus dalam waris; hajib dan mahjub; masalah Radd 

dan „Aul; praktik pembagian waris. 

 

e. Kajian StatistikArtikel Ilmiah (3 sks) 

Mata kuliah membahas tentang konsep dasar penggunaan statistik dalam 

penelitian. Adapun standar kompetisi mata kuliah ini adalah membekali 

dan memberikan pengalaman mahasiswa dalam menyusun artikel jurnal 

ilmiah sesuai dengan statistik yang digunakan serta mempublikasikannya. 

 

f. Literasi Matematika (3 sks) 

Mata kuliah ini dimaksudkan agar para mahasiswa memahami bahwa 

Literasimatematika merupakan kemampuan seseorang untuk merumuskan, 

mengunakan dan menafsirkan matematika dalam berbagai konteks 

masalah kehidupan sehari-hari secara efisien dan efektif. Matematika yang 

dimaksudkan mencakup seluruh konsep, prosedur, fakta dan alat 

matematika baik dari sisi perhitungan, angka maupun keruangan. 

 

g. Teknik Penyelesaian Tes Intelegensi Umum (3 sks) 

Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa mampu memanfaatkan teori-

teori matematika yang mengembangkan potensi akademiknya untuk 

digunakan mengahadapi tes evaluasi yang berkaitan Test intelegensi 

umum mahasiswa. Mata kuliah ini membahas sub-sub yang berkaitan 

dengan Test Intelegensi Umum diantaranya : analogi, logika, pola barisan, 

aritmatika, geometri, transformasi geometri, dan bangun ruang. 

 

3. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) yang Ditawarkan 

a. CPMK Aplikasi Komputer untuk Analisis Data Riset 

1. Mampu memanfaatkan jenis-jenis Aplikasi Komputer yang berkaitan 

dengan analisis data kuantitatif dan kualitatif atau kualilatif 

2. Mampu mengoperasikan jenis-jenis Aplikasi Komputer yang berkaitan 

dengan analisis data kuantitatif dan kualitatif atau kualilatif 

3. Mampu memecahkan masalah analisis data riset dengan jenis-jenis 

Aplikasi Komputer yang mendukung 
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4. Mampu mengevaluasi masalah analisis data riset dengan jenis-jenis 

Aplikasi Komputer yang mendukung 

 

b. CPMK MatematikaTerapan  

1. Mampu memahami teori-teori matematika yang menunjang dalam 

menyelesaikan permasalahan sehari-hari. 

2. Mampu mengaplikasikan teori-teori matematika yang dibutuhkan 

menyelesaikan permasalahan sehari-hari 

3. Mampu mengevaluasi permasalahan yang berhubungan dengan 

penyelesaian permasalahan sehari-hari dengan menggunakan teori-

teori matematika 

 

c. CPMK Matematika Keuangan  

1. Mampu Memahami teori-teori matematika yang menunjang dalam 

materi Keuangan 

2. Mampu Mengaplikasikan teori-teori matematika yang dibutuhkan 

dalam materi Keuangan 

3. Mampu Memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan 

keuangan dengan menggunakan teori-teori matematika 

4. Mampu Mengevaluasi permasalahan yang berhubungan dengan 

keuangan dengan menggunakan teori-teori matematika 

 

d. CPMK Matematika Hukum Waris  

1. Mampu memahami teori-teori matematika yang digunakan untuk ilmu 

faraid dan mawaris dengan memadukan konsep islam 

2. Mampu mengaplikasikan teori-teori matematika yang menunjang 

mahasiswa sebagai insan akademisi yang religious 

3. Mampu memcahkan masalah yang berkaitan faraid dan mawaris 

dengan menggunakan teori-teori matematika 

4. Mampu mengevaluasi masalah yang berkaitan faraid dan mawaris 

dengan menggunakan teori-teori matematika 

 

e. CPMK Kajian Statistik Artikel Ilmiah 

1. Mampu memahami teknik analisis pada artikel jurnal 

2. Mampu mengevaluasi jurnal-jurnal nasional maupun internasional 

dalam pengolahan datanya 

3. Mampu mengaplikasikan metode – metodestatistik untuk mendukung 

penulisan artikel 

4. Mampu untuk mempublikasi artikel ilmiah 

 

f. CPMK Literasi Matematika 

1. Mampu untuk mengetahui dan menggunakan dasar matematika dalam 

kehidupan sehari-hari secara efektif.  

2. Mampu merumuskan, menggunakan dan menginterpretasi matematika 

dalam berbagai konteks. 
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3. Mampu menggunakan konsep, prosedur, fakta dan alat matematis 

untuk menggambarkan, menjelaskan dan memprediksi fenomena.  

4. Mampu memahami gerakan literasi sekolah. 

 

g. Teknik Penyelesaian Test Intelegensi Umum 

1. Mampu memahami teori-teori matematika yang digunakan untuk 

mengembangkan Intelegensi Umum mahasiswa. 

2. Mampu memecahkan masalah yang berkaitan Test Intelegensi Umum 

dengan menggunakan teori-teori matematika 

3. Mampu mengevaluasi masalah yang berkaitan soal-soal test test 

Intelegensi Umum. 

 

C. Program Studi Pendidikan Biologi 

1. Mata Kuliah yang Ditawarkan 

No Kode Nama Mata Kuliah sks 

1 BIO12501 Pengelolaan Lingkungan Hidup 2 

2 BIO12502 Ilmu Gizi dan Kesehatan 2 

3 BIO12503 Analisis Dampak Lingkungan 2 

4 BIO12504 Biologi Kelautan 2 

5 BIO12505 Awetan Objek Biologi 2 

6 BIO12506 Keterampilan Biologi 3 

7 BIO12507 Bioentrepreneur 2 

8 BIO12508 Biokonservasi 3 

9 BIO12509 Kimia Terapan 2 

Jumlah 20 

 

2. Deskripsi Mata Kuliah yang Ditawarkan 

a. Pengelolaan Lingkungan Hidup (2 sks) 

Mata kuliah pengelolaan Lingkungan hidup meliputi : latar belakang 

pengelolaan lingkungan hidup, asas dasar pengetahuan lingkungan, 

kependudukan, upaya dan strategi pemeliharaan dan pengelolaan kualitas 

lingkungan hidup  

 

b. Ilmu Gizi dan Kesehatan (2 sks) 

Isi mata kuliah ini mencakup : hubungan antara makanan dan kesehatan, 

fungsi makanan, pengelompokan makanan dan kandungan nutrisinya, 

pengolahan makanan dan dampaknya bagi pencernaan, metabolisme 

nutrisi, pengaruh zat aditif bagi kesehatan, menghitung kebutuhan energi, 

menentukan status gizi, berlatih merancang program pendidikan gizi 

berdasarkan sasaran. 

 

c. Analisis Dampak Lingkungan (2 sks) 

Mata kuliah ini mencakup latar belakang munculnya AMDAL, 

Kebijakan pembangunan, pelingkupan, penentuan dampak penting dan 

besar, pengumpulan data, metoda analisis dampak lingkungan, dan 

metoda identifikasi prediksi serta evaluasi dampak. 
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d. Biologi Kelautan (2 sks) 

Mata kuliah ini membahas tentang ekologi perairan laut sebagai sumber 

daya hayati perikanan dan memahami laut sebagai dasar eksploitasi dan 

eksplorasi sumber daya perairan laut dengan meminimalkan pencemaran 

laut. Selain itu juga membahas dunia kehidupan laut secara umum 

berdasarkan karakteristik dan prinsip-prinsip biologi yang mengatur 

organisasi dan kelangsungan hidup organisme dan asosiasinya dalam 

zona-zona ekologi yang luas, seperti zona perairan pantai dan lepas 

pantai. 

 

e. Awetan Objek Biologi (2 sks) 

Mata kuliah ini membekali keterampilan mahasiswa dalam pembuatan 

awetan basah objek biologi, awetan kering objek biologi dan awetan 

dengan blok resin. Objek biologi yang digunakan termasuk hewan dan 

tumbuhan. 

 

f. Keterampilan Biologi (3 sks) 

Mata kuliah keterampilan biologi meliputi bioenergi diantaranya; 

biodiesel, bioethanol, dan biogas. Bidang pangan (produk bioteknologi 

konvensional), bidang pertanian seperti; hidroponik dan transgenic, dan 

bidang medis seperti; antibody monoclonal dan vaksin. Selainitu bidang 

industri seperti; pembuatan protein sel tunggal dari algae dan pembuatan 

biostarter. 

 

g. Bioentrepreneur (2 sks) 

Mata kuliah ini mengkaji penerapan konsep kewirausahaan dan ilmu 

biologi melalui produk biologi dan pendidikan sehingga mampu 

merencanakan, mengimplementasikan, mengelola, mengevaluasi, dan 

mengembangkan kewirausahaan bidang pendidikan dan biologi aplikatif. 

 

h. Biokonservasi (2 sks) 

Mata kuliah ini membahas mengenai kenekaragaman hayati dan 

interaksinya dengan lingkungan, komponen-komponen biodiversitas, 

distribusi, manfaat, permasalahan dan ancaman konservasi biodiveritas di 

Indonesia, faktor-faktor yang menyebabkan kelangkaan dan kepunahan 

serta metodologi untuk menganalisis permasalahan tersebut bentuk dana 

langkah dalam pengelolaan dan pelestariannya. 

 

i. Kimia Terapan (3 sks) 

Mata kuliah ini membahas tentang keterampilan yang menerapkan ilmu 

serta bahan kimia seperti pembuatan hand sanitizer, sabun cuci piring, 

sabun mandi, aroma terapi dan parfum. 
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3. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) yang Ditawarkan 

a. CPMK Pengelolaan Lingkungan Hidup  

1. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap 

masyarakat dan lingkungan. 

2. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas kegiatan perkuliahan 

secara mandiri. 

3. Menguasai tentang latar belakang pengelolaan lingkungan hidup, asas 

dasar pengetahuan lingkungan, kependudukan, upaya dan strategi 

pemeliharaan dan pengelolaan kualitas lingkungan hidup. 

4. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur melalui 

tugas perkuliahan. 

5. Mampu beradaptasi, bekerja sama, berkreasi, berkontribusi, dan 

berinovasi dalam menerapkan ilmu lingkungan untuk mengelola 

lingkungan. 

 

b. CPMK Ilmu Gizi dan Kesehatan 

1. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri. 

2. Menguasai konsep makanan dan kesehatan, fungsi makanan, 

pengelompokan makanan dan kandungan nutrisinya, pengolahan 

makanan dan dampaknya bagi pencernaan, metabolisme nutrisi, 

pengaruh zat aditif bagi kesehatan, menghitung kebutuhan energi, 

menentukan status gizi, berlatih merancang program pendidikan gizi 

berdasarkan sasaran. 

3. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif 

dalam pengembangan konsep gizi pada masalah kesehatan di 

masyarakat. 

4. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur melalui 

tugas perkuliahan. 

 

c. CPMK Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (2 sks) 

1. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap 

masyarakat dan lingkungan. 

2. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas kegiatan perkuliahan 

secara mandiri. 

3. Menguasai tentang latar belakang munculnya AMDAL, Kebijakan 

pembangunan, pelingkupan, penentuan dampak penting dan besar, 

pengumpulan data, metoda analisis dampak lingkungan, dan metoda 

identifikasi prediksi serta evaluasi dampak. 

4. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur melalui 

tugas perkuliahan. 

5. Mampu beradaptasi, bekerja sama, berkreasi, berkontribusi, dan 

berinovasi dalam menerapkan ilmu lingkungan untuk menganalisis 

kualitas lingkungan. 
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d. CPMK Biologi Kelautan (2 sks) 

1. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas kegiatan perkuliahan 

secara mandiri; 

2. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan 

kewirausahaan. 

3. Menguasai konsep tentang ekologi perairan laut sebagai sumber daya 

hayati perikanan dan memahami laut sebagai dasar eksploitasi dan 

eksplorasi sumber daya perairan laut dengan meminimalkan 

pencemaran laut. Selain itu juga membahas dunia kehidupan laut 

secara umum berdasarkan karakteristik dan prinsip-prinsip biologi 

yang mengatur organisasi dan kelangsungan hidup organisme dan 

asosiasinya dalam zona-zona ekologi yang luas, seperti zona perairan 

pantai dan lepas pantai. 

4. Mampu merancang dan mengimplementasikan ide tentang biologi 

kelautan untuk  mendukung upaya pelestarian sumber daya alam dan 

lingkungan. 

5. Mampumerencanakan, mengimplementasikan, mengelola, 

mengevaluasi, dan mengembangkan kewirausahaan bidang biologi 

aplikatif. 

 

e. CPMK Awetan Objek Biologi  

1. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas tugas perkuliahan secara 

mandiri. 

2. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan 

kewirausahaan. 

3. Mempunyai ketulusan, kesungguhan, komitmen, dan motivasi untuk 

mengembangkan sikap, pengetahuan, dan kemampuan peserta didik 

yang dilandasi oleh akhlak mulia dan nilai-nilai kearifan lokal demi 

kemaslahatan masyarakat. 

4. Menguasai konsep, prinsip, dan prosedur dasar keterampilan media 

awetan biologi (basah, taksidermi, herbarium, insectarium, resin) 

dalam wirausaha bidang biologi. 

5. Mampu beradaptasi, bekerja sama, berkreasi, berkontribusi, dan 

berinovasi dalam menerapkan ilmu pengetahuan pada kehidupan 

bermasyarakat. 

6. Mampu merencanakan, mengimplementasikan, mengelola, 

mengevaluasi, dan mengembangkan kewirausahaan bidang 

pendidikan melalui pembuatan awetan biologi. 

 

f. CPMK Keterampilan Biologi  

1. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan 

kewirausahaan. 

2. Menerapkan konsep biologi terapan ke dalam wirausaha melalui 

produk-produk biologi dengan memanfaatkan teknologi. 

3. Menguasai konsep pembuatan biogas, hidroponik dan propagasi 

tanaman, pembuatan ragi tempe dan tape, pembuatan nata de coco, 

pembuatan virgin coocnut oil dengan fermentasi, pembuatan yoghurt 

dan roti tawar. 
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4. Mampu beradaptasi, bekerja sama, berkreasi, berkontribusi, dan 

berinovasi dalam menerapkan biologi terapan pada kehidupan 

bermasyarakat. 

5. Mampu merencanakan, mengimplementasikan, mengelola, 

mengevaluasi, dan mengembangkan kewirausahaan bidang biologi 

aplikatif 

 

g. CPMK Bioentrepreneur 

1. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas kegiatan perkuliahan 

secara mandiri. 

2. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan 

kewirausahaan. 

3. Menguasai tentang analisis aspek hukum, sosial, ekonomi, dan 

budaya; aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan teknologi, 

aspek manajemen, aspek lingkungan, aspek risiko, dan aspek 

keuangan. 

4. Mampu beradaptasi, bekerja sama, berkreasi, berkontribusi, dan 

berinovasi dalam menerapkan konsep kewirausahaan dan ilmu 

biologi melalui produk biologi dan pendidikan. 

5. Mampu merencanakan, mengimplementasikan, mengelola, 

mengevaluasi, dan mengembangkan kewirausahaan bidang 

pendidikan dan biologi aplikatif. 

 

h. CPMK Biokonservasi 

1. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap 

masyarakat dan lingkungan. 

2. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas kegiatan perkuliahan 

secara mandiri. 

3. Menguasai konsep teoretis kenekaragaman hayati dan interaksinya 

dengan lingkungan, komponen-komponen biodiversitas, distribusi, 

manfaat, permasalahan dan ancaman konservasi biodiveritas di 

Indonesia, faktor-faktor yang menyebabkan kelangkaan dan 

kepunahan serta metodologi untuk menganalisis permasalahan 

tersebut bentuk dana langkah dalam pengelolaan dan pelestariannya. 

4. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur melalui 

tugas perkuliahan. 

5. Mampu memanfaatkan biodiversitas dalam dalam aspek pelestarian 

lingkungan dan sumber daya alam. 

 

i. CPMK Kimia Terapan  

1. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan 

kewirausahaan 

2. Menerapkan kimia terapan kedalam wirausaha melalui produk-

produk kimia memanfaatkan teknologi 

3. Menguasai konsep pembuatan hand sanitizer, sabun cuci piring, 

sabun mandi, aroma terapi dan parfum 
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4. Mampu beradaptasi, bekerjasama, berkreasi, berkontribusi dan 

berinovasi dalam menerapkan kimia terapan pada kehidupan 

bermasyarakat 

5. Mampu merencanakan, mengimplementasikan, mengelola, 

mengevaluasi dan mengembangkan kewirausahaan bidang kimia 

aplikatif 

 

D. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris 

1. Mata Kuliah yang Ditawarkan 

No Kode Nama Mata Kuliah sks 

1 ING12501 English Preneurship 3 

2 ING12502 English for Tourism 2 

3 ING12503 Translating and Interpreting 3 

4 ING12504 General English 3 

5 ING12505 Listening for Daily Context 3 

6 ING12506 Reading for Daily Context 3 

7 ING12507 Public Speaking 3 

Jumlah 20 

 

2. Deskripsi Mata Kuliah yang Ditawarkan 

a. English Preneurship (3 sks) 

Mata Kuliah ini membekali mahasiswa tentang berbagai pergunaan 

ekspresi bahasa inggris yang digunakan dalam komunikasi 

kewiraswastaan. Dalam matakuliah ini juga mengembangkan pengetahuan 

mahasiswa tentang kewiraswastaan dalam lingkup Bahasa Inggris secara 

teori dan praktek 

 

b. English for Tourism (2 sks) 

Mata Kuliah ini membekali mahasiswa kemampuan berbicara bahasa 

inggris dengan percaya diri, jelas, dan profesional terkait topik yang 

relevant dengan pekerjaan profesional bidang pariwisata. Mata kuliah ini 

juga membekali kemampuan mendeskripsikan kegiatan wisata liburan, 

kegiatan yang sudah dilakukan dan hal lain yang berkaitan tentang tempat 

yang bisa dikunjungi, rencana liburan. Mahasiswa juga diharapkan mampu 

menjelaskan brosur wisata, selebaran, dan iklan. Mahasiswa juga 

diharapkan mampu menjelaskan pertunjukan budaya, lingkungan dan 

keindahan alam wisata, tawaran restaurant, makanan dan minuman, 

referensi wisata dan penjelasan tentang pembuatan kerajinan.  

 

c. Translating and Interpreting (3 sks) 

Mata Kuliah ini membekali mahasiswa dengan kemampuan dalam 

menterjemahkan berbagai jenis text tertulis pada level pre-intermediate 

dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Mata kuliah ini juga 

mengembangkan pengetahuan dari teori mendasar, konsep dan teknik 

penerjemahan. Mahasiswa juga diminta untuk mempraktekan materi yang 

menekankan penyesuaian grammar, lexical dan textual. Selain itu, mata 
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kuliah ini juga memberikan mahasiswa pengetahuan tentang penggunaan 

kamus, dan sumber lain dalam penerjemahan. 

 

d. General English (3 sks) 

Mata Kuliah ini membekali mahasiswa kemampuan komunikasi dan 

mengembangkan kemampuan bahasa inggris dasar mereka untuk 

memahami, menyampaikan, membentuk kalimat dan mengkomunikasikan 

fakta, pendapat, ide yang berterima dalam bahasa Inggris. Mahasiswa 

diharapkan mampu memahami dan berpendapat tentang keberagamana 

budaya.  

 

e. Listening for Daily Context (3 sks) 

Matakuliah ini membekali mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan 

mereka dalam memahami dan merespon teks lisan dalam konteks sehari-

hari. Materi yang disiapkan dalam mata kuliah ini diambil dari topik 

sehari-hari secara umum seperti dari pidato, kegiatan, berita, interview, 

hiburan dan sebagainya 

 

f. Reading for Daily Context (3 sks) 

Mata kuliah ini membekali mahasiswa untuk mengembangkan 

kemampuan mereka dalam memahami dan merespon teks tertulis dalam 

konteks sehari-hari. Materi yang disiapkan dalam mata kuliah ini diambil 

dari topik sehari-hari secara umum seperti dari pidato, kegiatan, berita, 

interview, hiburan dan sebagainya 

 

g. Public Speaking (3 sks) 

Mata kuliah ini membekali mahasiswa kemampuan bahasa inggris untuk 

memahami berbagai jenis topik dalam hal kemampuan menginisiasi, 

melaksanakan kemampuan bahasa inggris dalam menyampaikan berbagai 

jenis presentasi formal, akademis serta pidato. Kemampuan bahasa Inggris 

tersebut mencakup: tata bahasa, pemahamam membaca, berbicara, 

percakapan, pemahaman mendengarkan, dan kemampuan menulis.   

 

 

3. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) yang Ditawarkan 

a. CPMK English Preneurship 

1. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, 

memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan 

bangsa;   

2. Menguasai konsep-konsep esensial kebahasaan bahasa Inggris 

3. Mampu menggunakan bahasa Inggris untuk menciptakan komunikasi 

baik lisan maupun tertulis secara lancar, akurat, dan berterima; 

4. meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri;   

 

b. CPMK English for Tourism 

1. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap 

masyarakat dan lingkungan  

2. Menguasai Pembelajaran Bahasa Inggris 
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3. Meingkatkan kapasitas pembelajar secara mandiri 

4. mampu melaksanakan proses pembelajaran Bahasa Inggris berpusat 

pada siswa dan pembelajaran dengan memanfaatkan berbagai media 

pembelajaran dan TIK untuk menghasilkan pembelajaran yang efektif, 

kreatif, dan kontekstual 

5. Mampu membuat presentasi dengan expression yang berterima 

 

c. CPMK Translating and Interpreting 

1. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama,dan 

kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain 

2. Menguasai prinsip-prinsip penerjemahan yang berterima; 

3. Menerapkan pengetahuan akademis dan umum selama melakukan 

penerjemahan baik konsekutif mampu maupun simultan, dengan 

menggunakan penyesuaian budaya dan kontekstual agar menghasilkan 

penerjemahan yang akurat dan terpercaya baik dalam bahasa ibu 

maupun bahasa Inggris; 

4. Mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah 

pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi atau seni berdasarkan 

kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data;   

5. Mampu menerjemahkan teks tulis dan lisan dari bahasa inggris ke 

Indonesia dan atau sebaliknya 

 

d. CPMK General English 

1. Memahami, menghargai dan menghormati keragaman sosial, budaya, 

agama, pendapat, dan cara pandang orang lain (CPL1) 

2. Menguasai konsep-konsep esensial kebahasaan Bahasa Inggris (CPL2) 

3. Mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam 

bahasa Inggris sesuai dengan bidang keahlian pendidikan bahasa 

Inggris (CPL3) 

4. Mampu menggunakan bahasa inggris untuk menciptakan komunikasi 

baik lisan maupun tertulis secara lancar, akurat, dan berterima (CPL4) 

 

e. CPMK Listening for Daily Context 

1. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas 

berdasarkan agama, moral, dan etika;   

2. Menguasai konsep-konsep esensial kebahasaan bahasa Inggris 

3. Mampu menggunakan bahasa Inggris untuk menciptakan komunikasi 

baik lisan maupun tertulis secara lancar, akurat, dan berterima; 

4. meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri;   

 

f. CPMK Reading for Daily Context 

1. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas 

berdasarkan agama, moral, dan etika;   

2. Menguasai konsep-konsep esensial kebahasaan bahasa Inggris 

3. Mampu menggunakan bahasa Inggris untuk menciptakan komunikasi 

baik lisan maupun tertulis secara lancar, akurat, dan berterima; 

4. meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri;   
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g. CPMK Public Speaking 

1. Memahami, menghargai dan menghormati keragaman sosial, budaya, 

agama, pendapat, dan cara pandang orang lain  

2. Menguasai konsep-konsep esensial kebahasaan Bahasa Inggris.  

3. Mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam 

bahasa Inggris sesuai dengan bidang keahlian pendidikan bahasa 

Inggris  

4. Mampu menggunakan bahasa inggris untuk menciptakan komunikasi 

baik lisan maupun tertulis secara lancar, akurat, dan berterima 

 

E. Program Studi Agroteknologi 

1. Mata Kuliah yang Ditawarkan 

No Kode Nama Mata Kuliah SKS 

1 AGO13501 Pengendalian Kualitas dan Hasil Tanaman 2 

2 AGO13502 Produksi Tanaman Hias 2 

3 AGO13503 Mekanisasi Pertanian 2 

4 AGO13504 Budidaya Sayuran Hidroponik 2 

5 AGO13505 Produksi Tanaman Buah-Buahan 2 

6 AGO13506 Pertanian Organik 2 

7 AGO13507 Produksi Tanaman Obat 2 

8 AGO13508 Pembiakan Tanaman 2 

9 AGO13509 Klinik Tanaman 2 

10 AGO13510 Pestisida Berbahan Alami 2 

  Jumlah 20 

 

2. Deskripsi Mata Kuliah yang Ditawarkan 

 

a. Pengendalian Kualitas dan Hasil Tanaman (2 sks) 

Mata kuliah ini mempelajari Panen, Pascapanen, serta Good Heandling 

Practices (GHP) dan Penerapan Pengendalian kualitas dan hasil panen 

pada komoditas sayuran, buah-buahan, pangan, perkebunan, dan umbi-

umbian. 

 

b. Produksi Tanaman Hias (2 sks) 

Mata kuliah ini mempelajari mengenai pengertian dan peran tanaman hias, 

penggolongan tanaman hias, lingkungan tumbuh, perbanyakan tanaman, 

prospek pengembangan, teknik budidaya tanaman hias, teknologi 

pengaturan pertumbuhan dan pembungaan tanaman hias, panen dan pasca 

panen tanaman hias. 

 

c. Mekanisasi Pertanian (2 sks) 

Mata kuliah ini mempelajari pengenalan jenis-jenis alat mesin pertanian 

dan kegunaannya, cara-cara pengolahan tanah dengan menggunakan 

mesin-mesin pertanian, dampak dari penggunaan mesin pertanian terhadap 

sifat fisik tanah, faktor-faktor yang mempengaruhi aktifitas pengolahan 

tanah dengan menggunakan mesin pertanian. 
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d. Budidaya Sayuran Hidroponik (3 sks) 

Mata kuliah ini membahas ruang lingkup hidroponik, kelebihan dan 

kekurangan hidroponik, faktor yang mempengaruhi, media tanam 

hidroponik, nutrisi dan model hidroponik. 

 

e. Produksi Tanaman Buah-Buahan (2 sks) 

Mata kuliah ini membahas mengenai definisi dan arti penting tanaman 

buah-buahan, lingkungan tumbuh buah-buahan tropika, proses 

pembungaan dan pembentukan buah, pertumbuhan dan perkembangan 

pohon buah-buahan tropika, pertumbuhan dan perkembangan buah, panen 

dan pasca panen buah, dan agribisnis beberapa jenis buah penting di 

Indonesia 

 

f. Pertanian Organik (3 sks) 

Mata Kuliah ini mempelajari sejarah dan filosofi pertanian berbasis 

lingkungan,regulasi pertanian organic Indonesia dan beberapa Negara 

serta kontribusinya pertanian organik terhadap ketahanan pangan dan 

kendalanya,konsep,teori dan aplikasi pertanian organik, budidaya 

pertanian organik,jenis,sumber-sumber dan strategi pemilihan bahan 

organik,composting dan sertifikasi produk organik 

 

g. Produksi Tanaman Obat (2 sks) 

Mata kuliah Produksi Tanaman Obat akan membahas mengenai pengertian 

dan peranan tanaman obat, klasifikasi, faktor-faktor yang berpengaruh, 

prospek pengembangan, bahan bioaktif tanaman obat, aspek ekofisiologis 

tanaman obat, teknik budidaya tanaman obat, panen dan pasca panen 

tanaman obat. 

 

h. Pembiakan Tanaman (2 sks) 

Membahas tentang pembiakan tanaman secara vegetatif dan generatif. 

Secara vegetatif dibahas baik konvensional maupun dengan teknik kultur 

jaringan beserta aspek biologi dan fisiologi yang mendasarinya, tujuan , 

aplikasi, keuntungan dan kerugiannya. Materi bahasan ditekankan pada 

teknik-teknik pembiakan vegetatif konvensional (stek, cangkok, 

penyambungan dan penempelan), pembiakan dengan organ-organ khusus 

tanaman, apomiktik dan teknik kultur jaringan (organogenesis, 

embriogenesis), fasilitas laboratorium, teknik aseptik, media kultur 

jaringan dan zat pengatur tumbuh, factor-faktor yang mempengaruhi 

organogenesis dan embriogenesis, serta produksi bahan tanaman bermutu 

(bebas penyakit). Dalam pembiakan generatif dibahas penyerbukan, 

pembentukan benih, perkembangan benih, produksi benih bersertifikat, 

pengolahan dan penyimpanan benih. 

 

i. Klinik Tanaman (2 sks) 

Membahas sejarah, pengertian, peran, dan fungsi klinik tanaman, klinik 

hama dan penyakit tanaman, pengamatan lapangan, koleksi, penyiapan dan 

pengiriman specimen, diagnosis penyakit tanaman, diagnosis hama 

tanaman, rekomendasi pengelolaan. 
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j. Pestisida Berbahan Alami (2 sks) 

Matakuliah ini membahas potensi, teknik ekstraksi, pembiakan massal, 

teknik pengujian, formulasi, cara penyimpanan dan teknik aplikasi 

berbagai sumber pestisida alami seperti tanaman, lumut kerak, ganggang, 

pheromone & hormone, jamur, bakteri, virus, nematode, protozoa dan 

bahan-bahan anorganik alamiah (mineral) 

 

3. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) yang Ditawarkan 

a. CPMK Pengendalian Kualitas dan Hasil Tanaman  

1. Mahasiswa mampu menjelaskan mutu/ kualitas dan faktor yang 

mempengaruhi kualitas hasil panen,GAP, GHP, GMP, GWP, dan 

GDP. 

2. Mahasiswa mampu menganalisis kegiatan panen dan pasca panen 

suatu komoditas pertanian secara umum 

3. Mahasiswa mampu memahami pengendalian kualitas dan hasil panen 

pada berbagai komoditas (Sayuran, buah-buahan, pangan, perkebunan, 

umbi) 

 

b. CPMK Produksi Tanaman Hias  

1. Mahasiswa mampu menjelaskan definisi, peran, pengelompokan 

tanaman hias 

2. Mahasiswa mampu menjelaskan ekofisiologi, perbanyakan, serta 

budidaya tanaman hias 

3. Mahasiswa mampu memahami panen dan pasca panen tanaman hias 

 

c. CPMK Mekanisasi Pertanian  

1. Mahasiswa mampu menjelaskan definisi, peran, pengelompokan 

tanaman hias 

2. Mahasiswa mampu menjelaskan ekofisiologi, perbanyakan, serta 

budidaya tanaman hias 

3. Mahasiswa mampu memahami panen dan pasca panen tanaman hias 

 

d. CPMK Budidaya Sayuran Hidroponik  

1. Mahasiswa mampu menjelaskan definisi, keunggulan & kelemahan, 

faktor yang mempengaruhi budidaya hidroponik 

2. Mahasiswa mampu mengetahui konsep budidaya sayuran hidroponik 

3. Mahassiswa mampu memahami berbagai media tanam hidroponik dan 

nutrisi serta model instalasi hidroponik. 

 

e. CPMK Produksi Tanaman Buah-Buahan  

1. Mahasiswa mampu menjelaskan arti penting buah-buahan, 

agroekofisiologi tanaman buah-buahan 

2. Mahasiswa mampu memahami proses pembungaan dan pembentukan 

buah 

Mahasiswa mampu menjelaskan panen, pasca panen, dan agribisnis 

tanaman buah 
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f. CPMK Pertanian Organik 

1. Mahasiswa mampu menjelaskan sejarah, filosofi, dan arti penting 

pertanian organik 

2. Mahasiswa mampu memahami regulasi pertanian organik di Indonesia 

3. Mahasiswa mampu menjelaskan kontribusi pertanian organik dan 

kendalanya. 

4. Mahasiswa mampu memahami aplikasi pertanian organik 

 

g. CPMK Produksi Tanaman Obat  

1. Mahasiswa mampu menjelaskan definisi, peran tanaman obat 

2. Mahasiswa mampu memahami aspek agroekofisiologi tanaman obat 

3. Mahasiswa mampu menjelaskan teknik budidaya tanaman obat 

4. Mahasiswa mampu menjelaskan panen dan pasca panen tanaman obat. 

 

h. CPMK Pembiakan Tanaman  

1. Mahasiswa mampu menjelaskan cara pembiakan tanaman. 

2. Mahasiswa mampu memahami cara pembiakan vegetative beserta 

contoh penerapannya. 

3. Mahasiswa mampu memahami cara pembiakan generative beserta 

contoh penerapannya 

 

i. CPMK Klinik Tanaman  

1. Mahasiswa mampu menjelaskan sejarah, definisi, dan peran klinik 

tanaman 

2. Mahasiswa mampu memahami konsep klinik hama dan penyakit 

tanaman, pengamatannya sampai diagnosisnya 

 

j. CPMK Pestisida Berbahan Alami  

1. Mahasiswa mampu memahami potensi tanaman dan mikroorganisme 

lainnya sebagai bahan pembuatan pestisida alami. 

2. Mahasiswa mampu memahami teknik pembuatan pestisida berbahan 

alami dari berbagai tumbuhan atau mikroorganisme lainnya. 

 

 

F. Program Studi Agribisnis 

1. Mata Kuliah yang Ditawarkan 

No Kode Nama Mata Kuliah Sks 

1 AGI13501 Pertanian Perkotaan 2 

2 AGI13502 Kewirausahaan Agribisnis 2 

3 AGI13503 Demograpi dan Kependudukan 2 

4 AGI13504 Ekonomi Wilayah 2 

5 AGI13505 Agroindustri 2 

6 AGI13506 Masalah Agraria dan Kebijakan Pertanian 2 

7 AGI13507 Pemasaran Produk Pertanian 2 

8 AGI13508 Perencanaan Pembangunan Desa 2 
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9 AGI13509 Pemberdayaan Maysrakat 2 

10 AGI13510 Usahatani 2 

Jumlah 20 

 

 

2. Deskripsi Mata Kuliah yang Ditawarkan 

a. Pertanian Perkotaan (2 sks) 

Pertanian Perkotaan menjelaskan tentang konsep pemanfaatan lahan 
kosong atau lahan sempit baik di perkotaan maupun di sekitar lingkungan 

bagi bidang pertanian, latar belakang munculnya kebutuhan akan 

pertanian perkotaan dan dampak pertanian perkotaan baik keluarga, sosial 

atau masyarakat, ketahanan pangan. Mempelajari konsep M-KRPL dalam 

bentuk pemanfaatan barang bekas, polybag, tabulapot, basket garden, net 

garden, vertical garden. Mempelajari berbagaimacam model hidroponik 

diantaranya: aquaponik, aeroponik, fogponik, NFT hidroponik, wck 

system, Deep flow technique dan hidroponik rakit apung. 

 

b. Kewirausahaan Agribisnis (2 sks) 

Mata kuliah ini ditujukan untuk memahami dan menjelaskan pengertian, 

konsep dasar, model spirit, dan kompetensi kewirausahaan kaitannya 

dengan bidang usaha agribisnis dan agroindustri. 

 

c. Demograpi dan Kependudukan (2 sks) 

Mata kuliah ini membahas materi yang berkaitan dengan mata kuliah 

wajib Program Demograpi, Kependudukan dan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia.Matakuliah Demograpi dan Kependudukan terkait erat 

dengan matakuliah Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, dan Sosiologi. 

Mata kuliah ini membahas tentang arti dan tujuan demografi serta bonus 

demografi, komposisi dan distribusi penduduk, data demografi (sumber 

dan ukuran), fertilitas, morbiditas dan mortalitas, migrasi, perkawinan 

dan nupsialitas, hubungan antara variabel demografi dengan variable non 

demografi,pendekatan siklus hidup keluarga, angkatan kerja,proyeksi 

penduduk, analisis data sederhana serta kebijakan kependudukan. 

 

d. Ekonomi Wilayah (2 sks) 

Mata kuliah ini dimulai dengan pengenalan konsep ekonomi wilayah, 

pertumbuhan ekonomi wilayah, analisis potensi wilayah, model pemilihan 

lokasi, dan kebijakan wilayah. 

 

e. Agroindustri (2sks) 

Mata kuliah ini dirancang agar mahasiswa memahami konsep dasar 

pentingnya penanganan dan pengolahan hasil pertanian termasuk 

mengetahui karakteristik buah dan sayur.Selain itu mata kuliah ini 

memberikan konsep dalam sistem penanganan pascapanen, sistem GMP 

(keamanan pangan& halal produk) serta konsep teknologi pengolahan 

secara fisik, kimiawi dan mikrobiologi 
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f. Masalah Agraria dan Kebijakan Pertanian (2 sks) 

Mata kuliah ini, membahas tentang: 1) Pembangunan pertanian di 

Indonesia; 2). Masalah keagrariaan: ketimpangan penguasaan dan 

pemanfaatan lahan pertanian dan petani gurrem (peasant); 3) ketahanan 

pangan, kedaulatan pangan, dan kesejahteraanpetani sebagai produsen 

pangan; 4) kelembagaan pertanian; 5) Kebijakan ekonomi dan 

kewilayahan; dan 6) Politik (kebijakan) pertanian nasional dan 

internasional. Tujuan mata kuliah ini agar mahasiswa 1) Memahami 

masalah-masalah keagrariaan yang terjadi hingga saat ini dan memperluas 

wawasan dengan pemahaman-pemahaman dimensi sosial, ekonomi, 

kebijakan, kelembagaan dan politik pembangunan pertanian. 2) Mampu 

berpikir secara holistik untuk membantu mencarikan solusinya dalam 

upaya mewujudkan ketahanan pangan dan kedaulatan pangan serta 

mensejahterakan petani. 3) Mampu membangun militansi perubahan 

terhadap isu-isu pertanian sehingga meningkatkan keyakinan dan rasa 

percaya diri sebagai insan pertanian dalam keberlanjutan kehidupan 

manusia. 

 

g. Pemasaran Produk Pertanian (2 sks) 

Mata kuliah ini ditujukan agar mahasiswa mampu memahami, menjelaskan 

dan menganalisis pemasaran produk pertanian sebagai suatu sistem untuk 

kepentingan bisnis dan kebijakan.Oleh sebab itu, kepada mahasiswa  

dijelaskan definisi dan konsep pemasaran produk pertanian sekaligus 

perbedaannya dengan manajemen pemasaran. 

 

h. Perencanaan Pembangunan Desa (2 sks) 

Mata kuliah ini mempelajari tentang pengertian desa, difinisi perencanaan 

pembangunan pedesaan dan pembangunan masyarakat desa, ciri-ciri 

masyarakat desa, pembangunan pemerintah desa, konsep pembangunan 

pedesaan, pembangunan masyarakat dalam mengatasi kemiskinan di 

pedesaan, pembangunan pertanian, bentuk-bentuk permasalahan pedesaan, 

interaksi desa dan kota, menguak realitas pedesaan, petani dan 

permasalahannya, strategi pembangunan desa. 

 

i. Pemberdayaan Maysrakat (2 sks) 

Mata kuliah ini merupakan matakuliah yang mempelajari tentang 

pengembangan tentang konsep pemberdayaan masyarakat, tahapan 

pemberdayaan, pengorganisasian masyarakat, metode dan langkah-

langkah pemberdayaan melalui mobilisasi, partisipasi,kaderisasi, 

pengembangan masyarakat sebagai proses perubahan sosial, meningkatkan 

partisipasi masyarakat melalui musyawarah masyarakat desa, Focus 

Group Discussion (FGD) dan model-model pemberdayaan masyarakat. 
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j. Usahatani (2 sks) 

Mata kuliah ini akan memberikan kemampuan pemahaman, penerapan dan 

analisis kepada mahasiswa tentang ekonomi dan manajemen usahatani 

yang mencakup ruang lingkup, faktor-faktor sosiobiofisik, bentuk 

organisasi dan corak perkembangan, faktor produksi usahatani (unsur 

pokok), pendapatan, efisiensi, pembukuan dan perencanaan usahatani.  

 

 

3. CapaianPembelajaran Mata Kuliah (CPMK) yang Ditawarkan 

a. CPMK Pertanian Perkotaan 

1. Mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup pertanian perkotaan, 

dampak pertanian perkotaan bagi keluarga, masyarakat dan ketahanan 

pangan bangsa; 

2. Mahasiswa mampu memahami model-model pertanian perkotaan; 

3. Mahasiswa mampu merumuskan dan menerapkan model pertanian 

perkotaan yang dapat diterapkan di lingkungan sekitar rumah atau 

pekarangan. 

 

b. CPMK Kewirausahaan Agribisnis  

1. Mahasiswa mampu menjelaskan pendekatan dasar untuk menelaah 

manajemen dan keputusan manajemen pada perusahaan agribisnis; 

2. Mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan prinsip, konsep dasar 

dan membahas penggunaan alat-alat khusus untuk memecahkan 

masalah kewirausahaan agribisnis; 

3. Mahasiswa mampu berkomunikasi melalui bahasa tertulis secara jelas, 

dan terstruktur dalam menyampaikan gagasan ataupun analisa 

pemikiran; 

4. Mampu berkomunikasi lisan secara jelas dan efektif dalam 

menyampaikan gagasan ataupun analisa pemikiran; 

5. Mampu mengembangkan daya analisa dengan memanfaatkan dan 

mengkolaborasikan berbagai sumber referensi yang tersedia; 

6. Mampu bekerja terintegratif secara tim. 

 

c. CPMK Demograpi dan Kependudukan  

1. Mengetahui dan memahami serta menjelaskan definisi demografi, 

sejarah perkembangan demografi,dinamika penduduk, transisi 

demografi serta bonus demografi; 

2. Mengetahui dan memahami serta menjelaskan tentang komposisi dan 

distribusi penduduk, ukuran-ukurandalam komposisi penduduk serta 

factor-faktor yang mempengaruhi piramida kependudukan; 

3. Memahami serta menjelaskan sumber-sumber data demografi dan 
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pengukurannya serta tekanan penduduk terhadap pertanian; 

4. Memahami serta menjelaskan tentang variable fertilitas beserta 

komponen-komponennya serta pemikiran antar disiplin tentang factor-

faktor yang mempengaruhi tingkat fertilitas; 

5. Memahami serta menjelaskan variabel tentang morbiditas dan 

mortalitas beserta komponen-komponenyang mempengaruhinya; 

6. Mampu berkomunikasi melalui bahasa tertulis secara jelas dan 

terstruktur dalam penyampaian gagasanataupun analisa pemikiran; 

7. Mampu berkomunikasi melalui lisan secara jelas dan efektif dalam 

penyampaian gagasan ataupun analisapemikiran; 

8. Mampu mengembangkan daya analisa dengan memanfaatkan dan 

mengkolaborasi berbagai sumber referensi yang tersedia; 

9. Mampu bekerja terintegratif secara tim. 

 

d. CPMK Ekonomi Wilayah  

1. Mahasiswa mampu meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang 

Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; 

2. Mahasiswa mampu berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan 

masyarakat, berbangsa dan bernegara; 

3. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan 

bernegara. 

4. Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis masalah, 

potensi dan prospek serta merekomendasikan alternative pengambilan 

keputusan dalam bidang agribisnis 

5. Mahasiswa mampu memahami isu-isu kompleks bidang ekonomi 

pertanian pada lingkup tingkat regional, nasional dan global 

6. Mahasiswa mampu memiliki pemikiran kritis, konseptualisasi dari isu-

isu serta perumusan isu-isu terkait; 

7. Mahasiswa mampu memahami kedalaman ulasan kritis dari isu-isu 

tertulis yang didapatkan dalam jurnal professional dan pernyataan 

kebijakan 

8. Mahasiswa mampu menggali isu-isu yang muncul terkait dengan 

pembangunan pertanian 

9. Mahasiswa mampu memiliki landasan teori ekonomi yang dibutuhkan 

untuk menjadi entrepreuneur dan analisis dalam bidang agribisnis 

 

e. CPMK Agroindustri  

1. Menjelaskan, menerapkan menganalisis konsep manajemen produksi 

dan aplikasi sistem informasi manajemen (SIM) dalam perusahaan 

agribisnis 

2. Menjelaskan menerapkan dan menganalisis aktivitas transformasi 

(produksi dan analisis proses) yang terdiri dari penggunaan input 
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(modal, tenaga kerja dan material) untuk menghasilkan output (barang 

dan jasa agroindustry) 

3. Mampu berkomunikasi melalui bahasa tertulis secara jelas, dan 

terstruktur dalam menyampaikan gagasan ataupun analisa pemikiran 

4. Mampu berkomunikasi lisan secara jelas dan efektif dalam 

menyampaikan gagasan ataupun analisa pemikiran 

5. Mampu mengembangkan daya analisa dengan memanfaatkan dan 

mengkolaborasikan berbagai sumber referensi yang tersedia 

6. Mampu bekerja terintegratif secara tim 

 

f. CPMK Masalah Agraria dan Kebijakan Pertanian  

1. Mampu menjelaskan secara umum pembangunan pertanian dan 

multidimensi pertanian. 

2. Mampu menjelaskan hubungan intrinsik tanah dan kehidupan (value of 

land). 

3. Mampu memahami dan menjelaskan peraturan perundangan 

pertanahan. 

4. Mampu memahami dan menjelaskan pengusaan, pemilikan, 

penggunaan, pemanfaatan tanah (P4T). 

5. Mampu menjelaskan pengaturan penguasaan pemilikan tanah seperti: 

penguasaan tanah tradisional dan hak atas tanah. 

6. Mampu menjelasakan pengaturan penguasaan pemilikan tanah seperti: 

prinsip-prinsip tata guna tanah dan hubungan dengan rencana tata 

ruang wilayah serta perlindungan lahan pertanian pangan 

berkelanjutan. 

7. Mampu menjelaskan proses peralihan hak atas tanah dan penggunaan 

pemanfaatan lahan. 

8. Mampu menjelaskan terkait konflik lahan. 

9. Mampu menjelaskan konsep pembangunan pertanian dan pangan di 

Indonesia seperti ketahanan pangan, swasembada pangan dan 

kedaulatan pangan. 

10. Mampu menjelaskan implementasi kedaulatan pangan di Indonesia 

seperti UU dan peraturan perundangan terkait pembangunan pertanian 

dan pangan di Indonesia (UU Sistem Budidaya tanaman, UU 

Hortikultura, UU Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan, UU 

Pangan, UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani). 

11. Mampu menjelaskan kelembagaan pertanian di tingkat pemerintah 

pusat, provinsi dan kabupaten. 

12. Mampu menjelaskan Organisasi petani antara lain kelompoktani 

terdaftar dan organisasi petani non struktural. 

13. Mampu a) menjelaskan dimensi kewilayahan pembangunan pertanian; 

b) menjelaskan pembangunan pertanian berbasis kawasan dan 
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komoditas; c) menjelaskan terkait urban farming. 

14. Mampu mempresentasikan topik terkait masalah keagrariaan dan 

politik pertanian secara berkelompok. 

 

g. CPMK Pemasaran Produk Pertanian 

1. Mengetahui dan memahami dan menjelaskan ruang lingkup dan 

konsep pemasaran hasil pertanian, kegunaan pemasaran dan proses 

pemasaran produk pertanian; 

2. Mengetahui dan memahami serta menjelaskan konsep terbentuknya 

harga pada produk pertanian serta beberapa faktor yang 

mempengaruhinya; 

3. Mengetahui dan memahami serta menjelaskan konsep Efisiensi 

pemasaran, faktor yang mempengaruhi dan analisisnya; 

4. Memahami serta menjelaskan konsep liberalisasi perdagangan dan 

pengaruhnya terhadap komoditas pertanian di Indonesia; 

5. Mampu berkomunikasi melalui bahasa tertulis secara jelas, dan 

terstruktur dalam menyampaikan gagasan ataupun analisa pemikiran; 

6. Mampu berkomunikasi lisan secara jelas dan efektif dalam 

menyampaikan gagasan ataupun analisa pemikiran; 

7. Mampu mengembangkan daya analisa dengan memanfaatkan dan 

mengkolaborasikan berbagai sumber referensi yang tersedia; 

8. Mampu bekerja terintegratif secara tim. 

 

h. CPMK Perencanaan Pembangunan Desa 

1. Mengetahui dan memahami definisi desa dan pembangunan desa; 

2. Memahami dan menjelaskan sejarah dan kebijakan pembangunan 

pertanian; 

3. Mengetahui dan memahami serta menjelaskan bentuk-bentuk 

pembangunan pedesaan dan permasalahannya; 

4. Mengetahui dan memahami serta menjelaskan fungsi dan potensi desa, 

pengertian kota, serta interaksi desa dan kota; 

5. Mampu memahami dan menjelaskan realitas pedesaan; 

6. Memahami dan menjelaskan petani dan masalahnya; 

7. Memahami dan menjelaskan prinsip pembangunan masyarakat dalam 

mengatasi kemiskinan pedesaan. 

 

i. CPMK Pemberdayaan Masyarakat 

1. Mampu memahami konsep pemberdayaan masyarakat; 

2. Mampu memahami tahapan pemebrdayaan masyarakat; 

3. Mampu memahami pengorganisasian masyarakat; 

4. Mampu memahami model-model pemberdyaan masyarakat; 

5. Mampu memahami berbagai pendidikan non formal dalam 
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pemberdayaan masyarakat; 

6. Mampu memahami konsep partisipasi dalam pemberdayaan 

masyarakat. 

 

j. CPMK Usahatani 

1. Mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup usahatani meliputi 

penegrtian usahatani dan kedudukan ilmu usahatani dalam ilmu 

ekonomi serta menjelaskan kaitan antara ilmu usahatani dengan ilmu 

lain (ilmu sosial, ekonomi, manajemen, ilmu keteknikan pertanian); 

2. Mahasiswa mampu menjelaskan dan menghubungkan faktor-faktor 

sosiobiotik usahatani dengan bentuk organisasi dan corak usahatani; 

3. Mahasiswa mampu menjelaskan kedudukan usahatani dalam sistem 

agribisnis dan menghubungkan keterkaitan usahatani ke depan dan ke 

kebelakang (backward dan forward linkages) dalam sistem agribisnis. 

4. Mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik dan penggunaan faktor 

produksi lahan, tenaga kerja, modal dan manajemen; 

5. Mahasiswa mampu menjelaskan penerapan beberapa prinsip ekonomi 

dalam pengelolaan usahatani untuk menghadapi kondisi lingkungan 

yang selalu  berubah. 

6. Mahasiswa mampu mengukur keberhasilan usahatani dengan 

menganalisis pendapatan dan efisiensi usahatani, serta menyusun 

pembukuan usahatani. 

7. Mahasiswa mampu menganalisa perencanaan usahatani untuk 

pengembangan usahatani. 

 

G. Program Studi Ilmu Hukum 

1. Mata Kuliah yang ditawarkan 

No Kode Nama Mata Kuliah sks 

1 HKM13501 Hukum pengadaan Barang dan jasa 2 

2 HKM13502 Hukum Dagang 2 

3 HKM13503 Hukum Kesehatan 2 

4 HKM13504 Hukum Pemerintahan Daerah 2 

5 HKM13505 Hukum Bisnis 2 

6 HKM13506 Hukum Pajak 2 

7 HKM13507 Hukum Siber (Cyber Law) 2 

8 HKM13508 Etika dan tangung jawab profesi 2 

9 HKM13509 Hukum Asuransi 2 

10 HKM13510 Pengantar Hukum Indonesia (PIH) 2 

Jumlah 20 
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2. Deskripsi Mata Kuliah yang Ditawarkan 

a. Hukum Pengadaan Barang dan Jasa (2 sks) 

Mata kuliah ini berisikan tentang : konsep aturan-aturan atau norma norma 

hukum yang berkaitan dengan pengadaan, jenis-jenis pengadaan, proses 

pelaksanaan pengadaan, dokumen pengadaan dan dokumen penawaran, 

konsep dasar kontrak, dokumen kontrak, dan pelaksanaan kontrak. 

 

b. Hukum Dagang (2 sks) 

Mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang Pengantar Hukum Dagang, 

Bentuk-bentuk Usaha Perusahaan, lembaga keuangan dan pembiayaan, 

surat berharga, Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 

Kepailitan, serta penyelesaian sengketa dagang. 

 

c. Hukum Kesehatan (2 sks) 

Mata kuliah ini mempelajari tentang sejarah, asas dan permasalahan moral 

etika dan hukum dalam pelayanan masyarakat, hak dasar manusia, 

hubungan hukum pelayanan kesehatan- pasien, transaksi terapeutik dan 

informed consent, peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan, 

perbuatan melanggar hukum dalam pelayanan kesehatan, aspek hukum 

pidana dalam kesehatan (Criminal Malpraktik), aspek hukum perdata 

dalam kesehatan (Civil Malpraktik), aspek hukum administrasi dalam 

aspek kesehatan (Administrative Malpraktik), pertanggungjawaban hukum 

dalam bidang kesehatan, dan penyelesaian sengketa hukum kesehatan. 

 

d. Hukum Pemerintahan Daerah  (2 sks) 

Matakuliah ini membahas mengenai peristilahan dalam hukum 

pemerintahan daerah (otonomi daerah), bentuk negara, teori desentralisasi, 

desentralisasi di beberapa negara, sistem-sistem otonomi daerah, sejarah 

dan pengaturan desentralisasi di Indonesia, pelaksanaan desentralisasi di 

Indonesia, parameter pelaksanaan desentralisasi, pembagian dan hubungan 

kewenangan pusat dan daerah, Perda dan Perdes, Pilkada, Kepala daerah 

dan DPRD. 

 

e. Hukum Bisnis (2 sks) 

Pada mata kuliah ini mahasiswa belajar mengenai konsep yang berkaitan 

dengan implementasi hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak 

tertulis, yang berlaku di bidang ekonomi pada umumnya dan kegiatan 

bisnis pada khususnya, sejak pendirian perusahaan, pengelolaan, 

pengembangan, hingga pembubaran bisnis, serta dengan permasalahannya. 

 

f. Hukum Pajak (2 sks) 

Pembahasan materi kuliah Hukum Pajak dimulai dengan membahas 

hubungan antara pajak, masyarakat, dan negara.Dalam hubungan ini pajak 

merupakan fenomena sosial. Masyarakat dan negara merupakan conditio 

sine quanon bagi adanya pajak. Konsep, unsur-unsur pajak, dan fungsi 

pajak merupakan materi yang penting sebelum memahami hukum pajak. 
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Dasar pungutan pajak baik secara konstitusional maupun filosofis akan 

melengkapi pembahasan teori-teori pembenar pungutan pajak. Dalam 

penyelenggaraan perpajakan diperlukan asas-asas pungutan pajak sebagai 

dasar pendekatannya. Oleh karena itu, asas-asas pungutan pajak menjadi 

pokok bahasan tersendiri yang dilengkapi dengan pembahasan sistem dan 

stelsel pungutan pajak, jenis-jenis pajak, hutang pajak, serta ketentuan 

umum dan tata cara perpajakan. Secara khusus materi pajak penghasilan 

(PPh), pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah 

(PPN dan PPnBM), pajak bumi dan bangunan (PBB), dan bea perolehan 

hak atas tanah dan bangunan (BPHT) akan dibahas. Dalam mata kuliah 

hukum pajak ini, pengadilan pajak juga akan dibahas. Materi pembahasan 

terakhir di sini adalah mengenai reformasi regulasi dan kebijakan pajak di 

Indonesia sebagai arah perpajakan kita. 

 

g. Hukum Siber (2 sks) 

Cyber Law adalah aspek hukum yang istilahnya berasal dari 

CyberspaceLaw, yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang 

berhubungan dengan orang perorangan atau subyek hukum yang 

menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet/elektronik yang 

dimulai pada saat mulai “online” dan memasuki dunia cyber atau maya. 

Ruang lingkup CyberLaw dalam beberapa hal diantaranya: Copyright (hak 

cipta), Trademark (hak merek), Defamation (pencemaran nama baik), 

Hate Speech (penistaan, penghinaan, fitnah), Hacking, Viruses, Illegal 

Access, (penyerangan terhadap komputer lain), Regulation Internet   

Resource (pengaturan sumber daya internet), Privacy (kenyamanan 

pribadi), Duty Care (kehati-hatian), Criminal Liability (kejahatan 

menggunakan IT), Procedural Issues (yuridiksi, pembuktian, 

penyelidikan, dll.), Electronic Contract (transaksi elektronik), 

Pornography, Robbery (pencurian lewat internet), Consumer Protection 

(perlindungan konsumen), dan E-Commerce, E-Government (pemanfaatan 

internet dalam keseharian) 

 

h. Etika dan Tanggung Jawab Profesi (2 sks) 

Etika Profesi Hukum dirumuskan sebagai: Ilmu tentang etika, tentang apa 

yang baik dan apa yang buruk, yang patut dikerjakan seseorang dalam 

jabatannya sebagai penegak hukum. Di Indonesia, praktek penegakan 

hukum dijalankan oleh “catur praja”, yaitu : Polisi, Jaksa, advokat, dan 

Hakim. Namun dalam hal - hal praktik penegakan hukum di masyarakat 

dalam arti luas, profesi notaris juga menjadi bagian dari penegakan 

hukum. Materi muatan mata kuliah etika profesi hukum berisi tentang 

pengertian dan pemahaman terkait definisi etika, etika profesi yang 

dimiliki oleh profesi hukum : Polisi, Jaksa, advokat, hakim, dan notaris. 

 

i. Hukum Asuransi (2 sks) 

Hukum Asuransi sebagai salah satu Mata Kuliah Keilmuan dan 

Keterampilan Hukum memiliki posisi strategis untuk mendukung 

pengetahuan mahasiswa mengenai jenis produk dalam transaksi dalam 

lembaga keuangan nonbank. Keterampilan dan penguasaan yang baik 
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dalam mengoperasikan system yang berlaku dalam Asuransi. Kemampuan 

dalam memahami landasan dan ketentuan hukum perasuransian dapat 

mewujudkan keterampilan mahasiswa terhadap berbagai perkembangan 

hukum dan lembaga keuangan, khususnya asuransi. Mata kuliah Hukum 

Asuransi menyajikan dan memadukan kajian historis, definisi, kedudukan, 

fungsi, dan peran Asuransi baik asuransi konvensional maupun syariah. 

Selanjutnya, penjelasan terhadap sisi hukumnya, asas, kelembagaan, unsur 

unsurnya, polis dan kontrak asuransi dan ragamnya. Kemudian 

menyajikan bagaimana proses penyaluran premi yang dibayar, mekanisme 

profit, investasi, claim, dan perlindungan hukum bagi nasabah asuransi. 

 

j. Pengantar Hukum Indonesia (2 sks) 

Mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia (PHI) merupakan salah satu mata 

kuliah dasar dalam bidang Ilmu Hukum. Oleh Karena itu seluruh 

mahasiswa fakultas hukum di Indonesia wajib untuk menempuh mata 

kuliah ini yang sekaligus menjadi mata kuliah prasyarat untuk menempuh 

mata kuliah pada semester selanjutnya.Mata kuliah Pengantar Hukum 

Indonesia (PHI) adalah mata kuliah wajib nasional yang mengantarkan 

mahasiswa untuk mengetahui mengenai peristilahan dan pengertian Tata 

Hukum Indonesia, Sejarah Tata Hukum Indonesia, Perbedaan antara mata 

kuliah Pengantar Hukum Indonesia (PHI) dengan Pengantar Ilmu Hukum 

(PIH), Sistem Hukum dan Politik Hukum Indonesia serta berbagai Bidang 

Hukum yang ada di Indonesia. 

 

 

3. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) yang Ditawarkan 

 

a. CPMK Hukum Pengadaan Barang dan Jasa  

Dalam mata kuliah Hukum Pengadaan barang dan jasa ini Mahasiswa 

diharapkan  mampu memahami konsep-konsep hukum terkait dengan 

bidang pengadaan, jenis-jenis pengadaan, proses-proses pelaksanaan 

pengadaan, dokumen pengadaan dan  dokumen penawaran, konsep dasar 

kontrak, dokumen kontrak, dan pelaksanaan kontrak. 

 

b. CPMK Hukum Dagang 

Setelah mempelajari mata kuliah ini mahasiswa mampu memahami 

batasan dan  ruang lingkup hukum dagang, bentuk usaha perusahaan dan 

kepailitan, serta cara-cara dan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa 

dagang. 

 

c. CPMK Hukum Kesehatan  

Setelah mempelajari mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa akan mampu 

menganalisa dan menguasai konsep teoritis tentang hukum dan kesehatan 

masyarakat dan memberikan solusi dalam penyelesaian sengketa dalam 

pelayanan kesehatan 
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d. CPMK Hukum Pemerintahan Daerah 

Setelah mempelajari matakuliah ini maka mahasiswa mampu menguasai 

teori di bidang otonomi daerah sebagai dasar untuk penyelesaian masalah 

seputar pemerintahan daerah (otonomi daerah). 

 

e. CPMK Hukum Bisnis 

Mahasiswa diharapakan untuk mampu memahami serta  menjelaskan 

temtamg Pengertian Hukum & Hukum Ekonomi, Subyek dan Obyek 

Hukum, Mampu menjelaskan Hukum Perdata, Hukum Perikatan, Hukum 

Perjanjian, Hukum Dagang. Mampu menjelaskan Wajib Daftar 

Perusahaan. Mampu menjelaskan apa yang terkait Hak Kekayaan 

Intelektual, Perlindungan Konsumen. Mampu menjelaskan Anti Monopoli 

dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan Penyelesaian Sengketa. 

 

f. CPMK Hukum Pajak  

Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan pajak sebagai salah satu 

sumber penerimaan negara. Mahasiswa mampu menjelaskan keterkaitan 

pungutan pajak dengan pembangunan negara dan kesejahteraan  

masyarakat. Mahasiswa mampu mensosialisasikan guna menimbulkan 

kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak dalam  

mewujudkan pembangunan negara. menganalisis dan mengevaluasi 

perlawanan pajak yang dilakukan oleh masyarakat baik secara aktif 

maupun pasif. Mahasiswa mampu mengembangkan dan mewujudkan 

fungsi pajak sebagai mengatur sesuai dengan keinginan pemerintah. 

Mahasiswa mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkaitan 

dengan pajak. 

 

g. CPMK Hukum Siber 

Memiliki pengetahuan tentang cyber law sebagai suatu rezim hukum baru 

yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika. Hukum iber 

atau cyber law, secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang 

terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. 

Demikian pula, hukum telematika yang merupakan perwujudan dari 

konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum 

informatika. 

 

h. CPMK Etika dan Tanggung Jawab Profesi  

Mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan arti dan terminologi Etika, 

Profesi Hukum dan memahami urgensitas etika bagi profesi hukum. 

Mahasiswa mampu menjelaskan tentang arti Profesi dan hakikat profesi  

hukum. Mahasiswa mampu menguraikan macam-macam dan tugas profesi 

hukum. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan urgensitas kode etik 



 32 

profesihukum. Mahasiswa mampu menganalisis dan 

mengimplementasikan Etika Profesi hukum di masyarakat. 

 

i. CPMK Hukum Asuransi 

Mahasiswa dapat memahami dan mendalami ruang lingkup usaha asuransi 

dan obyek-obyek yang menjadi pertanggungan. Mahasiswa mampu 

memahami prinsip-prinsip pada perusahaan asuransi sebagai 

penanggung.Mahasiswa mampu memahami pentingnya perjanjian/kontrak 

asuransi yang mengikat antara pihak tertanggung dan pihak penanggung. 

Memahami segala peranan asuransi dalam mengembangkan kehidupan 

ekonomi masyarakat 

 

j. CPMK Pengantar Hukum Indonesia  
Pada akhir perkuliahan mata kuliah ini mahasiswa menguasai pengetahuan 

dasar mengenai hukum positif di  Indonesiatermasuk didalamnyaengenai 

Bidang-Bidang Hukum yang ada di Indonesia seperti: ukum Tata Negara, 

Hukum Administrasi Negara, Hukum Adat, Hukum Pidana, Hukum 

Perdata, Hukum Acara, Hukum Islam, dan Hukum internasional yang 

tentunya dapat mempermudah mahasiswa dalam mempelajari bidang-

bidang hukum tersebut secara lebih mendalam yang akandiberikan pada 

semesterberikutnya. 

 

H. Program Studi Teknik Komputer 

1. Mata Kuliah yang Ditawarkan 

No Kode Nama Mata Kuliah SKS 

1 TKM13501 Sistem Instrumentasi dan Digitalisasi 2 

2 TKM13502 Aplikasi Sistem Komputer 2 

3 TKM13503 Konsep Teknologi Informasi 2 

4 TKM13504 Pemrograman Website 2 

5 TKM13505 Rekayasa Multimedia 2 

6 TKM13506 Desain Grafis 2 

7 TKM13507 Teknopreneurship 2 

8 TKM13508 Cyber Security 2 

9 TKM13509 Sistem Jaringan Komputer 2 

10 TKM13510 Digital Forensik 2 

  Jumlah 20 

 

2. Deskripsi Mata Kuliah yang Ditawarkan 

a. Sistem Instrumentasi dan Digitalisasi (2 sks) 

Mahasiswa diajarkan memehami sinyal, sinyal analog dan contohnya di 

kehidupan sehari-hari. Mahasiswa diajarkan bagaimana cara kerja mesin-

mesin/alat yang bersfita analog. Lalu dibandingkan dengan alat modern 

yang sudah terdigitalisasi. Di akhir mahasiswa akan membuat project alat 

digital yang merupakan penerapan dari ilmu yang diperoleh pada 
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pertemuan-pertemuan sebelumnya. Alat yang dibuat dari mikrokontroler 

dan sensor. 

 

b. Aplikasi Sistem Komputer (2 sks) 

Mata kuliah ini membahas software aplikasi sistem komputer dengan basis 

sistem operasi yang open source yaitu linux. Aplikasi yang diajarkan 

merupakan aplikasi yang digunakan untuk mendukung kegiatan 

administratif sehingga kebutuhan mahasiswa dalam kegiatan perkuliahan 

dapat terpenuhi. Juga pada kuliah ini diberikan dasar-dasar pengelolaan 

(konfigurasi) sistem operasi linux sehingga mahasiswa menjadi pilihan 

sistem lain dalam menggunakan komputer selain aplikasi-aplikasi berbasis 

windows 

 

c. Konsep Teknologi Informasi (2 sks) 

Mata Kuliah ini membekali mahasiswa untuk mengetahui peta teknologi 

dan memahami aplikasi dan implikasinya. Setelah mengikuti perkuliahan 

diharapkan mahasiswa mampu bersikap sebagai seorang yang profesional 

melalui penguasaan ilmu sosial dan humaniora. Topik yang akan dibahas 

seputar asal mula teknologi dan terjadinya konsep teknologi serta berbagai 

macam analisis yang berhubungan dengan teknologi meliputi : Percepatan 

Teknologi, Percepatan Penguasaan Alam oleh  Manusia. 

 

d. Desain dan Pemrograman Website (2 sks) 

Memberikan Ketrampilan kepada mahasiswa dalam pembuatan situs web 

yang dinamis dan dapat berinteraksi dengan user. Materi meliputi: 

Teknologi Web, Pembuatan situs, HTML, CSS, PHP dan MySQL. 

 

e. Teknopreneurship (2 sks) 

Kompetensi spesifik di bidang pemasaran, khususnya digital marketing 

menjadi salah satu kompetensi yang dibutuhkan baik di dunia industri 

maupun dunia akademisi. Dalam dunia pemasaran, salah satu hal yang 

saat ini menjadi perhatian adalah bagaimana mengelola pemasaran secara 

digital. Sehingga mahasiswa sangat perlu untuk memiliki kompetensi. 

 

f. Rekayasa Multimedia (2 sks) 

Mata kuliah rekayasa multimedia membahas tentang pengantar 

multimedia, desain dengan menggunakan gambar dan tekniknya, animasi 

dan video. Diharapkan bagi mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini 

mendapatkan bekal yang cukup dalam menghadapi persaingan dunia kerja 

yang berhubungan dengan multimedia, seperti desain grafis, pembuatan 

iklan, perfilman, dan sebagainya 

 

g. Desain Grafis (2 sks) 

Matakuliah ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa dasar-dasar 

desain grafis dan komputer grafis serta mengaplikasikan dalam pembuatan 

berbagai aplikasi desain grafis dengan menggunakan berbagai software 
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komputer grafis. Memahami dan mengerti teknik-teknik kemampuan 

untuk menggunakan komputer mengolah atau memanipulasi objek 

geometric, yang ada kaitannya dengan grafik 

 

h. Cyber security (2 sks) 

Cyber security (CS) atau keamanan siber merupakan salah satu bidang 

yang saat ini sangat penting karena maraknya kejahatan yang berlaku di 

dunia cyber. Keamanan cyber tidak hanya sekedar keamanan dalam data 

dan perangkat lunak saja, namun sudah masuk pada ranah privasi dan 

publik. Perkembangan keamanan informasi akan selalu menjadi isu 

sampai kapan pun seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan 

komunikasi. Isu keamanan cyber dalam hal ini dijadikan sebagai bahan 

untuk antisipasi terkait dengan kejahatan cyber dan mempelajari metode 

yang digunakan dalam pengamanan data dan informasi. 

 

i. Sistem Jaringan Komputer (2 sks) 

Mata  kuliah  ini  memberikan  pengalaman  belajar  kepada  mahasiswa  

tentang sistem  jaringan komputer dengan kaidah-kaidah protokol jaringan 

komputer yang menjadi standar komunikasi data (Open System 

Interconection) dan protokol populer yaitu TCP/IP. 

 

j. Digital Forensik (2 sks) 

Mata  kuliah ini mempelajari aspek-aspek yang berkaitan dengan 

Komputer Forensik (Digital Forensik), tugas dan fungsi Komputer dan 

software Komputerterkait dengan beberapa kejahatan yang dapat 

dilakukan dengan komputer dan aplikasinya. Mata kuliah ini juga 

membahas tentang Penerapan ilmukomputer dan prosedur investigasi 

untuk tujuan hukum yang melibatkan analisis bukti digital setelah otoritas 

pencarian yang tepat, pendokumentasian barangbukti, validasi dengan 

matematika, penggunaan alat yang valid, pengulangan, pelaporan, dan 

pemaparan ahli. 

 

3. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah yang Ditawarkan 

a. CPMK Sistem Instrumentasi dan Digitalisasi 

1. Mampu mamahami konsep kerja sistem analog 

2. Mampu memahami cara kerja alat-alat yang listrik analog 

3. Mampu mengkonversi sinyal analog menjadi digital menggunakan 

mikrokontroler  

4. Mampu membuat alat menggunakan sensor yang dapat dikontrol 

secara wireless melalui aplikasi di smartphone 

 

b. CPMK Aplikasi Sistem Komputer  

1. Mampumelakukaninstalasi OS (operating system) berbasislinux 

2. Mampumelakukaninstalasi OS berbasis windows 

3. Mampumemilihkebutuhan hardware dalammerakitsebuah PC 

4. Mampumenentukankebutuhan software dalammerakit PC 
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c. CPMK Konsep Teknologi Informasi 

1. Mampumemahamiperkembanganteknologi 

2. Mampumemahamiteknologidalamkehidupan 

3. Mampumemahami model teknologi 

4. Mampumemahamitantangan masa depan dalam bidang teknologi 

 

d. CPMK Desain dan Pemrograman Website  

1. Mampu memahami html sebagai struktur website 

2. Mampu memahami css sebagai desain pembuatan website 

3. Mampu mengenal sintaks php 

4. Mampu memahami database dalam website 

 

e. CPMK Teknopreneurship  

1. Mampu memahami dan mengaplikasikan dan mempromosikan merk 

2. Mampu membangun preferensi dan melakukan penjualan melalui 

berbagai media 

 

f. CPMK Rekayasa Multimedia  

1. Mampu memahami konsep multimedia dan penerapannya serta 

peralatan yang digunakan 

2. Mampu membuat produk multimedia dengan pengelolaan teks dan 

gambar 

3. Mampu membuat produk animasi 

4. Mampu membuat produk multimedia berupa video 

 

g. CPMK Desain Grafis 

1. Mampu menjelaskan dan mengaplikasikan konsep desain grafis dalam 

komunikasi 

2. Mampu mengimplementasikan konsep desain grafis pada pembuatan 

kartu bisnis 

3. Mampu mengimplementasikan kemampuan desain grafis dalam 

pembuatan logo perusahaan berbentuk bebas maupun geometris 

4. Mampu mengimplementasikan konsep desain grafis dalam pengolahan 

gambardan video pada software di computer 

 

h. CPMK Cyber Security 

1. dapat menguraikan difinisi Security Perimeter Protection 

2. dapat mengidentifikasi Network and Internet Defense 

3. dapat memanfaatkan Firewall 

4. dapat menggambarkan Web Attack Visualisation 

5. dapat merancang Malware And Security Scan 

6. dapat merumuskan The Dark Net 

 

i. CPMK Sistem Jaringan Komputer 

1. Pendahuluan, sejarah singkat 

2. Mlodel Protokol TCP/IP 
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3. Fungsi dan Mekamisme Kerja Lapisan TCP/IP 

4. Pengalamatan Host 

5. Routing 

6. Keamanan Kinerja Jaringan 

7. Manajemen dan Monitoring Jaringan. 

 

j. CPMK Digital Forensik  

1. Menerapkan ilmu komputer dan prosedur investigasi untuk tujuan 

hukum. 

2. Melakukan analisis bukti digital dengan pencarian yang tepat 

3. Melakukan pendokumentasian barang bukti secara valid 

4. Melakukan menggunakan alat – alat Digital Forensik secara valid 

5. Melakukan reka ulang, pelaporan, dan memaparkan hasil investigasi 

sesuai dengan kepakaran yang dimilk 

 

I. Program Studi Teknik Sipil 

1. Mata Kuliah yang Ditawarkan 

No Kode Nama Mata Kuliah SKS 

1 TSP13501 Pengelolaan Lingkungan Hidup 2 

2 TSP14502 Desain Interior 3 

3 TSP14503 Analisis Dampak Lalulintas 3 

4 TSP13504 
Manajemen Proyek dan Metode Pelaksanaan 

Konstruksi 
2 

5 TSP12505 Menggambar Rekayasa 2 

6 TSP13506 Rekayasa Lingkungan 2 

7 TSP13507 Sistem Transportasi dan Rekayasa Lalulintas 2 

8 TSP13508 Pengembangan Sumber Daya Air 2 

9 TSP13509 Pemindahan Tanah Mekanik/Alat-alat Berat 2 

  Jumlah 20 

 

2. Deskripsi Mata Kuliah yang Ditawarkan 

a. Pengelolaan Lingkungan Hidup (2 sks) 

Mata kuliah ini mempelajari berbagai permasalahan lingkungan hidup,  

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, berbagai permasalahan 

lingkungan hidup, dampak dan penanggulangan pencemaran lingkungan, 

pengelolaan sampah, etika lingkungan dan kearifan lokal. 

 

b. Desain Interior (3 sks) 

Mata kuliah ini merupakan mata kuliah menggubah ide atau gagasan ruang 

dalam bentuk rumah tinggal ke dalam gambar interior yang didasarkan 

pada pengetahuan tentang perilaku manusia didalam ruang, kebutuhan 

ruang, program ruang, komposisi ruang, tentang anthropometri dan 

ergonomik. 
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c. Analisis Dampak Lalulintas (3 sks) 

Matakulliah ini mempelajari tentang dampak dari bangkitan dan tarikan 

lalulintas akibat dari suatu kegiatan atau pembangunan 

 

d. Manajemen Proyek dan Metode Pelaksanaan Konstruksi(2 sks) 

Matakuliah ini adalah matakuliah yang menjelaskan tentang kegiatan 

proyek konstruksi dari tahap perencanaan, penjadwalan, pelaksanaan, dan 

evaluasi dengan melibatkan sumber daya manusia, mesin, material, 

metode, dan biaya. 

 

e. Menggambar Rekayasa (2 sks) 

Matakuliah dasar yang mempelajari menggambar teknik, gambar proyeksi, 

pengaturan gambar, perancangan gedung sederhana dan gedung tingkat, 

utilitas bangunan denganCAD/Autocad. 

 

f. Rekayasa Lingkungan ( 2 SKS) 

Matakuliah yang mempelajari teknik pengelolaan dan analisis dampak 

lingkungan. 

 

g. Sistem Transportasi dan Rekayasa Lalulintas (2 sks) 

Mata kuliah yang mempelajari tentang perencanaan konstruksi bangunan 

menggunakan material kayu dan bambu. Kayu dan bambu sebagai  

komponen struktur bangunan seperti dinding, balok, kolom dan lainnya. 

 

h. Pengembangan Sumber Daya Air (2 sks) 

Matakuliah yang mempelajari air sebagai sumber daya, sistem pengelolaan 

air, manfaat pengelolaan air 

 

i. Pemindahan Tanah Mekanik/ Alat-alat Berat 

Matakuliah yang mempelajari tentang penggunaan alat berat pada 

konstruksi. Jenis-jenis alat berat. Produktivitas. Analisa waktu dan biaya 

penggunaan alat berat. 

 

 

3. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah yang Ditawarkan 

a. CPMK Pengelolaan Lingkungan Hidup 

1. Mahasiswa memahami pentingnya lingkungan hidup terhadap 

kehidupan 

2. Mahasiswa memahami tentang perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup 

3. Mahasiswa memahami berbagai permasalahan lingkungan dan 

penanggulangan pencemaran lingkungan 

4. Menunjukkan sikap, kepedulian dan etika serta kearifan lokal untuk 

melestarikan lingkungan hidup 
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b. CPMK Desain Interior 

1. Mahasiswa memahami pengetahuan perancangan interior 

2. Mahasiswa memahami bahan/material interior, konstruksi dan estetika 

ruang sebagai tugas individual.  

3. Mahasiswa mampu merancang interior rumah tinggaldilengkapidengan 

gambar tiga dimensi. 

4. Mahasiswa mampu menggambar tiga dimensi rumah tinggal dengan 

memakai software. 

 

c. CPMK Analisis Dampak Lalulintas  

1. Mahasiswa mampu menghitung Lalulintas Harian Rata-rata (LHR); 

2. Mahasiswa mampu memprediksi bangkitan dan tarikan lalulintas dari 

suatu kegiatan/pembangunan; 

3. Mahasiswa mampu memahami macam-macam penerapan rekayasa 

lalulintas; 

4. Mahasiswa mampu memberikan alternatif solusi rekayasa lalulintas 

sebagai akibat dari bangkitan dan tarikan lalulintas; 

 

d. CPMK Manajemen Proyek dan Metode Pelaksanaan Konstruksi  

1. Mahasiswa mampu menyusun perencanaan proyek; 

2. Mahasiswa mampu menyusun penjadwalan dan pelaksanaan proyek; 

3. Mahasiswa mampu menyusun laporan kemajuan proyek; 

 

e. CPMK Menggambar Rekayasa 

1. Mahasiswa mengerti tentang dasar-dasar gambar konstruksi bangunan 

dengan software CAD/Autocad; 

2. Mahasiswa mengerti dasar-dasar gambar denah dan tampak depan, 

samping dan belakang pada bangunan Mahasiswa mampu menghitung 

struktur bangunan gedung; 

3. Mahasiswa mengerti dasar-dasar gambar potongan memanjang dan 

melintang bangunan; 

4. Mahasiswa mengerti tentang gambar rencana pondasi, pintu dan 

jendela pada suatu bangunan; 

5. Mahasiswa mengerti tentang sistem rangka atap dan sanitasi suatu 

bangunan. 

 

f. CPMK Rekayasa Lingkungan  

1. Mahasiswa mengerti tentang spesifikasi air bersih, kandungan dan sumber air 

bersih serta  peraturan pemerintah tentang air bersih;  

2. Mahasiswa mengerti tentang  kebutuhan volume air secara individu dan komunal 

serta tata cara pengolahan air bersih; 

3. Mahasiswa mengerti tentang bagian-bagian bangunan pengolahan air 

bersih tata cara pendistribusian dan spesifikasi air bersih; 

4. Mahasiswa mengerti tentang limbah cair dan limbah padat serta 

bangunan dan tata cara pengolahan limbah; 

5. Mahasiswa mengerti tentang dasar-dasar analisis dampak lingkungan. 
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g. CPMK Sistem Transportasi dan Rekayasa Lalulintas  

1. Mahasiswa memahami tentang sistem transportasi dan komponen-

komponen pendukungnya; 

2. Mahasiswa mengerti analisa kebutuhan transportasi dan biaya 

transportasi massal; 

3. Mahasiswa mengerti tentang karakteristik arus lalulintas dan pengguna 

jalan; 

4. Mahasiswa mengerti tentang kapasitas jalan, persimpangan dan survey 

lalulintas; 

5. Mahasiswa mengerti tentang perencanaan, permodelan dan 

pengendalian simpang dengan lampu lalulintas.   

 

h. CPMK Pengembangan Sumber Daya Air  

1. Mahasiswa mengetahui dan memahami tentang Pengembangan SDA 

terpadu  dalam konsep Manajemen SDA; 

2. Mahasiswa mengetahui dan memahami tentang Sistem Pengelolaan 

SDA sebagai Komponen SDA dalam Manajemen Infrastruktur 

Keairan; 

3. Mahasiswa mengetahui dan memahami tentang Manajemen Sumber 

Daya Air Terpadu; 

4. Mahasiswa mengetahui dan memahami tentang Pengelolaan SDA, 

Otonomi Daerah dan Kebijakan Nasional Sumber Daya Air dalam 

Perspektif Undang-undang Sumber Daya Air; 

5. Mahasiswa mengetahui dan memahami tentang Kearifan Lokal dan 
Modal Sosial serta Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengurangan 

Resiko dan Potensi Bencana; 

6. Mahasiswa mengetahui dan memahami tentang Teknik dan 

Manajemen Sumber Daya Air; 

7. Mahasiswa mengetahui dan memahami tentang Ekonomi Teknik dan 

Ekonomi Rekayasa dalam Kelayakan Proyek Sumber Daya Air; 

 

i. CPMK Pemindahan Tanah Mekanis / Alat-alat Berat  

1. Mahasiswa mengerti klasifikasi alat berat dan sifat-sifat fisik tanah; 

2. Mahasiswa dapat memahami pemilihan alat-alat berat dan analisis 

tenaga alat berat; 

3. Mahasiswa mengerti faktor-faktor produksi dan analisis produksi kerja 

alat berat; 

4. Mahasiswa memahami biaya pemilikan, operasional, dan biaya satuan 

pekerjaan proyek. 

 

 

J. Program Studi Pendidikan Agama Islam 

1. Mata Kuliah yang Ditawarkan 

No Kode Nama Mata Kuliah SKS 

1 PAS13501 English For Islamic Education 2 

2 PAS13502 Studi Islam Kontemporer 2 
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3 PAS13503 Ilmu Pendidikan Islam 2 

4 PAS13504 Pendidikan Anti Korupsi 2 

5 PAS13505 Pembelajaran Al-Qur‟an 2 

6 PAS13506 Manajemen Pendidikan Islam 2 

7 PAS13507 Enterpreneurship Pendidikan Islam 2 

8 PAS13508 E-learning 2 

9 PAS13509 Pengelolaan kelas 2 

10 PAS13510 Fikih Ibadah 2 

  Jumlah 20 

 

 

2. Deskripsi Mata Kuliah yang Ditawarkan 

a. English For Islamic Education (2 sks) 

Mengingat bahasa Inggris merupakan bahasa pergaulan internasional, 

maka mahasiswa Indonesia harus dibekali kemampuan bahasa Inggris 

yang memadai agar mampu berkompetisi di era globalisasi ini. Meskipun 

tujuan akhir mata kuliah ini diarahkan untuk kepentingan Pendidikan 

Agama Islam bukan berarti aspek lainnya diabaikan. Karena itu, di awal 

perkuliahan fungsi Bahasa Inggris untuk kebutuhan sehari-hari dalam 

konteks sosial budaya Indonesia lebih diutamakan agar memberi landasan 

keterampilan berbahasa yang kuat sehingga mahasiswa tidak canggung 

menggunakannya. Baru di tengah sampai akhir semester, perkuliahan 

menekankan penggunaan bahasa Inggris dalam konteks pendidikan 

Agama Islam pada umumnya, dan pendidikan di Indonesia pada 

khususnya. 

 

b. Studi Islam Kontemporer (2 sks) 

Secara intelektual dapat memberikan pemahaman Islam yang akademis,  

rasional, komprehensif, toleran, inklusif, progressif, dialogis, dan terbuka, 

serta mampu mengartikulasikan dan mengkontekstualisasikannya ke 

dalam berbagai aspek kehidupan. Secara praktis-pragmatis dapat 

menggunakan konsep-konsepajaran Islam tentang berbagai aspek 

kehidupan dan memberikan contoh pengamalannya dalam kehidupan 

sehari-hari. 

 

c. Ilmu Pendidikan Islam (2 sks) 

Ilmu Pendidikan Islam menjelaskan tentang: definisi, ruang lingkup, dan 

metode, wawasan kepribadian muslim, komponen, pelajaran pendidikan 

Islam, prinsip-prinsip dan pendekatannya, problematika dan segi-segi,serta 

kedudukan dan hubungan pendidikan Islam dengan pendidikan nasional. 

 

d. Pendidikan Anti Korupsi (2 sks) 

Mata kuliah ini membahas mengenai pengertian korupsi, ruang lingkup, 

bentuk-bentuk, pembentuk perilaku koruptif. Mata kuliah ini menjelaskan 

pula faktor penyebab korupsi, dampak masif korupsi, nilai dan prinsip anti 

korupsi. Dalam pertemuan selanjutnya juga membahas mengenai upaya 
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pemberantasan korupsi, tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-

undangan di Indonesia serta peran mahasiswa dalam gerakan anti korupsi. 

 

e. Pembelajaran Al-Qur’an (2 sks) 

Mata kuliah ini memberikan landasan pengetahuan dan wawasan tentang 

metodologi pembelajaran membaca al-Quran, sehingga para mahasiswa 

terampil dan mampu mengajarkan al-Quran dengan cepat dan tepat sesuai 

dengan metodologi pembelajaran Al-Quran sesuai dengan ilmu tajwid. 

 

f. Manajemen Pendidikan Islam (2 sks) 

Mata kuliah manajemen pendidikan Islam mengandung makna bahwa 

menguasai berbagai teori tentang Manajemen, Manajemen Pendidikan dan 

keterkaitan manajemen, manajemen pendidikan dengan Islam. Jika 

mahasiswa mengetahui dan memahami secara utuh maka akan diketahui 

dan dirasakan perbedaan antara manajemen dengan manajemen Islam, 

perbedaan manajemen pendidikan dengan manajemen pendidikan Islam. 

 

g. Enterpreneurship Pendidikan Islam (2 sks) 

Mata Kuliah Enterpreneurship Pendidikan Islam membekali mahasiswa 

dengan beragam teori-teori serta contoh pengaplikasiannya dalam dunia 

nyata dalam bidang wirausaha Pendidikan sehingga mahasiwa memiliki 

keberanian untuk melakukan suatu kegiatan berwirausaha dalam bidang 

Pendidikan yang menghasilkan keuntungan yang dapat berdampak positif 

untuk masa depannya serta mampu memenuhi kebutuhannya sebagai 

mahasiswa. 

 

h. E-learning (2 sks) 

Mata kuliah ini membahas prinsip, teknik dan metodologi pengembangan 

serta evaluasi sistem elearning. Di samping itu mahasiswa diharapkan 

menguasai authoring tools untuk pengembangan komponen e-learning dan 

secara khusus menguasai LMS untuk pengembangan dan pengelolaan 

portal elearning. 

 

i. Pengelolaan kelas (2 sks) 

Mata kuliah pengelolaan kelas merupakan salah satu bentuk kajian yang 

memberikan pemahaman tentang konsep konsep secara komprehensif dan 

membekali upaya pengelolaan kelas dalam rangka kegiatan pembelajaran. 

 

j. Fikih Ibadah (2 sks) 

Mata kuliah ini menyajikan beberapa pengetahuan penting tentang dasar-

dasar fiqh ibadah. Dalam mata kuliah ini akan dibahas secara argumentatif 

beberapa topik meliputi konsep fiqih dan fiqih ibadah, thaharoh, sholat, 

puasa, perawatan jenazah, zakat, dan pernikahan dalam Islam sesuai 

dengan prinsip-prinsip sesuai ketentuan syariat. Mata kuliah ini juga 

melatih mahasiswa agar memiliki keterampilan dalam mempraktekkan 

topik-topik tersebut dalam kehidupan sehari-hari. 
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3. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah yang Ditawarkan 

a. CPMK English For Islamic Education 

Mahasiswa diharapkan dapat berbahasa Inggris dengan baik, terutama 

dalam keterampilan membaca dan menulis dan diskusi mengenai topik 

Pendidikan Agama Islam, sebagai lanjutan dari pengantar Bahasa Inggris 

 

b. CPMK Studi Islam Kontemporer 

Setelah menyelesaikan seluruh materi perkuliahan ini, para mahasiswa 

diharapkan dapat memiliki kemampuan menguasai pemahaman tentang 

pengertian, asal-usul, macam-macam, unsur-unsur dan fungsi agama bagi 

kehidupan manusia berdasarkan argumentasi naqli dan „aqli secara 

komprehensif, kokoh, rasional dan meyakinkan.  Menguasai pemahaman 

tentang pengertian Islam, karakteristik, persamaan dan perbedaannya 

dengan agama-agama lain,  serta sumber dan pokok-pokok ajaran Islam 

berdasarkan argumentasi naqli dan „aqli secara komprehensif, kokoh, 

rasional dan meyakinkan; Menguasai pemahaman tentang aspek ajaran 

Islam tentang ibadah, latihan spiritual dan moral, sejarah dan kebudayaan 

Islam, politik, pendidikan, dakwah, kemasyarakatan dan kesetaraan gender 

dalam Islam berdasarkan argumentasi naqli dan akli secara komprehensif, 

kokoh, rasional dan meyakinkan. 

 

c. CPMK Ilmu Pendidikan Islam 

Mahasiswa memahami konsep-konsep dasar Pendidikan Islam. Mahasiswa 

memahami konsep-konsep pendidikan Islam. Mahasiswa memahami 

hubungan Pendidikan Islam dengan Pendidikan Nasional. 

 

d. CPMK Pendidikan Anti Korupsi  

Setelah selesai menerima semua bahasan dalam mata kuliah Pendidikan 

Anti Korupsi, maka diharapkan dapat terbentuk kepribadian antikorupsi 

pada diri pribadi mahasiswa serta membangun semangat dan 

kompetensinya sebagai agent of change bagi kehidupan bermasyarakat 

dan bernegara yang bersih dan bebas dari ancaman korupsi. 

 

e. CPMK Pembelajaran Al-Qur’an  

Tujuan mata kuliah ini adalah supaya mahasiswa menguasai teori dan 

praktek pengajaran membaca al-Quran, pelaksanaan program pintar 

membaca al-Quran untuk program pendidikan, proses pembelajaran 

membaca al-Quran shautiyah (Iqra) dan proses pembelajaran dengan 

metode eklektik Shautiyah Bagdadiyah (Bilhikmah). 

 

f. CPMK Manajemen Pendidikan Islam  

Ketrampilan profesional mengandung makna bahwa mahasiswa lulus mata 

kuliah Manajemen pendidikan Islam harus memiliki ketrampilan tehnis 

untuk mengelola dan mengembangkan lembaga pendidikan Islam. 

Contohnya mampu mengelola lembaga pendidikan mulai jenjang paling 

rendah TK/RA sampai pendidikan menengah (MA/SMA/SMK), dan juga 

memiliki ketrampilan mengelola lembaga pendidikan non formal seperti 

lembaga kursus, lembaga bimbingan belajar. Dengan demikian, mata 
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kuliah Manajemen pendidikan Islam harus mampu melahirkan mahasiswa 

dan lulusan yang memiliki ketrampilan untuk mengelola lembaga 

pendidikan formal maupun non formal. 

 

g. CPMK Enterpreneurship Pendidikan Islam  

Memberikan pemahaman kepada Mahasiswa tentang perilaku dan sikap 

kewirausahaan melalui teori-teori yang mendukungnya serta contoh-

contoh aplikasi nyata di dunia usaha. Dengan harapan agar Mahasiswa 

mampu membaca peluang-peluang usaha yang pada akhirnya didorong 

untuk mempunyai jiwa wirausaha dan mempunyai minat untuk 

berwirausaha dalam dunia pendidikan, yang digambarkan dalam rencana 

usaha atau proposal usaha. 

 

h. CPMK E-learning  

Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan memiliki 

pemahaman dan mampu dalam mengembangkan pembelajaran berbasis 

Elearning untuk meningkatkan kualitas pembelajaran pada jenjang 

pendidikan tertentu baik dalam pendidikan formal, informal, non-formal 

dengan memperhatikan prinsip pembelajaran dan penerapan ilmu 

pengetahuan danteknologi di bidang Teknologi Pendidikan. 

 

i. CPMK Pengelolaan Kelas  

Setelah mengikuti perkuliahan Pengelolaan Kelas mahasiswa mampu 

melaksanakan upaya pengelolaan kelas dalam rangka menciptakan 

suasana dalam kegiatan pembelajaran sehinggga tujuan pembelajaran 

dapat tercapai. 

 

j. CPMK Fikih Ibadah  

Mahasiswa dan mahasiswi mampu memahami konsep Fiqih Ibadah, dan 

mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. 

 

K. Program Studi Bimbingan Konseling dan Pendidikan Islam 

1. Mata Kuliah yang Ditawarkan 

No Kode Nama Mata Kuliah SKS 

1 BKP13501 Fikih Pernikahan 2 

2 BKP13502 Psikoterapi Islam 2 

3 BKP13503 Bimbingan Konseling Belajar 2 

4 BKP13504 Islamic Worldview 2 

5 BKP13505 Kajian Islam Timur Tengah 2 

6 BKP13506 Psikologi Perkembangan 2 

7 BKP13507 Psikologi Pendidikan 2 

8 BKP13508 Mikro Konseling 2 

9 BKP13509 Psikologi Agama 2 

10 BKP13510 Administrasi BK Sekolah 2 

  Jumlah 20 
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2. Deskripsi Mata Kuliah yang Ditawarkan 

a. Fikih Pernikahan (2 sks) 

Mata kuliah ini membahas tentang 44acto perkawinan menurut ajaran 

Islam, sehingga pembahasan di dalamnya berkaitan dengan aspek-aspek 

44acto ekonomi yang mendialektikkan nilai-nilai ekonomi itu sendiri 

dengan nilai-nilai etika berupa akidah (ketuhanan) dan 44actor44m 

(kemanusiaan). Hukum perkawinan yang didasarkan pada fiqih 

Munakahat dilakukan bukan hanya berbasis pada nilai materi, melainkan 

terdapat sandaran transcendental di dalamnya yang bernilai ibadah. 

 

b. Psikoterapi Islam (2 sks) 

Mata kuliah ini memberikan pengetahuan dan pemahaman dasar  tentang  

teori dan masalah Psikoterapi  dan kontribusinya dalam meningkatan mutu 

layanan kepada masyarakat . 

 

c. Bimbingan Konseling Belajar (2 sks) 

Mata kuliah ini memberikan pembekalan pengetahuan kepada mahasiswa 

berkenaan dengan bimbingan dan konseling bidang belajar yang bertujuan 

untuk memahami konsep dasar dan teori bimbingan dan  konseling belajar 

serta pembekalan keterampilan-keterampilan praksis yang diperlukan 

dalam penyelenggaraan layanan yang berkaitan dengan bimbingan dan 

konseling bidang belajar. 

 

d. Islamic Worldview (2 sks) 

Mata kuliah ini berisi tentang konsep-konsep pokok dan mendasar 

dalam Islam, yang sangat vital untuk dipahami oleh setiap calon 

sarjana muslim dalam bidang apapun. dan bertindak bagi seorang muslim. 

tantangan yang berhubungan dengan aqidah dan akhlak Islam. 

 

e. Kajian Islam Timur Tengah (2 sks) 

 

 

f. Psikologi Perkembangan (2 sks) 

Mata kuliah ini membahas tentang tahapan perkembangan manusia di 

mulai dari tahapan remaja sampai dewasa akhir dan tahapan  

kematian. Materi tersebut menjelaskan hal-hal yang terkait dengan 

perkembangan fisik, kognitif dan psikososial pada setiap tahapan  

perkembangan manusia 

Dalam perkuliahan ini dibahas tentang (1) konsep perkembangan, 

mencakup : (a) konsep perkembangan dalam kontelasi psikologi dan 

pendidikan, serta (b) pengertian, prinsip, pendekatan, dan tahapan 

perkembangan; (2) faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan; 

4 (3) konsep dan tugas perkembangan berdasarkan tahapan 

perkembangan; (4) karakteristik perkembangan psiko-fisik peserta didik, 

mencakup (a) perkembangan fisik dan psikomotorik, (b) kognitif, (c) 

bahasa, (d) sosiomosional, (e) moral dan religi, (f) kemandirian, dan (g) 
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perkembangan karier; (5) permasalahan remaja serta implikasinya dalam 

pendidikan. 

 

g. Psikologi Pendidikan (2 sks) 

Mata kuliah ini mengkaji konsep-konsep dasar yang tercakup ke dalam 

studi psikologi pendidikan sebagai suatu disiplin. Bagi mahasiswa yang 

berasal dari luar psikologi (murni) dan psikologi pendidikan dan 

bimbingan, mata kuliah ini merupakan pengetahuan prasyarat yang sangat 

penting dan harus ditempuh pada semester awal untuk mempermudah 

mempelajari mata-mata kuliah lain yang bersifat lanjutan (advance). 

Materi kajian dalam mata kuliah ini meliputi hakikat, urgnesi dan manfaat 

psikologi pendidikan dalam pengembangan teori dan praksis pendidikan, 

konsep dasar tentang tingkah laku manusia dalam situasi pendidikan, 

dinamika motivasi, pertumbuhan dan perkembangan perilaku dan pribadi, 

perbedaan individual, proses belajar, teori belajar, modelmodel mengajar 

dan diagnosis kesulitan belajar. 

 

h. Mikro Konseling (2 sks) 

Mata kuliah ini akan memberikan pengalaman belajar penerapan 

keterampilan-keterampilan dalam konseling. Selain keterampilan kunci 

yang disampaikan, pengembangan kompetensi diri untuk dapat 

menerapkannya untuk membantu orang lain juga menjadi bagian dalam 

mata kuliah ini. 

 

i. Psikologi Agama (2 sks) 

Mata kuliah Psikologi  Agama   ini   memberikan   bekal   kepada   

mahasiswa   untuk  memahami  teori  dan  tema-tema  psikologi  yang  

membahas  mengenai  keberagamaan dan mendiskusikan berbagai 

perkembangan keberAgamaan masyarakat saat ini berdasarkan analisis 

psikologi. 

 

j. Administrasi BK Sekolah (2 sks) 

Mata kuliah ini mengkaji tentang konsep dasar tentang administrasi dalam 

konteks bimbingan dan konseling di sekolah, penyusunan program 

bimbingan dan konseling, keterampilan dalam merancang program BK 

yang komprehensif, serta penilaian proses maupun hasil kegiatan 

bimbingan dan konseling. 

 

3. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah yang Ditawarkan 

a. CPMK Fikih Pernikahan  

Dengan mempelajari mata kuliah ini Mahasiswa mampu menerapkan 

praktik dan tata cara hukum seputar pernikahan dengan syarat dan 

rukunnya b. Mahasiswa mampu memahami dasar istidlal dengan adanya 

perbandingan mazhab fikih seputar hukum pernikahan. c. memilih sikap 

yang tepat menghadapi persoalan pernikahan yang terjadi di masyarakat 
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b. CPMK Psikoterapi Islam  

Dengan mempelajari mata kuliah ini mahasiswa mampu memberikan 

pelayanan dan perawatan untuk mewujudkan kesehatan mental yang baik, 

mampu mendiagnosa dan melakukan pencegahan dan pengobatan serta 

membedakan indikator sehat dan sakitnya mentalitas dengan analisis 

terapi religious, mahasiswa terampil dalam memberikan layanan 

keperawatan mental kepada klien/pasien dalam upaya pengentasan dan 

pemulihan mental yang tidak sehat. 

 

c. CPMK Bimbingan Konseling Belajar 

Pada akhir mata kuliah ini Mahasiswa mampu memahami, menguasai, 

model-model belajar dan teknik-teknik dalam bimbingan dan konseling 

belajar.Mahasiswa mampu memahami, menguasai, langkah-langkah serta 

tahapan dalam konseling belajar dengan tepat.Mahasiswa mampu 

memahami, mendalami serta menguasai langkah-langkah serta tahapan 

dalam setiap teknik pada teori belajar.Mahasiswa mampu memahami dan 

menguasai kondisi dan mekanisme perubahan dalam bimbingan dan 

konseling belajar.Mahasiswa mampu menunjukkan rasa empati terhadap 

peserta didik. 

 

d. CPMK Islamic Worldview  

Setelah mempelajari mata kuliah ini mahasiswa mampu memiliki 

kompetensi dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik yang 

berhubungan dengan akidah dan akhlak Islam, serta menjadikannya 

sebagai cara pandang, cara bersikap, dan berperilaku yang benar sebagai 

seorang muslim. 

 

e. CPMK Kajian Islam Timur Tengah 

Setelah mempelajari mata kuliah ini mahasiswa mampu  

 

f. CPMK Psikologi Perkembangan  

Mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan Psikologi Perkembangan  

diharapkan mahasiswa mampu memiliki pengetahuan dan memahami 

konsep psikologi dan psikologi perkembangan. 

 

g. CPMK Psikologi Pendidikan  

Setelah mempelajari mata kuliah ini mahasiswa Mampu mengambil 

keputusan yang tepat dalam memecahkan persoalan di lingkungan 

pekerjaan yang dihadapinya sesuai dengan konteksnya untuk memperoleh 

hasil terbaik, Mampu mensintesiskan teori psikologi pendidikan dalam 

meningkatkan mutu hasil pembelajaran. 

 

h. CPMK Mikro Konseling  

Mahasiswa memiliki keterampilan dalam hal mengaplikasikan teknik dan 

tahapan konseling yang dimikrokan dan diintegrasikan. (Latihan 

keterampilan-keterampilan Konseling) 
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i. CPMK Psikologi Agama  

Dengan mempelajari mata kuliah ini mahasiswa memiliki wawasan dan 

pengetahuan tentang perkembangan kehidupan beragama pada masa anak-

anak, masa remaja, masa dewasa, masalah konversi agama, masalah dzikir 

dan lalai terhadap Tuhan, serta pendekatan Tarekat dalam mengatasi 

kenakalan remaja 

 

j. CPMK Administrasi BK Sekolah  

Setelah mempelajari mata kuliah ini Mahasiswa memiliki pengetahuan 

tentang bimbingan konseling sekolah b. Mahasiswa mengetahui kegiatan 

administrasi BK di Sekolah, Mahasiswa terampil dalam melakukan 

komunikasi konseling dalam menghadapi masalah siswa di Sekolah, dan 

Mahasiswa mampu menerapkan administrasi BK sebagai kegiatan layanan 

BK di sekolah. 

 

 

L. Program Studi Perbankan Syariah 

1. Mata Kuliah yang Ditawarkan 

No Kode Nama Mata Kuliah SKS 

1 PSY13501 Wirausaha Syariah 2 

2 PSY13502 Ekonomi Syariah 2 

3 PSY13503 Fiqh Bisnis Kontemporer  2 

4 PSY13504 Bisnis Digital 2 

5 PSY13505 Akuntansi Syariah 2 

6 PSY13506 Pasar Modal dan Investasi Syariah 2 

7 PSY13507 Manajemen Filantropi Islam 2 

8 PSY13508 Etika Bisnis Syariah 2 

9 PSY13509 Filsafat Ekonomi Islam 2 

10 PSY13510 Perbankan Syariah 2 

  Jumlah 20 

 

2. Deskripsi Mata Kuliah yang Ditawarkan 

a. Wirausaha Syariah (2 sks) 

Matakuliah ini mengkaji tentang bagaimana menjadi seorang wirausaha 

yang kreatif dan inovatif serta mengetahui strategi strategi yang dilakukan. 

 

b. Ekonomi Syariah (2 sks) 

Mata kuliah ini membicarakan tentang ruang lingkup dan konsep dasar 

ekonomi Syariah, problematika ekonomi syariah, landasan serta 

instrumen-instrumen yang ada di dalam pengembangan ekonomi syariah, 



 48 

serta tantangan dan peluang dalam perkembangan ekonomi syariah di 

Indonesia. 

 

c. Fiqh Bisnis Kontemporer (2 sks) 

Mata kuliah Fiqh Bisnis Kontemporer merupakan mata kuliah yang 

membahas tentang berbagai akad atau transaksi kekinian yang tidak 

dibahas dalam fiqih klasik. Dengan karakternya yang baru ini mahasiswa 

diajak  untuk menganalisis permasalahan-permasalahan hukum dilihat dari 

bentuk akad dan legalitasnya dari sudut pandang fiqih Muamalah (Hukum 

Ekonomi Islam). Semua Topik itu akan menjadi titik fokus diskusi dalam 

mata kuliah ini yaitu dengan melakukan telaah kritis terhadap konsep dan 

pelaksanaannya dilihat dari perspektif Hukum Ekonomi Islam. 

 

d. Bisnis Digital (2 sks) 

Mata Kuliah Bisnis Digital ini sebagai respons atas tantangan industri 4.0, 

untuk mencetak mahasiswa profesional dalam bidang bisnis digital yang 

akan menopang UMKM dan berperan dalam perkembangan industri 

ekonomi kreatif. Mata kuliah ini mempelajari Bisnis Digital berisi 

keilmuan di bidang bisnis dan digital/teknologi informatika agar 

mahasiswa dapat memiliki kemampuan berbisnis dan memperoleh 

pengetahuan mengenai teknologi informatika untuk meningkatkan 

keberhasilan usaha. 

 

e. Akuntansi Syariah (2 sks) 

Mengajarkan operasional secara umumsiklus akuntansi, pencatatan 

akuntansi produk dan jasa yang dilakukan oleh Bank Syariah yang terdiri 

dari Giro Rupiah dan Valas, Tabungan, Deposito Rupiah dan 

Valas,Kliring, Transfer, Bank Notes, Pembiayaan, serta berbagai laporan 

keuangan Bank Syariah dengan tetap mengacu pada Ketentuan Bank 

Indonesia dan PSAK101 – 106 tahun 2011. 

 

f. Pasar Modal dan Investasi Syariah (2 sks) 

Mata kuliah ini menyajikan materi-materi mengenai teori portofolio dan 

Analisis investasi serta pengertian dan implementasi model investasi di 

dunia nyata. 

 

g. Manajemen Filantropi Islam (2 sks) 

Mata kuliah ini memberikan pemahaman dan menganalisa tentang 

manajemen zakat, infak, sadaqah dan wakaf dan perkembangannya dari 

masa ke masa termasuk praktiknya di Indonesia. 

 

h. Etika Bisnis Syariah (2 sks) 

Mata kuliah ini memiliki pokok bahasan tentang prinsip dan Sistem Nilai 

dalam bisnis syariah, bisnis syariah dan teori etikanya, etika dalam Al-

Qur‟an dan Hadits, etos kerja dalam Bisnis Syariah, perilaku produsen, 

konsumen dan distributor dalam Islam, tanggungjawab sosial perusahaan, 

persaingan dan larangan bisnis dalam Islam dan lembaga arbitrase atas 

persengketaan bisnis syariah. Mengenal dengan baik prinsip dan sistem 
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nilai dalam bisnis syariah sehingga dapat dipraktekan pada kehidupan 

sehari-hari, serta larangan-larangan dalam bisnis dan persaingan usaha 

yang tidak sehat. 

 

i. Filsafat Ekonomi Islam (2 sks) 

Mata kuliah untuk filsafat ekonomi islam bertujuan untuk memberikan 

landasan-landasan dasar tentang Filsafat ekonomi islam mempunyai yang 

mempunyai beberapa kegunaan, diantaranya : Mewujudkan integritas 

seorang muslim yang kaffah untuk membentuk karaktertistik ekonomi 

islam yang menerapkan syariah islam secara kaffah. 

 

j. Perbankan Syariah (2 sks) 

Mata kuliah ini membicarakan tentang larangan riba dan perbankan 

syariah yang dilihat dari aspek asal usul, hakikat, sejarah, hukum 

kelembagaan di Indonesia serta prinsip dasar operasional    

 

3. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah yang Ditawarkan 

a. CPMK Wirausaha Syariah (2 sks) 

Mahasiswa memahami dengan baik konsep dan etika Islam tentang 

kewirausahaan dan serta berpengalaman dan terampil dalam wirausaha 

sehingga terbentuk jiwa entrepreneurship dalam kehidupan sehari-hari 

dengan indikator : 

1. Mampu menjelaskan konsep-konsep kewirausahaan secara umum 

2. Mampu menjelaskan etika Islam dalam wirausaha 

3. Mampu melahirkan proses berfikir yang kreatif dan inovatif 

4. Mampu mengidentifikasi kesempatan dan peluang-peluang usaha 

5. Mampu membuat strategi pengembangan usaha/bisnis 

6. Terampil dalam mengatur modal usaha 

7. Terampil dan mampu beradaptasi dengan perkembangan dan 

perubahan pasar 

8. Mampu membuat dan menyusun rencana bisnis (business plan) 

 

b. CPMK Ekonomi Syariah (2 sks) 

Mahasiswa mampu memahami dan menguasai tentang konsep dasar 

ekonomi Syariah, serta problematika perkembangan ekonomi syariah, 

landasan aqidah, moral dan yuridis dalam pengembangan ekonomi 

syariah, instrumen-instrumen dalam ekonomi syariah, hak milik dan 

kepemilikan, jual beli, konsep laba dan riba serta implikasi ekonomisnya, 

prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam produksi, konsumsi dan distribusi, 

deskripsi pelaksanaan ekonomi Syariah dalam perekonomian di Indonesia, 

serta perbandingan ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. 

c. CPMK Fiqh Bisnis Kontemporer (2 sks) 

Mahasiswa memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai hukum 

bisnis khususnya dalam lembaga keuangan dan bisnis syariah serta 

mengkaji pendapat ulama fiqh tentang akad-akad yang diaplikasikan 

dalam lembaga bisnis dan keuangan syari‟ah, dengan indikator sebagai 

berikut: 
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1. Mampu menjelaskan pengertian, ruang lingkup fiqh mu‟amalah 

kontemporer 

2. Mampu menjelaskan akad-akad yang diaplikasikan di lembaga 

perbankan syariah 

3. Mampu menjelaskan akad wadi‟ah, murabahah, musyarakah dan 

mudharabah yang diimplenentasikan dalam produk-produk perbankan 

syariah 

4. Mampu menjelaskan akad ijarah yang mendasari produk-produk 

perbankan syariah 

5. Mampu menjelaskan akad-akad paralel dalam perbankan syariah 

6. Mampu menjelaskan multiakad (hybrid contract)  

7. Mampu menjelaskan beberapa pandangan ulama fiqh mengenai akad-

akad kontemporer fiqh mu‟amalat 

d. CPMK Bisnis Digital (2 sks) 

Ketika seorang mahasiswa mengikuti perkuliahan ini diharapkan mampu:  

1. Memahami konsep sistem e-commerce dan proses bisnis   

2. Memahami konsep B2B dan B2C   

3. Memahami konsep pembuatan e-commerce website   

4. Memahami konsep transaksi online dan pembayaran elektronik   

5. Memahami konsep keamanan dalam e-commerce 

e. CPMK Akuntansi Syariah (2 sks) 

Mahasiswa mampu membuat penyusunan dan penyajian laporan keuangan 

bank syariah serta mampu menghasilkan informasi akuntansi perbankan 

syariah dengan indikator sebagai berikut : 

1. Memahami dan mengoperasional akuntansi dan akuntansi syariah 

2. Memahami dan mengoperasionalkan kerangka dasar penyusunan dan 
penyajian laporan keuangan bank syariah 

3. Mampu menyajikan laporan keuangan syariah 

4. Mampu menyajikan akuntansi mudharabah bank syariah 

5. Mampu menyajikan akuntansi murabahah bank syariah 

6. Mampu menyajikan akuntansi salam bank syariah 

7. Mampu menyajikan akuntansi istisna bank syariah 

8. Mampu menyajikan akuntansi musyarakah bank syariah 

9. Mampu menyajikan akuntansi ijarah bank syariah 

10. Mampu menyajikan akuntansi transaksi asuransi bank syariah 

f. CPMK Pasar Modal dan Investasi Syariah (2 sks) 

Mahasiswa memahami berbagai jenis instrumen pasar modal dan investasi 

syariah serta mampu menjelaskan bagaimana cara bertransaksinya, yang 

ditunjukkan dengan indikator sebagai berikut: 

1. Memahami konsep dan prinsip pasar modal syariah 

2. Mampu menjelaskan sejarah singkat industri syariah dan pasar modal 
syariah 

3. Mampu menjelaskan mekanisme pasar modal menurut hukum 
Islam/syariah 

4. Mampu menjelaskan efek dan sekuritas syariah 

5. Mampu menjelaskan instrumen investasi syariah 
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6. Mampu menjelaskan saham, Reksa dana, obligasi/sukuk syariah 

7. Mampu menjelaskan norma dalam berinvestasi syariah 

8. Mampu menejelaskan perkemabngan dan prospek investasi syariah di 

Indonesia dan negara lain 

g. CPMK Manajemen Filantropi Islam (2 sks) 

Mampu mampu memahami dan menganalisa prinsip manajemen keuangan 

syariah pada lembaga zakat dan wakaf dan menginterpretasi laporan 

keuangan lembaga sosial ZISWAF sesuai dengan SAK Syariah yang 

berlaku di Indonesia 

Dengan indikator sebagai berikut: 

1. Memahami pentingnya filantropi Islam dalam membangun dan 
memajukan ekonomi umat 

2. Menguasai teori dan prinsip-prinsip manajemen keuangan yang 
berbasis syariah syariah pada lembaga zakat dan lembaga wakaf 

3. Mampu memahami peran manajemen keuangan syariah dan 
aktualisasinya 

4. Mampu memahami manajemen kas dan persediaan aset sumbangan 

5. Mampu menganalisa laporan keuangan lembaga zakat dan lembaga 
wakaf 

6. Mampu memahami konsep proses penganggaran lembaga wakaf 

h. CPMK Etika Bisnis Syariah (2 sks) 

Mahasiswa memahami dan menerapkan prinsip- prinsip  etika  bisnis  

sehingga  dijadikan  profesi luhur  dalam  kehidupan  sehari-hari.  

Indikator pencapainnya sebagai berikut : 

1. Mampu menggali landasan agama berupa al qur‟an dan hadits tentang 
etika bisnis 

2. Mempu  mengidentifikasi  berbagai  macam teori etika bisnis 

3. Mampu menentukan teori bisnis islam ataslandasan hokum yang telah 
dipahami 

4. Menerapkan Kewajiban karyawan, manajer dan perusahaan 

5. Mampu menampilkan etika periklanan 

6. Mampu mewujudkan tanggung jawab sosial Perusahaan. 

i. CPMK Filsafat Ekonomi Islam (2 sks) 

1. Mahasiswa mampu memahami ciri dasar berfilsafat dan ruang lingkup 
berfilsafat 

2. Mahasiswa mampu memahami perbedaan Ekonomi DanChrematistike 

3. Mahasiswa mampu memahami teori ekonomi pasca-filsafat yunani 

4. Mahasiswa mampu memahami gagasan islamic man sebagai alternatif 
economic man  

5. Mengetahui dan memahami tentangpemikiran filsafat ekonomi Ibn 
Khaldun 

6. Memahami ekonomi dan hakikat dasar manusia 

7. Memahami pemikiran Al-Ghazali dengan logika maqasid 

8. Memahami Pemikiran Ekonomi Ibn Sina 

9. Memahamirumusan dan Landasan Teologi Ekonomi Islam 
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j. CPMK Perbankan Syariah (2 sks) 

Mahasiswa memahami konsep, sistem dan operasional perbankan syariah 

secara komprehensif dengan indikator sebagai berikut: 

1. Mengetahui wawasan ekonomi syariah dan fiqh mua‟amalah  

2. Mengetahui konsep dasar dan sistem operasi bank syariah 

3. Mengetahui produk penghimpunan dan penyaluran dana bank syariah 

4. Teknik penghitungan bagi hasil dan teknik perhitungan margin 
Investasi bank syariah 

5. Laporan keuangan bank syariah 
 

M. Program Studi Manajemen 

1. Mata Kuliah yang Ditawarkan 

No Kode Nama Mata Kuliah SKS 

1 MNJ13501 Ecommerence 3 

2 MNJ13502 Kreativitas, Inovasi dan Kewirausahaan 2 

3 MNJ13503 Akuntansi Koperasi dan IKM  3 

4 MNJ13504 Studi Kelayakan Bisnis  3 

5 MNJ13505 Perpajakan 3 

6 MNJ13506 Startup Business 3 

7 MNJ13507 Sistim Informasi Manajemen dan Perusahaan 3 

  Jumlah 20 

 

2. Deskripsi Mata Kuliah yang Ditawarkan 

a. Ecommerence (3 sks) 

Mahasiswa memahami mengenai konsep dan teori dasar yang melandasi 

berkembangnya ecommerce diindustri, mengerti komponen-komponen 

yang terdapat didalam sebuah sistem ecommerce, memperoleh gambaran 

mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan untuk membangun 

sebuah sistem e-commerce, dan dapat melakukan eksperimen kecil 

membangun sebuah prototipe sistem e-commerce sederhana. 

 

b. Kreativitas, Inovasi dan Kewirausahaan (2 sks) 

Pada mata kuliah ini mahasiswa belajar mulai tentang bagaimana inovasi 

dan kreativitas bisa dimanage secara personal dan kelembagaan. Setelah 

mengikuti perkuliahan ini mahasiswa akan mempunyai keahlian 

bagaimana mengaplikasikan ide-ide inovatif mereka yang dituangkan 

dalam bisnis yang dikelolanya, bagaimana mereka bisa mempertahankan 

bisnis mereka dengan ide inovatif mereka dari sisi produk, strategi dan 

kolaborasi. 

 

c. Akuntansi Koperasi dan IKM (3 sks) 

Mata kuliah ini membahas Akuntansi pada kegiatan bisnis Usaha Mikro 

Kecil dan Menegah (UMKM) dan Koperasi. Hal-hal yang  dibahas  dalam  

mata  kuliah  ini  adalah  tinjauan  umum  UMKM  dan  Koperasi,  

peranan  UMKM  dan  Koperasi  bagi perekonomian  Indonesia,  

perbedaan  antara  UMKM  dan  Koperasi  dengan  Perusahaan  Besar,  
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peranan  Akuntansi  dalam UMKM  dan  Koperasi,  transaksi-transaksi  

dalam  UMKM  dan  Koperasi,  perlakuan  Akuntansi  UMKM  dan  

Koperasi,  Siklus Akuntansi UMKM dan Koperasi, dan Laporan 

Keuangan UMKM dan Koperasi. Pokok bahasan tersebut akan dibagi 

menjadi dua bagian. Bagian pertama akan dibahas UMKM dan 

akuntansinya. Bagian kedua membahas Koperasi dan akuntansinya. 

 

d. Studi Kelayakan Bisnis (3 sks) 

Matakuliah ini memberikan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan 

kepada mahasiswa tentang arti, ruang lingkup dan manfaat studi kelayakan 

bisnis, konsep siklus proyek/bisnis, aspek-aspek studi kelayakan bisnis; 

identifikasi  biaya  dan  manfaat  bisnis,  konsep  nilai  uang  (time  value  

of  money),  pembayaran  kredit  dengan defered annuity, kriteria 

investasi; serta kelayakan suatu bisnis, analisis biaya sumberdaya 

domestik (DRC) dan analisis matriks kebijakan (PAM). 

 

e. Perpajakan (3 sks) 

Mata kuliah Perpajakan I merupakan mata kuliah yang memberikan dasar 

pemahaman mahasiswa dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Pada 

mata kuliah ini diberikan pengetahuan terkait konsep perpajakan secara 

mendasar maupun ketentuan pajak secara formal sebagai landasan 

pemahaman dalam kajian berikutnya mengenai pengkajian tentang jenis-

jenis perpajakan yang berlaku di Indonesia. Dengan penyelenggaraan 

Mata Kuliah Perpajakan di Program Studi S1 Manajemen FE Unwir 

diharapkan dapat tercipta wahana pembelajaran bagi para mahasiswa 

untuk mengetahui, memahami dan mengkaji, selanjutnya memecahkan 

masalah-masalah terkait perpajakan di Indonesia dalam perspektif 

Pembangunan Bangsa. 

 

f. Startup Business (3 sks) 

Start-up Business adalah mata kuliah yang memberi wawasan mengenai 

kompetensi dasar seorang inovator dan pendiri (founder) start-up. Topik 

bahasan mata kuliah ini adalah: 

1. Founders‟ ethics, yang berfokus pada founders‟ mindset & quality, 

dan pemahaman inovasi, startup, kewirausahaan, dan menemukan co-

founders. 

2. Founders‟ skills, misalkan, kemampuan assessment start-ups, 

memahami perkembangan startup, dan memahami manfaat HAKI 

3. Assessing opportunities, misalkan,kemampuan mengenali peluang, 

kemampuan memahami startup kontemporer, dan memahami 

skalabilitas market. 

 

g. Sistem Informasi Manajemen dan Perusahaan (3 sks) 

Mata kuliah Sistem Informasi Manajemen (SIM) berisi mengenai materi-

materi yang memberikan rerangka pemahaman kepada mahasiswa 

mengenai penggunaan dan pengelolaan teknologi informasi untuk 

menghidupkan proses bisnis, memperbaiki pengambilan keputusan bisnis 

dan memperoleh keunggulan kompetitif. Oleh karena itu, materi yang 
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dibahas dalam mata kuliah ini meliputi konsep dasar sistem informasi 

manajemen, pengembangan sistem, audit sistem informasi, ecommerce, 

sistem bisnis perusahaan, pengelolahan teknologi informasi perusahaan 

dan global, serta sistem pendukung keputusan. 

 

3. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah yang Ditawarkan 

a. Ecommerence 

1. Mahasiswa mengerti dan memahami definisi, manfaat dan 

perkembangan ECommerce 

2. Mahasiswa mampu membedakan struktur dan klasifikasi model E-

Commerce 

3. Mahasiswa dapat memahami langkah perkembangan E-commerce 

dipandang dari perspektif bisnis. 

4. Mahasiswa dapat membangun bisnis e-commece 

5. Mahasiswa dapat memahami bisnis portal internet 

6. Mahasiswa mampu membedakan revenue dan model bisnis umum e-

commerce 

7. Mahasiswa mampu memahami supply chain management dn distribusi 

produk ecommerce 

8. Mahasiswa memahami konsep-konsep pemasaran didalam e-commece 

9. Mahasiswa dapat membuat konsep webe-commece sesuai dengan alur 

bisnis yang diinginkan 

10. Mahasiswa memahami aspek – aspek keamanan dan sistem 

pembayaran pada ecommece 

11. Mahasiswa mampu memahami konsep internet marketing 

12. Mahasiswa mampu membuat prototype E-commerce 

 

b. Kreativitas, Inovasi dan Kewirausahaan 

1. Mahasiswa mampu meningkatkan kreativitas dan inovasi 

2. Mahasiswa mampu menerapkan konsep manajemen inovasi dalam 

perspektif wirausaha 

3. Mahasiswa mampu berkonstribusi sesuai bidangnya 

4. Mahasiswa mampu menganalisis konsep kreativitas dan inovasi 

5. Mahasiswa mampu mengkomersialisasi konsep kreativitas dan inovasi 

dan menerapkan teknologi pendukung 

 

c. Akuntansi Koperasi dan IKM 

Mahasiswa  mampu  memahami  makna  dan  karakteristik  UMKM  dan  

Koperasi  di  Indonesia,  menganalisis  transaksi  yang terjadi di UMKM 

dan Koperasi, menyusun laporan keuangan bagi UMKM dan Koperasi, 

serta menganalisis dan menemukan solusi bagi permasalahan keuangan 

yang ada di UMKM dan Koperasi. 

 

d. Studi Kelayakan Bisnis 

1. Mampu menguraikan dan mengkaji aspek-aspek dalam studi 

kelayakan bisnis  

2. Mampu menyusun dan menganalisis cashflow dan proyeksi laba/rugi 

suatu bisnis  
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3. Mampu menerapkan analisis kelayakan finansial dan ekonomi  

4. Mampu melakukan perhitungan dan menginterpretasikan hasil kriteria 

kelayakan  investasi  

5. Mampu menganalisis dampak perubahan dalam bisnis melalui analisis 

sensitivitas dan switching value  

6. Mampu melakukan analisis daya saing suatu komoditas ekonomi 

 

e. Perpajakan 

1. Menguasai konsep dan prinsip tentang: 

- manajemen keuangan dan investasi 

- perpajakan orang pribadi dan badan 

- sistem informasi akuntansi dan manajemen 

- tata kelola, manajemen strategi, pengendalian internal dan 

manajemen risiko. 

2. Menguasai prinsip dasar tentang: 

- ilmu ekonomi 

- hukum bisnis 

- lingkungan bisnis 

3. Menguasai pengetahuan faktual lingkungan bisnis, ekonomi, 

manajemen, dan hukum komersial 

 

f. Startup Business 

1. Mampu menerapkan kompetensi dasar seorang inovator dan pendiri 

(founder) dengan keilmuan program studi yang dipelajari. 

2. Mampu mengaplikasikan teknologi yang relevan untuk menyelesaikan 

masalah yang ada dalam masyarakat secara inovatif dan kreatif. 

3. Inovatif dan kreatif dalam membentuk start-up. 

4. Mampu menciptakan eko system berbasis inovasi & start-up sesuai 

bidang ilmunya. 

 

g. Sistim Informasi Manajemen dan Perusahaan 

1. Mahasiswa mengusai konsep teoritis secara mendalam tentang 

kebutuhan informasi untuk pengambilan keputusan  

2. Mampu secara mandiri mendesai proses bisnis dalam suatu sistem 

informasi akuntansi yang mendukung penyediaan informasi berbasis 

teknologi informasi untuk pengendalian manajemen dan pengambilan 

keputusan organisasi  

3. Mampu secara mandiri mengoperasikan dan memanfaatkan piranti 

lunak dalam rangka penyusuanan laporan keuangan, anggaran, 

administrasi perpajakan, pengauditan, dan penelitian  
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N. Program Studi Ilmu Pemerintahan 

1. Mata Kuliah yang Ditawarkan 

No Kode Nama Mata Kuliah SKS 

1 IPM13501 Gender dan Pembangunan 2 

2 IPM13502 Kepemimpinan Pemerintahan 3 

3 IPM13503 Politik Pertanahan 2 

4 IPM13504 Ekonomi Politik 2 

5 IPM13505 Mitigasi Bencana 2 

6 IPM13506 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir 2 

7 IPM13507 Pemerintahan Desa 3 

8 IPM13508 Sosiologi Pemerintahan 2 

9 IPM13509 Manajemen Konflik 2 

  Jumlah 20 

 

2. Deskripsi Mata Kuliah yang Ditawarkan 

a. Gender dan Pembangunan (2 sks) 

Dalam Mata kuliah Gender dan Pembangunan  ini mahasiswa akan 

membahas yang berkaitan dengan kesetaraan gender dalam pembangunan, 

meliputi hak,sumberdaya dan aspirasi, ketidak-setaraan gender 

menghambat pembangunan, dampak pertumbuhana ekonomi 

bagikesetaraan gender, dan strategi dalam peningkatan kesetaraan gender 

di dalam pembangunan. 

 

b. Kepemimpinan Pemerintahan (3 sks) 

Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pengetahuan konsep dan 

teori serta ketrampilan kepemimpinan pemerintahan yang ideal dan dapat 

dipraktekkan dalam penyelenggaraan pemerintahan baik nasional, daerah 

maupun desa. 

 

c. Politik Pertanahan (2 sks) 

Mata kuliah ini membahas mengenai istilah dan ruang lingkup hukum 

agrarian, periodisasi perkembangan hukum agrarian, pembentukan UUPA 

dan pembangunan hukum tanah nasional, sejarah penyusunan UUPA, 

Prinsip-prinsip dasar hukum agrarian dalam UUPA, Hak-hak penguasaan 

atas tanah, Penyediaan tanah untuk pembangunan, Hak milik satuan rumah 

susun, Landreform, Pendaftaran tanah, Pengadaaan tanah dan pencabutan 

hak atas tanah, Tanah sebagai jaminan kredit, serta Hak atas kekayaan 

alam. 

 

d. Ekonomi Politik (2 sks) 

Dalam mata kuliah ini mahasiswa akan membahas tentang Pengantar ke 

Pemikiran Ekonomi Politik, Konteks dan Pengertian Ekonomi Politik, 

Teori Ekonomi Mengenai Kepolitikan, Anatomi Sejarah Pemikiran 

Ekonomi Politik, Perspektif Ekonomi Politik, Rezim-rezim Ekonomi 

Politik, Ekonomi Politik Liberalisasi, Ekonomi Politik Modern, Ekonomi 

Politik Birokrasi, Ekonomi Politik di Indonesia, Pembangunan Sektor 

Keuangan, serta Otonomi Daerah dan Pemerataan Ekonomi 
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e. Mitigasi Bencana (2 sks) 

Mata kuliah ini didesain untuk menumbuhkan pemahaman terhadap upaya 

pengurangan resiko bencana dan mengidentifikasi berbagai permasalahan 

dalam meningkatkan kemampuan/kapasitas dan kesiapsiagaan 

mengahadapi bencana melalui  pendekatan mitigasi bencana. 

 

f. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (2 sks) 

Mata kuliah ini secara umum membahas berbagai perspektif dan teknik 

dalam pemberdayaan masyarakat. Dalam mata kuliah ini juga diajarkan 

teknik pengkajian masyarakat, salah satunya adalah PRA dengan berbagai 

macam teknik di dalam PRA. Disamping itu diberikan kepada mahasiswa 

berbagai bentuk permainan yang biasa digunakan sebagai ice breaking 

dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. 

 

g. Pemerintahan Desa (3 sks) 

Mata kuliah ini di desain untuk memberikan pengetahuan tentang konsep, 

teori, pendekatan dinamika perkembangan kebijakan dalam pemerintahan 

desa. Selain itu diberikan juga mengenai tipe, asas dalam pemerintahan 

desa, struktur kelembagaan, hubungan antar lembagaa dalam 

pemerintahan desadan  peranan pemerintah desa dan BPD serta keuangan 

desa APBDes dan LKPJ kepala desa 

 

h. Sosiologi Pemerintahan (2 sks) 

Mata kuliah ini memberikan dasar pemahaman mahasiswa tentang 

pengertian sosiologi pemerintahan, teori-teori sosiologi yang berkaitan 

dengan sosiologi pemerintahan dan aspek-aspek yang menjadi kajian 

sosiologi pemerintahan seperti sosialisasi, partisipasi, dan komunikasi 

pemerintahan, serta kajian tentanggerakan sosial, civil society, konflik dan 

demokrasi. 

 

i. Manajemen Konflik (2 sks) 

Mata kuliah ini dijukan untuk memberikan bekal pengetahuan dan 

keahlian kepada mahasiswa dalam memahami konflik organisasi, 

mengidentifikasi sumber-sumber konflik, dan menangani konflik menjadi 

kekuatan yang membantu dalam mencapai tujuan kemajuan dan 

produktivitas organisasi. Manajemen Konflik dapat dianggap sebagai 

suatu pendekatan terhadap pengelolaan konflik yang menyediakan 

kerangka kerja strategis untuk mendukung tujuan dan hasil bisnis jangka 

pendek hingga jangka panjang. Pendekatan ini berkaitan dengan konsep 

konflik dan strategi untuk mengelola konflik secara dalam. 

 

3. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah yang Ditawarkan 

a. CPMK Gender dan Pembangunan 

Setelah menyelesaikan pembelajaran mata kuliah ini mahasiswa 

diharapkan mampu mempelajari dan mengembangkan sendiri (self-learn) 

berbagai case-study gender dalam pembangunan yang tidak dibahas dalam 

kuliah ini, dan  mampu melakukan analisis gender terhadap kondisi riil 

saat ini, serta memiliki kemampuan untuk bekerja sama berkelompok, 
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presentasi oral dan berdiskusi secara relevan dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangssa dan bernegara. 

 

b. CPMK Kepemimpinan Pemerintahan 

1. Mahasiswa  mampu mengidentifikasi pentingnya studi kepemimpinan 

beserta konsep dan pengertian kepemimpinan 

2. Mahasiswa mampu menjelaskan dan menerapkan teori dan pendekatan 

dalam studi kepemimpinan 

3. Mahasiswa mampu menjelaskan dan menerapkan model-model 

kepemimpinan 

4. Mahasiswa mampu mengkorelasikan dan menerapkan konsep 

kepemimpinan dalam organisasi sektor publik 

5. Mahasiswa mampu menjelaskandan menerapkan gaya kepemimpinan 

dan fungsi kepemimpinan dalam pemerintahan 

6. Mahasiswa mampu menguraikan hubungan pemimpin dan pengikut 

dalam pemerintahan 

7. Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis efektivitas 

kepemimpinan, kecakapan dan seni dalam kepemimpinan 

8. Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis kepemimpinan 

dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah 

9. Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis kepemimpinan 

dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. 

10. Mahasiswa mampu menguraikan dan menganalisistantangan dan masa 

depan kepemimpinan pemerintahan. 

 

c. CPMK Politik Pertanahan 

Setelah mempelajari mata kuliah ini mahasiswa mampu memberikan 

alternatif pemecahan masalah hukum keagrariaan dalam masyarakat 

melalui penguasaan terhadap asas-asas dan konsep dasar hukum 

keagrariaan. 

 

d. CPMK Ekonomi Politik 

Setelah mempelajari mata kuliah ini mahasiswa dapat mengetahui, 

memahami munculnya istilah studi ekonomi politik, sejarah pemikiran dan 

perkembangan studi ekonomi politik, mulai dari yang klasik sampai 

dengan kajian ekonomi politik kontemporer, perspektif ekonomi politik 

sebuah negara, sampai dengan kemunculan rezim-rezim ekonomi politik, 

sehingga mahasiswa dapat menganalisa dan mengkritisi dengan melihat 

berbagai persoalan-persoalan yang kompleks dalam tatanan politik dan 

perekonomian sebuah Negara. 

 

e. CPMK Mitigasi Bencana 

1. Mahasiswa mampu berkontribusi sebagai warga negara dalam Mitigasi 

Bencana (S3,S4,S5,P22). 

2. Mahasiswa mampu menerapkan konsep-konsep teoritis tentang 

Mitigasi Bencana untuk mengambil keputusan yang tepat dalam 

penyelesaian masalah berdasarkan hasil analisis dan data sesuai bidang 

keahliannnya (P22, KU5) 
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3. Mahasiswa mampu mengambil keputusan secara tepat setelah  

menganalisis kondisi nasional, regional, dan global yang menyangkut 

masalah-masalah pemerintahan, terutama berkaitan dengan masalah 

Mitigasi Bencana (KU5, KK13). 

4. Mahasiswa mampu menganalisis kondisi nasional, regional, dan global 

menyangkut masalah-masalah pemerintahan didasari kepribadian yang 

berintegritas dengan menerapkan konsep-konsep Mitigasi Bencana 

bagi pencapaian tujuan bangsa dan negara Indonesia (KK13,KK14, 

P22) 

 

f. CPMK Pemberdayaan Masyarakat Pesisir 

Setelah mempelajari mata kuliah ini mahasiswa diharapkan  mampu 

menjelaskan berbagai perspektif dalam kegiatan pemberdayaan 

masyarakat;     Mampu menjelaskan peran dan fungsi fasilitator dalam 

kegiatan pemberdayaan masyarakat; Mampu mempraktekkan berbagai 

teknik analisis masalah dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat; dan 

Mampu melakukan berbagai permainan dalam proses pembentukan 

suasana pada kegiatan pemberdayaan. 

 

g. CPMK Pemerintahan Desa 

1. Mahasiswa  mampu mengidentifikasi proses pembelajaran dengan 

berbagai konsep dan teori pemerintahan desa 

2. Mahasiswa mampu menjelaskan sejarah perkembangan desa di 

Indonesia 

3. Mahasiswa mampu menjelaskan dan menerapkan dinamika 

perkembangan regulasi tentang pemerintahan desa 

4. Mahasiswa mampu mengkorelasikan dan menerapkan konsep tipe dan 

asas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa 

5. Mahasiswa mampu menjelaskan struktur kelembagaan dan fungsi 

pemerintahan desa 

6. Mahasiswa mampu menguraikan hubungan kelembagaan dalam 

pemerintahan desa 

7. Mahasiswa mampu menjelaskan pemerintah desa sebagai pelaksana 

fungsi pemerintahan (eksekutif di desa) 

8. Mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan tugas pokok dan 

fungsi badan Permusyawaratan Desa 

9. Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis jenis dan dinamika 

regulasi pada pemerintahan desa. 

10. Mahasiswa mampu menguraikan dan menganalisis keuangan dan 

perencanaan anggaranpendapatan dan belanja  Desa (APBDes) 

 

h. CPMK Sosiologi Pemerintahan 

1. Kemampuan memahami dan menjelaskan Konsep pengertian dan 

Ruang Lingkup Sosiologi Pemerintahan (S2, KU7, KK1) 

2. Kemampuan Memahami Struktur Pemerintahan (S6, KU7) 

3. Kemampuan memahami Budaya Pemerintahan (S2, P2, KK1) 

4. Kemampuan memahami Sikap dan Perilaku Politik dan Pemerintahan 

(S6, KU7) 
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5. Kemampuan menjelaskan hubungan Masyarakat dan Negara (S2, P2, 

KU7) 

6. Kemampuan Menjelaskan Sosialisasi Politik (S4, P2, KU7) 

7. Kemampuan memahami Komunikasi Pemerintahan  (S2, P2, KK1) 

8. Kemampuan memahami Rekruitmen Politik (S4, P2, KU7) 

9. Kemampuan Memahami Partisipasi Politik (S4, P2, KU7) 

10. Kemampuan menjelaskan dan memahami Gerakan Sosial (S2, P2, 

KU7) 

11. Kemampuan menjelaskan dan memahami Legitimasi Sosial(S2, P2, 

KU7) 

12. Kemampuan menjelaskan Civil society (S2, P2, KU7) 

13. Kemampuan menjelaskan dan memahami Konflik dan Integrasi(S2, 

P2, KU7) 

14. Kemampuan menjelaskan dan memahami Demokrasi (S2, P2, KU7) 

 

i. CPMK Manajemen Konflik 

Setelah mempelajari mata kuliah ini mahasiswa dapat memahami dan 

terampil dalam teori utama konflik dan resolusi dalam konteks global. 

Mahasiswa akan dapat belajar bagaimana kritis menilai peran faktor 

material, irasionalitas, identitas, dan keadilan subjektif. Mahasiswa juga 

akan belajar untuk membedakan antara sumber struktural dan relasional 

dari konflik dan efektif membahas dinamika situasi konflik dan teori-teori 

yang mendasari perubahan mengenai intervensi potensial. Mereka akan 

memahami hubungan dari teori kepraktek dan sebaliknya; 

Mengembangkan keterampilan praktis dalam analisis konflik, negosiasi, 

komunikasi, interaksi lintas budaya, dan akan memperkuat kemampuan 

mereka untuk bekerja secara efektif dengan kelompok-kelompok dalam 

konteks yang beragam. Mereka jugaakan belajar keterampilan dasar utama 

dalam mediasi, dialog, fasilitasi, dan proses inti lainnya di lapangan; 

Memahami bidang penyelesaian konflik, sejarah, institusi (termasuk 

donor, lembaga kebijakan, dan pelaksana), dan perdebatan etis dan praktis 

saat ini; Mampu melakukan analisis konflik dalam masyarakat dan untuk 

menerapkan teoripraktis. Mahasiswa akan mengembangkan pemahaman 

tentang peran pihak ketiga,kompleksitas intervensi dalam situasi konflik, 

dan etika inti, seperti tidakmembahayakan dan kepekaan budaya. 
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BAB III 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERTUKARAN PELAJAR 

 

A. Persiapan  

1. Setiap Program Studi menawarkan mata kuliah sebanyak 20 sks kepada 

mahasiswa Program Studi lain. 

2. Jumlah rombongan belajar (rombel) mata kuliah yang ditawarkan sama dengan 

jumlah rombel semester sebelumnya (IV). 

3. Kuota peserta tiap rombel ditentukan berdasarkan jumlah mahasiswa semester IV 

yang aktif dibagi dengan jumlah rombel. 

4. Bagian Akademik BAAK menyebarluaskan informasi tentang kuota jumlah 

mahasiswa untuk setiap mata kuliah yang ditetapkan Program Studi. 

5. Bagian Akademik BAAK memasukkan mata-mata kuliah tersebut ke SIMAKO. 

6. Bagian Akademik BAAK membuat aplikasi program Pertukaran Pelajar yang 

berisi proses pendaftaran dan pengaturanjadwal perkuliahan. 

 

 
 

Gambar 1. Alur Persiapan Program Pertukaran Pelajar 

 

B. Pendaftaran 

1. Bagian Akademik BAAK membuat jadwal pendaftaran program Pertukaran 

Pelajar. 

2. Pendaftaran program Pertukaran Pelajar dilakukan setiap bulan Agustus. 

3. Program Studi membuat jadwal bimbingan akademik bagi mahasiswa yang akan 

menempuh program Pertukaran Pelajar. 

4. Mahasiswa mempelajari Buku Panduan Pelaksanaan Program Pertukaran Pelajar 

di Universitas Wiralodra. 

5. Mahasiswa berkonsultasi dengan Dosen Pembimbing Akademik tentang mata 

kuliah yang akan ditempuh pada program Pertukaran Pelajar. 

Mulai 
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6. Mahasiswa mendaftar untuk mengontrak sejumlahmata kuliah dengan bobot 20 

sks yang ditawarkan oleh Program Studi lain. 

7. Mata kuliah yang dikontrak mahasiswa sebanyak 20 sks bisa berasal dari 1 (satu) 

Program Studi bisa pula berasal dari beberapa Program Studi di lingkungan 

Universitas Wiralodra. 

8. Mahasiswa mengontrak mata kuliah yang akan ditempuhnya pada program 

Pertukaran Pelajar melalui aplikasi yang disediakan BAAK. 

9. Jika pendaftar sebuah mata kuliah sudah memenuhi kuota yang ditetapkan maka 

pendaftaran untuk mata kuliah tersebut ditutup. 

10. Mahasiswa yang pendaftarannya ditolak karena kuota telah terpenuhi wajib 

menggantinya dengan mata kuliah lain. 

11. Rektorat menyampaikan peserta program Pertukaran Pelajar kepada fakultas dan 

program studi. 

12. Mahasiswa mengontrak mata kuliah dari prodi lain dan prodi sendiri (jika ada) 

pada KRS online. 

 

 
Gambar 2. Alur Pendaftaran Program Pertukaran Pelajar 
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C. Pelaksanaan 

1. Fakultas dan Program Studi tujuan bertanggung jawab atas pelaksanaan 

perkuliahan program Pertukaran Pelajar. 

2. Fakultas dan Program Studi asal memonitor pelaksanaan program Pertukaran 

Mahasiswa bagi mahasiswanya. 

3. Fakultas dan Program Studi tujuan menyusun jadwal perkuliahan berkoordinasi 

dengan Bagian Akademik BAAK. 

4. Fakultas, Program Studi tujuan dan atau BAAK menyiapkan ruang dan 

administrasi perkuliahan. 

5. Bagian Akademik BAAK mengoordinir pembagian ruang kuliah untuk program 

Pertukaran Pelajar. 

6. Fakultas yang menaungi Program Studi tujuan mengusulkan hak finansial dosen 

pengampu mata kuliah program Pertukaran Pelajar kepada Bagian Keuangan 

Rektorat. 

7. Dosen pengampu menginputkan nilai akhir mata kuliah yang diampunya ke 

SIMAKO. 

8. Dosen pengampu menyampaikan hasil cetak (printout) nilai akhir mata kuliah 

yang diampunya kepada Fakultas/Program Studi tujuan dan Fakultas/Program 

Studi asal. 

9. Kartu Hasil Studi (KHS) dibuat dan dikeluarkan oleh Program Studi asal. 

 
Gambar 3. Alur Pelaksanaan Program Pertukaran Pelajar 
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BAB IV 

PENUTUP 
 

 

Keberhasilan program Pertukaran Pelajar ini sangat bergantung pada pemahaman, 

kesadaran, dan upaya yang sungguh-sungguh dari semua pihak (pimpinan, dosen, 

mahasiswa, dan tenaga kependidikan) di lingkungan Universitas Wiralodra. Ihwal 

pelakasaan program Pertukaran Pelajar yang belum diatur di dalam panduan ini akan 

diatur kemudian berdasarkan kebijakan Rektor Universitas Wiralodra. 

 

 


