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KATA PENGANTAR
Buku Pedoman Akademik Tahun Ajaran 2020/2021 merupakan kumpulan peraturan
akademik, struktur kurikulum, petunjuk pelaksanaan pembelajaran dan segala sesuatu yang
berkaitan dan menunjang penyelenggaraan akademik di lingkungan Institut Shanti Bhuana.
Tujuan diterbitkannya Buku Pedoman Akademik ini adalah untuk menjadi panduan
bagi seluruh pimpinan, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa di lingkungan
Institut Shanti Bhuana secara konsisten. Dengan demikian diharapkan proses
penyelenggaraan pendidikan yang terdapat pada empat program studi yang ada di Institut
Shanti Bhuana yaitu Program Studi Manajemen, Program Studi Kewirausahaan, Program
Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) dan Program Studi Teknologi Informasi (TI)
dapat berjalan seiring dan terarah dalam mewujudkan visi dan misi institusi.
Dunia pendidikan memiliki permasalahan akademik yang selalu berkembang, oleh
karena itu Buku Pedoman Akademik selalu diterbitkan menjelang tahun ajaran baru dimulai,
dengan penyempurnaan dari buku pedoman akademik tahun sebelumnya. Demikian halnya
dengan buku pedoman akademik Tahun 2020/2021 ini merupakan hasil penyempurnaan dari
Buku Panduan Akademik Tahun 2019/2020 dan disusun berdasarkan kurikukum kampus
merdeka.
Akhir kata semoga Buku Pedoman Akademik Tahun 2020/2021 ini dapat
dipergunakan oleh seluruh civitas akademika Institut Shanti Bhuana. Terimakasih kepada
semua pihak yang telah terlibat dalam penyusuanan Buku Pedoman ini.
Selamat memulai tahun akademik yang baru, kiranya Allah Tritunggal Mahakudus
selalu menuntun langkah kita di sepanjang tahun akademik 2020/2021. Tuhan memberkati.
Deum Amare et Amatum Facere

SURAT KEPUTUSAN KETUA

BUKU PANDUAN AKADEMIK INSTITUT SHANTI BHUANA TAHUN 2019/2020

| ii

BUKU PANDUAN AKADEMIK INSTITUT SHANTI BHUANA TAHUN 2020/2021

| iii

DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ........................................................................................................................ i
SURAT KEPUTUSAN KETUA ....................................................................................................... ii
DAFTAR ISI ..................................................................................................................................... iv
DAFTAR TABEL .............................................................................................................................. v
DAFTAR LAMPIRAN ..................................................................................................................... v
BAB 1 PROFIL INSTITUSI............................................................................................................. 1
1.1 Gambaran Umum Institut Shanti Bhuana ............................................................................... 1
1.2 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Institut Shanti Bhuana .......................................................... 2
1.3 Tagline Institut Shanti Bhuana ............................................................................................... 3
1.4 Identitas Institut Shanti Bhuana .............................................................................................. 4
1.5 Mars dan Hymne Institut Shanti Bhuana ................................................................................ 5
1.6 Struktur Organisasi Institut Shanti Bhuana ............................................................................ 6
BAB 2 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ............................................................................ 7
2.1 Kalender Akademik 2020/2021 .............................................................................................. 7
2.2 Sistem Penyelenggaraan Pendidikan ...................................................................................... 9
2.3 Status Mata Kuliah ............................................................................................................... 10
2.4 Beban dan Lama Studi .......................................................................................................... 10
2.5 Etika Akademik .................................................................................................................... 11
2.6 Cuti Akademik...................................................................................................................... 12
BAB 3 KEMAHASISWAAN .......................................................................................................... 14
3.1 Registrasi Mahasiswa ........................................................................................................... 14
3.1.1 Registrasi Mahasiswa Lama ............................................................................................ 14
3.1.2 Registrasi Mahasiswa Baru ............................................................................................. 15
3.2 Pembimbingan Akademik .................................................................................................... 16
3.3 Penilaian Integritas Mahasiswa ............................................................................................ 17
3.4 Unit Kegiatan Mahasiswa ..................................................................................................... 17
BAB 4 PROSES PEMBELAJARAN ............................................................................................. 19
4.1 Perencanaan Pembelajaran ................................................................................................... 19
4.2 Pelaksanaan Pembelajaran .................................................................................................... 20
4.3 Penilaian dan Evaluasi Pembelajaran ................................................................................... 20
BAB 5 PROFIL PROGRAM STUDI ............................................................................................ 23
5.1 Program Studi Manajemen ................................................................................................... 23
5.1.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Program Studi Manajemen............................................ 23
5.1.2 Kompetensi Lulusan ........................................................................................................ 24
5.1.3 Struktur Kurikulum Program Studi Manajemen ............................................................. 31
5.2 Program Studi Kewirausahaan ............................................................................................. 36
5.2.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Program Studi Kewirausahaan ...................................... 36
5.2.2 Kompetensi Lulusan ........................................................................................................ 38
5.2.3 Struktur Kurikulum Program Studi Kewirausahaan ......................................................... 42
5.3 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) ..................................................... 44
5.3.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Program Studi PGSD .................................................... 44
5.3.2 Kompetensi Lulusan ........................................................................................................ 45
5.3.3 Struktur Kurikulum Program Studi PGSD ...................................................................... 50
5.4 Program Studi Teknologi Informasi (TI) .............................................................................. 55
5.4.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Program Studi Teknologi Informasi ............................. 55
5.4.2 Kompetensi Lulusan ........................................................................................................ 56
BUKU PANDUAN AKADEMIK INSTITUT SHANTI BHUANA TAHUN 2020/2021

| iv

5.4.3 Struktur Kurikulum Program Studi Teknologi Informasi (TI) ........................................ 62
LAMPIRAN ..................................................................................................................................... 72

DAFTAR TABEL
Tabel 1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Institut Shanti Bhuana ......................................................... 2
Tabel 2. Kalender Akademik Program Studi Manajemen dan Kewirausahaan .................................. 7
Tabel 3. Kalender Kademik Program Studi PGSD dan Tehnologi Informasi ..................................... 8
Tabel 4. Rentang IPS dan Jumlah sks maksimum ............................................................................. 11
Tabel 5. Daftar Dosen PA ................................................................................................................. 16
Tabel 6. Komponen dan Bobot Penilaian .......................................................................................... 21
Tabel 7. Nilai Huruf dan Kategori ..................................................................................................... 22
Tabel 8. Profil Lulusan Prodi Manajemen ........................................................................................ 24
Tabel 9. Capaian Pembelajaran Prodi Manajemen ............................................................................ 28
Tabel 10. Struktur Kurikulum Program Studi Manajemen ............................................................... 31
Tabel 11. Mata Kuliah Konsentrasi Program Studi Manajemen ....................................................... 35
Tabel 12. Hubungan Misi, Tujuan dan Sasaran Prodi Kewirausahaan ............................................. 37
Tabel 13. Profil Lulusan Program Studi Kewirausahaan .................................................................. 38
Tabel 14. Capaian Pembelajaran Prodi Kewirausahaan .................................................................... 39
Tabel 15. Struktur Kurikulum Program Studi Kewirausahaan.......................................................... 42
Tabel 16. Analisis Profil Prodi PGSD ............................................................................................... 46
Tabel 17. Capaian Pembelajaran Prodi PGSD .................................................................................. 47
Tabel 18. Struktur Kurikulum Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) ................. 50
Tabel 19. Profil Lulusan Prodi Teknologi Informasi ........................................................................ 56
Tabel 20. Capaian Pembelajaran Prodi Teknologi Informasi............................................................ 59
Tabel 21. Struktur Kurikulum Program Studi Teknologi Informasi (TI) .......................................... 62
Tabel 22. Kurikulum Konsentrasi Jaringan dan IoT Prodi Teknologi Informasi (S1) ...................... 64
Tabel 23. Kurikulum Konsentrasi Web dan Basis Data TI ............................................................... 67

DAFTAR GAMBAR
Gambar 1. Logo Institut Shanti Bhuana .............................................................................................. 4
Gambar 2. Struktur Organisasi Institut Shanti..................................................................................... 6
Gambar 3. Pencapaian ICP Mahasiswa ............................................................................................. 17

DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1. Deskripsi Mata Kuliah Program Studi Manajemen ...................................................... 72
Lampiran 2. Deskripsi Mata Kuliah Program Studi Kewirausahaan ................................................ 83
Lampiran 3. Deskripsi Mata Kuliah Wajib Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar ........... 95
Lampiran 4. Deskripsi Mata Kuliah Program Studi Teknologi Informasi (TI) ............................... 110
Lampiran 5. Daftar Nama Dosen dan NIDN ................................................................................... 122
Lampiran 6. Daftar Nama Dosen Pendamping Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) ........................ 123

BUKU PANDUAN AKADEMIK INSTITUT SHANTI BHUANA TAHUN 2020/2021

|v

BAB 1 PROFIL INSTITUSI
1.1

Gambaran Umum Institut Shanti Bhuana

Institut Shanti Bhuana merupakan institusi perguruan tinggi yang sebelumnya
memiliki nama Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Shanti Bhuana yang dikelola oleh Yayasan
Santo Yohanes Salib. Pada 20 Juli 2016, Yayasan Santo Yohanes Salib yang memiliki ijin
operasional melalui Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Republik Indonesia Nomor 220/KPT/I/2016 dengan mengelola program studi yaitu Program
Studi Manajemen, Program Studi Kewirausahaan. Kemudian pada tahun 2020 Sekolah
Tinggi Shanti Bhuana berubah bentuk menjadi Institut Shanti Bhuana dengan penambahan
2 (dua) program studi, yaitu Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD), dan
Program Studi Teknologi Informasi (TI).
Saat ini Institut Shanti Bhuana telah menjalankan empat tahun akademik proses
pendidikan. Dan pada tahun akademik saat ini yaitu 2020/2021 merupakan tahun akademik
yang kelima bagi Institut Shanti Bhuana. Dengan demikian, Institut Shanti Bhuana memiliki
lima angkatan mahasiswa pada program studi manajemen dan kewirausahaan dan 1 angkatan
pada Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dan Program Studi Tehnologi
Informasi.
Institut Shanti Bhuana yang sebelumnya Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Shanti
Bhuana telah melaksanakan proses Akreditasi Institusi sesuai dengan waktu yang telah
ditetapkan oleh Kemenristekdikti, yaitu minimal satu setengah tahun saat memperoleh ijin
operasional. Hasil Akreditasi tersebut tertuang dalam Surat Keputusan BAN-PT
No.75/SK/BAN-PT/Akred/PT/IV/2018 yang menyatakan bahwa Sekolah Tinggi Ilmu
Manajemen Shanti Bhuana telah Terakreditasi.
Tahun Akademik 2020/2021 merupakan tahun akademik baru ditandai dengan
penambahan sarana laboratorium untuk menunjang proses pembelajaran para mahasiswa. Di
tahun akademik baru ini, Institut Shanti Bhuana memiliki lima laboratorium yaitu:
Laboratorium Bahasa, Laboratorium Microteaching, Laboratorium Komputer, Laboratorium
IPA, dan Laboratorium Pengembangan Bahan Ajar. Dengan tersedianya kelima laboratorium
tersebut, diharapkan para dosen dan mahasiswa pada Program Studi Manajemen, Program
Studi Kewirausahaan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, dan Program Studi
Teknologi Informasi dapat memanfaatkan secara maksimal, sehingga dapat terwujud daya
saing yang tinggi bagi mahasiswa Institut Shanti Bhuana.
Peningkatan daya saing mahasiswa Institut Shanti Bhuana juga diimplementasikan
melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN). KKN yang diselenggarakan oleh Institut Shanti
Bhuana meliputi enam aspek yaitu iman, moral, intelektualitas, fisik, kepribadian dan
ketrampilan. Sebelum mengikuti KKN, mahasiswa wajib mengikuti pembekalan KKN untuk
dapat mempersiapkan diri sebaik mungkin dalam pelaksanaan KKN. Beberapa hal di atas
merupakan upaya nyata yang telah dilaksanakan oleh Institut Shanti Bhuana untuk terus
menginternalisasi nilai-nilai Visi dan Misi Institut Shanti Bhuana kepada seluruh sivitas
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akademika. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Institut Shanti Bhuana akan dijelaskan lebih
lanjut pada bab berikut ini.
1.2

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Institut Shanti Bhuana

VISI
Visi Institut Shanti Bhuana adalah
“Menjadi Perguruan Tinggi yang berfokus pada cinta tanah air, integritas,
profesionalitas, dan Budaya Amare.”
Institut Shanti Bhuana telah menetapkan misi, tujuan dan sasaran untuk mewujudkan misi
tersebut. Ketiga aspek tersebut disusun dan saling berkesinambungan, agar berjalan secara
sistematis dan terarah. Dan memberi kejelasan, khusunya bagi seluruh sivitas akademika
Institut Shanti Bhuana. Berikut adalah misi, tujuan dan sasaran Institut Shanti Bhuana.
Tabel 1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Institut Shanti Bhuana
MISI
Menciptakan insan-insan yang
cinta tanah air, berwawasan
kebangsaan,
memiliki
nasionalisme tinggi, ahli,
kreatif, dan inovatif dalam
bidangnya dengan penekanan
pada penerapan ilmu disiplin,
iman yang mendalam, moral
yang tinggi, dan integritas
dalam masyarakat.

Membentuk para profesional
yang handal dan berintegrasi
dalam komunitas mereka
masing-masing:
cerdas,
terampil, inklusif, kreatif,
bugar, disiplin, santun, jujur,
bertanggungjawab,dan dapat
bekerjasama, baik dalam
kelompok kecil maupun besar.

TUJUAN
SASARAN
Melestarikan, membina, dan 1. Penyelenggaraan pembelajaran
meningkatkan
wawasan
holistik-integral dengan penciri
kebangsaan dan cinta akan
universalitas dan keberagaman
tanah air, bukan dengan
latar belakang, yang promenanamkan chauvinisme atau
environment, pro-poor, pro-job,
primordialisme,
melainkan
dan pro-development.
dengan bercermin kepada cita- 2. Penelitian
inovatif
dengan
cita luhur para bapa pendiri
prinsip kontekstualisasi serta
Republik
Indonesia
dan
promosi pentingnya ilmu dan
kebanggaan
atas
budaya,
pengetahuan untuk hidup yang
keberagaman, serta kekayaan
lebih baik ke arah penghayatan
alam Indonesia.
iman yang lebih tajam dan
seimbang.
Menghasilkan
insan-insan 3. Peningkatan
terus-menerus
intelektual yang berintegritas
kualitas
akademik
untuk
tinggi serta mempunyai daya
mendongkrak pengaruh pola
saing yang tinggi pula
pendidikan dan pengembangan
berdasarkan
prinsip-prinsip
holistik-amarean Institut Shanti
moral, Budaya amare, dan iman
Bhuana dalam pengabdian
yang mendalam.
masyarakat.
4. Pengembangan kompetensi dan
rekognisi dosen sejalan dengan
Standar Nasional Pendidikan
Tinggi bukan demi standarisasi
itu sendiri, melainkan untuk
pencapaian tujuan Institut Shanti
Bhuana.
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Melaksanakan Catur Dharma
Institut Shanti Bhuana, yaitu
pendidikan,
penelitian,
pengabdian
kepada
masyarakat, dan budaya amare
dengan orientasi pembangunan
kesejahteraan masyarakat dan
pemanfaatan ilmu pengetahuan
dan teknologi tepat guna demi
terciptanya ketahanan nasional
yang tangguh

Mengentaskan ketertinggalan, 5. Reformasi tatakelola dengan
kemiskinan, dan kebodohan
pemutakhiran teknologi dan
masyarakat
melalui
sistem informasi Institut Shanti
pelaksanaan catur dharma:
Bhuana sebagai kunci ke arah
pengajaran,
penelitian,
integrasi
dengan
Sistem
pengabdian, dan budaya amare
Penjaminan Mutu Internal, PAK
dengan menggunakan IPTEK
Dosen, penghitungan BKD, dan
secara
tepat
sasar
dan
Forlap DIKTI.
berwawasan lingkungan.

Mengimplementasikan
dan
mempromosikan
budaya
amare sebagai counter atas
ketidakadilan,
budaya
kekerasan, ujar kebencian, dan
hoaks.

Menjadikan budaya amare 6. Peningkatan
kerjasama
sebagai nilai yang diterapkan
berwawasan lingkungan dan
secara lestari dan viral oleh
transformasi mentalitas ke arah
setiap civitas academica dan
ekonomi hijau dengan institusialumni Institut Shanti Bhuana.
institusi serumpun ilmu serta
instansi-instansi lainnya yang
bermutu dan berpengalaman

Sumber : Borang Akreditasi Institut Shanti Bhuana 2019

1.3

Tagline Institut Shanti Bhuana

Untuk mewujudkan visi dan misi Institut-SB, perlu ada nilai-nilai yang ditanamkan
dalam diri segenap sivitas akademika, dikenal sebagai Budaya Amare. Budaya Amare ini
dapat diterjemahkan sebagai perpaduan elemen-elemen yang ada dalam tag line Institut
Shanti Bhuana, yakni WIFI (wisdom, faith, dan integrity):
a. Wisdom, Kebijaksanaan memiliki arti kecerdasan multidimensi, mencakup Intelligence
Quotient, Emotional Quotient, Moral Quotient, dan Spiritual Quotient. Kebijaksanaan
biasanya tumbuh seiring bertambahnya usia seseorang, tetapi itu tidak mutlak. Orang
muda bisa memiliki kebijaksanaan tinggi melalui pembinaan yang baik. Institut Shanti
Bhuana bertekad untuk mencari dan mengakomodasi para dosen yang bijaksana, serta
membina mahasiswanya kepada kebijaksanaan.
b. Faith, Keyakinan sebagai nilai tidaklah bertentangan dengan kemampuan akademis dan
kreativitas seseorang. Justru mereka yang seimbang dalam keutamaan religius, moral, dan
kecerdasan emosional akan memiliki kemampuan penalaran yang tinggi dan objektif,
tidak mudah dipengaruhi oleh isu-isu dan hasutan-hasutan yang mengganggu suasana
kampus atau yang berusaha menciptakan perpecahan.
c. Integrity, Integritas memiliki makna kejujuran dan berpegang teguh pada prinsip-prinsip
moral kebaikan, tetapi tetap dalam keseimbangan dan keharmonisan, jauh dari sikap kaku
dan keras kepala. Orang yang berintegritas tinggi memiliki keteguhan dalam prinsip
sekaligus kelemahlembutan dalam mengambil keputusan dan dalam bertindak. Tidak ada
orang berintegritas yang egois. Integritas berarti pengabdian dan sikap rela berkorban
dalam semangat altruistis.
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1.4

Identitas Institut Shanti Bhuana

LAMBANG Institut Shanti Bhuana
Lambang Institut Shanti Bhuana mempunyai makna sebagai berikut :

Gambar 1. Logo Institut Shanti Bhuana
•

•
•

•

•

•

•

•
•
•

Lingkaran Merah Putih menunjukkan bahwa Perguruan Tinggi mengutamakan
kepentingan bangsa dan negara Indonesia, berazaskan Pancasila dan UUD ’45.
Walaupun demikian,Institut SB tidak hanya berorientasi regional atau nasional semata
namun juga berupaya untuk berkontribusi dalam dunia internasional.
Warna coklat melambangkan budaya amare.
Bidang segilima melambangkan asas Pancasila sebagai fondasi Perguruan Tinggi. Warna
hijau di belahan bawah merupakan simbol bumi dan alamnya yang hijau, sedangkan
warna ungu melambangkan dunia ilahi. Keduanya menyatu pada satu garis untuk
menegaskan posisi Perguruan Tinggi melawan sekularisme.
Lilin yang berpendar mencerminkan niat Perguruan Tinggi untuk menjadi inspirator,
motivator, dan penggerak lestari profesionalitas, disiplin, kejujuran, integritas, dan iman
yang mendalam.
Burung merpati sebagai sumber api lilin dan juga api yang menerangi seluruh elemen
dalam lambang Perguruan Tinggi merupakan simbol kelembutan dan kekuatan Roh
Allah yang mendasari seluruh program dan kegiatan Perguruan Tinggi .
Buku yang terbuka menunjukkan komitmen Perguruan Tinggi, baik dosen-dosen maupun
mahasiswa-mahasiswinya, untuk selalu belajar dan mengembangkan ilmu dan
pengetahuan .
Pena dari bulu angsa menggambarkan tekad dan upaya Perguruan Tinggi untuk tidak
hanya membaca, tetapi juga mengadakan riset dan menghasilkan karya-karya tulis ilmiah
yang bermutu dan lestari.
Salib pada buku menjadi simbol iman sebagai pendasaran setiap kegiatan ilmiah, suatu
penegasan bahwa iman dan akal budi dapat bekerja sama menuju kebenaran.
Tangga menunjukkan proses Perguruan Tinggi mencapai tujuan akhirnya, yakni Allah
sebagai Kebenaran Tertinggi.
Awan putih mencerminkan misteri Kebenaran Tertinggi yang hanya bisa dicapai dengan
integrasi iman dan akal budi.
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•

Matahari oranye merupakan simbol Kebenaran Tertinggi, yakni Allah sebagai pusat dan
tujuan Sekolah Tinggi.

SEMBOYAN Institut Shanti Bhuana
Semboyan Perguruan Tinggi adalah “Deum Amare et amatum facere”, yang berarti
“Mengasihi Allah dan menjadikan Dia dikasihi”.

1.5

Mars dan Hymne Institut Shanti Bhuana
Hymne Institut Shanti Bhuana
Jejakkan langkahmu, cipta impian.
Berlandaskan kejujuran dalam satu harapan.
Shanti Bhuana.
Bumi cinta kedamaian, indah permai mempesona.
Selamilah, arahkanlah, mari sebarkan cinta.
Demi k’luarga, demi nusa, demi Allah yang kuasa.
Angkatlah wajahmu, tatap Sang Surya.
Bernafaskan keagungan... Indonesia.

Mars Institut Shanti Bhuana
Shanti Bhuana jaya, terdepan, benderang
Deum amare et amatum facere, facere, facere
Berkobar dalam cinta tanah airku
Profesional, cerdas, berintegritas
Berderap, serentak, jadi pandu Indonesia
Berlandaskan Tuhan yang Maha Esa
Trampil, jujur, bhakti pada sesama
Tak gentar hadapi rintangan
Bersinarlah Shanti Bhuana!
Shanti Bhuana jaya, terdepan, benderang
Deum amare et amatum facere, facere, facere
Bugar, santun, dan cinta pada tridharma
Caturdharma jadi unggulan kita
Berderap, serentak, junjung tinggi Pancasila
Jadi jawaban kebutuhan zaman
Demi kesejahtraan masyarakat
Tak gentar menggapai tujuan
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Bersinarlah, Shanti Bhuana
coda: Institut Shanti Bhuana

1.6

Struktur Organisasi Institut Shanti Bhuana

SRUKTUR ORGANISASI INSTITUT SHANTI BHUANA

BADAN PENYELENGGARA
LEMBAGA AUDIT INTERNAL

DEPARTEMEN FINANSIAL DAN
KEPEGAWAIAN

REKTOR INSTITUT
SHANTI BHUANA

SENAT AKADEMIK

BENDAHARA

PUSAT KENDALI MUTU
SEKRETARIS SENAT
DEPARTEMEN SISTEM
INFORMASI (DSI)

WAKIL REKTOR I

Bella Ghia Dimmera, S.Pd.,
M.Pd.
WAKIL REKTOR II

PUSAT PENGEMBANGAN DOSEN

Bella Ghia Dimmera, S.Pd.,
M.Pd. OPERASIONAL
PUSAT REGISTRASI

PUSAT RISET DAN PENGABDIAN
MASYARAKAT

DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM, PENGEMBANGAN
TEKNOLOGI (DPUPT)

WAKIL REKTOR III
UNIT LAYANAN KESEHATAN

PUSAT KELEMBAGAAN DAN
KERJASAMA

PUSAT LAYANAN
FRATERNITAS

PUSAT KARIR DAN ALUMNI

AKADEMIS (PROA)
UPT AKUNTASI

WAKIL REKTOR IV

UPT PERPUSTAKAAN
PUSAT PENGEMBANGAN
KURIKULUM

UPT UNIT USAHA

UNIT KEGIATAN
MAHASISWA (UKM)

Gambar 2. Struktur Organisasi Institut Shanti
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BAB 2 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
2.1

Kalender Akademik 2020/2021
KALENDER AKADEMIK TAHUN AJARAN 2020 -2021
INSTITUT SHANTI BHUANA
Tabel 2. Kalender Akademik Program Studi Manajemen dan Kewirausahaan
PERIODE

KEGIATAN

02 Juli 2020
31 Juli 2020
3 - 7 Agustus 2020
10 - 14 Agustus 2020

Hari Study Dosen
Hari Raya Idul Adha
RIA dosen dan staf
Ujian Tugas Akhir, Rapid Test untuk mahasiswa
angkatan 2016-2019, KRS/Perwalian untuk mahasiswa
angkatan 2016-2019
Daftar ulang mahasiswa baru angkatan 2020
Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
Satu Muharram, Tahun Baru Islam
RIAM angkatan 2016-2019
Rapid Test untuk mahasiswa angkatan 2020
RIAM angkatan 2020
Perkuliahan semester ganjil 2020 – 2021
UTS semester ganjil 2020 – 2021
Libur Maulid Nabi Muhammad SAW
Perkuliahan semester ganjil 2020 – 2021
Libur Natal, Tahun Baru dan Minggu Tenang
UAS semester ganjil 2020 – 2021
Batas akhir penilaian dari para dosen
Kesempatan bagi para mahasiswa untuk mengakses
nilai dan mengajukan komplain jika ada
Penyusunan KHS
Pengambilan KHS dan Registrasi Ulang untuk semua
angkatan
Libur Tahun Baru Imlek
Perkuliahan semester genap 2020 – 2021
Libur Isra Mi'raj
Libur Hari Raya Nyepi
Libur Paskah
UTS semester genap 2020 – 2021
Perkuliahan semester genap 2020 – 2021
Libur Hari Buruh
Libur Kenaikan Isa Almasih
Libur Hari Raya Idul Fitri

12 - 19 Agustus 2020
17 Agustus 2020
20 - 21 Agustus 2020
17 - 21 Agustus 2020
20 - 22 Agustus 2020
24 - 28 Agustus 2020
31 Agustus 2020 - 16 Oktober 2020
19 - 27 Oktober 2020
28 - 30 Oktober 2020
2 November 2020 - 18 Desember 2020
21 Desember 2020 - 8 Januari 2021
11 - 20 Januari 2021
27 Januari 2021
28 - 29 Januari 2021
01 Februari 2021
8 - 11 Februari 2021
12 Februari 2021
15 Februari 2021 - 30 Maret 2021
11 Maret 2021
14 Maret 2021
31 Maret 2021 - 5 April 2021
6 - 16 April 2021
19 April 2021 - 4 Juni 2021
01 Mei 2021
13 Mei 2021
13 Mei 2021
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26 Mei 2021
01 Juni 2021
7 - 11 Juni 2021
14 - 22 Juni 2021
28 Juni 2021

Libur Hari Raya Waisak
Hari Lahir Pancasila
Minggu Tenang
UAS semester genap 2020 – 2021
Pembekalaan KKN untuk mahasiswa angkatan 20182019
Batas akhir penilaian dari para dosen
Kesempatan bagi para mahasiswa untuk mengakses
nilai dan mengajukan komplain jika ada
Libur untuk Persiapan KKN ke lapangan untuk
mahasiswa angkatan 2018-2019
Ujian Tugas Akhir

29 Juni 2021
30 Juni 2021
5 - 9 Juli 2021
5 - 16 Juli 2021

Tabel 3. Kalender Kademik Program Studi PGSD dan Tehnologi Informasi
PERIODE
25 September 2020

KEGIATAN
SEMESTER GANJIL
Rapid test dan Registrasi ulang

28 September – 02 Oktober 2020

RIAM

05 Oktober – 20 November 2020
28 - 30 Oktober 2020
23 - 27 November 2020
30 November 2020– 5 Februari 2021
21 Desember 2020 - 8 Januari 2021
8 - 11 February 2021
12 February 2021
15 - 19 February 2021
26 February 2021
1 – 2 Maret 2021

Perkuliahan semester ganjil 2020 - 2021
Libur Maulid Nabi Muhammad SAW
UTS Semester Ganjil 2020 - 2021
Perkuliahan Semester Ganjil 2020 - 2021
Libur Natal, Tahun Baru
Minggu Tenang
Libur Tahun Baru Imlek
UAS Semester Ganjil 2020 - 2021
Batas Akhir Penyerahan Nilai
Kesempatan bagi para mahasiswa untuk mengakses
nilai dan mengkonfirmasi nilai (jika ada yang tidak
sesuai)
3 Maret 2021
Penyusunan KHS
SEMESTER GENAP
8 – 12 Maret 2021
Pengambilan KHS dan Registrasi Ulang
11 March 2021
Libur Isra Mi'raj
14 March 2021
Libur Hari Raya Nyepi
15 Maret 2021 – 23 April 2021
Perkuliahan Semester Genap 2020 - 2021
31 Maret 2021 - 5 April 2021
Libur Paskah
03 – 07 Mei 2021
UTS Semester Genap 2020 - 2021
10 Mei – 25 Juni 2021
Perkuliahan Semester Genap 2020 - 2021
13 May 2021
Libur Kenaikan Isa Almasih
13 May 2021
Libur Hari Raya Idul Fitri
26 May 2021
Libur Hari Raya Waisak
01 June 2021
Hari Kesaktian Pancasila
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28 Juni – 02 Juli 2021
05 – 09 Juli 2021
16 Juli 2021
19 Juli 2021

2.2

Minggu Tenang
UAS semester genap 2020 - 2021
Batas akhir penyerahan nilai
Kesempatan bagi para mahasiswa untuk mengakses
nilai dan mengkonfirmasi nilai (jika ada yang tidak
sesuai)

Sistem Penyelenggaraan Pendidikan

Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan berdasarkan pada Sistem Kredit Semester
(SKS) dengan pengertian sebagai berikut:
a. Sistem Kredit Semester (SKS)
Sistem Kredit Semester (SKS) adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan
menggunakan satuan kredit semester (sks).
b. Satuan Kredit Semester (sks)
Satuan Kredit Semester (sks) adalah satuan waktu belajar yang dirancang agar mahasiswa
memiliki kemampuan tertentu (pengetahuan, ketrampilan, dan sikap) dan menitik
beratkan pada waktu proses belajar. Satuan kredit semester merupakan beban belajar
mahasiswa dan secara konseptual tidak terkait dengan beban dosen. Hitungan 1 sks per
minggu setara dengan 170 menit kegiatan belajar mahasiswa per minggu selama satu
semester.
Berikut pengertian satu satuan kredit semester ( 1 sks) :
• Pembelajaran kuliah, mencakup:
1) Tatap muka 50 (lima puluh) menit
yaitu 50 menit tatap muka terjadwal dengan dosen penyampai
2) Penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit.
yaitu kegiatan yang tidak terjadwal, tetapi direncanakan oleh dosen, misalnya
dalam bentuk membuat pekerjaan rumah, atau menyelesaikan soal-soal.
3) Belajar mandiri 60 (enam puluh) menit.
yaitu kegiatan yang harus dilakukan oleh mahasiswa secara mandiri, untuk
mendalami, mempersiapkan atau tujuan lain suatu tugas akademik, misalnya
membaca bahan acuan.
• Pembelajaran responsi, tutorial atau seminar, mencakup:
1) Tatap muka 110 (seratus sepuluh) menit
2) Belajar mandiri 60 (enam puluh) menit.
• Pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik lapangan, dan/atau bentuk lain yang
setara, adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit.
c. Semester
Semester adalah satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 16 minggu
kegiatan termasuk 2 minggu untuk kegiatan Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian
Akhir Semester (UAS).
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2.3
Status Mata Kuliah
Status mata kuliah dalam kurikulum terdiri atas :
1. Mata Kuliah Wajib Umum
Merupakan mata kuliah yang bersifat wajib dan telah ditetapakn dalam
Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tunggi.
Mata kuliah tersebut meliputi :
• Agama Katolik
• Bahasa Indonesia
• Kewarganegaraan
• Pancasila
• Kuliah Kerja Nyata
2. Mata Kuliah Penciri Institusi
Merupakan mata kuliah yang menjadi penciri Institut Shanti Bhuana dan wajib diikuti
oleh seluruh mahasiswa setiap semesternya. Secara umum mata kuliah ini bertujuan
untuk menanamkan jiwa cinta tanah air, integritas, profesionlitas, dan budaya amare.
Mata kuliah ini meliputi :
• Kepribadian Amarean 1
• Kepribadian Amarean 2
• Kepribadian Amarean 3
• Anti Korupsi dan Kejujuran
• Logika
• Ketahanan Sosial dan Ekonomi
• Integritas Kepemimpinan 1
• Integritas Kepemimpinan 2
• Nilai-nilai Integritas Insani 1
• Nilai-nilai Integritas Insani 2
• Praktik Budaya Amare
3. Mata Kuliah Wajib Program Studi
Merupakan mata kuliah yang wajib diikuti oleh semua mahasiswa pada program studi
yang bersangkutan. Mata studi ini dikelompokkan untuk mendukung konsentrasi
tertentu yang menjadi penciri masing-masing program studi.
2.4

Beban dan Lama Studi

Mahasiswa wajib mengikuti kegiatan pendidikan yang diwujudkan dalam bentuk beban studi
tertentu yang ditetapkan sebagai berikut :
a. Ukuran Kemampuan
Beban studi mahasiswa dalam satu semester ditentukan atas dasar rata-rata waktu kerja
sehari dan kemampuan individu mengacu pada Standar Penjaminan Mutu Internal
Institut Shanti Bhuana, yaitu:
o Beban normal belajar mahasiswa adalah 8 (delapan) jam per hari atau 48 (empat
puluh delapan) jam per minggu setara dengan 18 (delapan belas) sks per semester,
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sampai dengan 9 (sembilan) jam per hari atau 54 (lima puluh empat) jam per
minggu setara dengan 20 (dua puluh) sks per semester.
o Untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan program, mahasiswa wajib
menempuh beban belajar paling sedikit: 144 sks untuk program diploma empat
dan program sarjana dan ditempuh maksimal dalam waktu 4-6 tahun.
c. Beban Studi Per semester program pendidikan Strata Satu (S1)
Berdasarkan SK Nomor : 287/STIM/KET/IN09/2019 ditetapkan besaran beban studi per
semester untuk program pendidikan S1, secara umum adalah sebagai berikut :
o Beban studi yang harus diambil oleh mahasiswa baru pada semester pertama dan
kedua sebanyak 19 sampai dengan 20 sks.
o Beban studi yang dapat diambil untuk semester berikutnya ditentukan oleh Indeks
Prestasi (IP) semester sebelumnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
Tabel 4. Rentang IPS dan Jumlah sks maksimum
Rentang IPS

2.5

Jumlah sks maksimum

3.50 – 4.00

24

3.00 – 3.49

22

2.50 – 2.99

20

2.00 – 2.49

18

1.50 – 1.99

14

<1.50

12

Etika Akademik

a. Etika Akademik
Etika akademik merupakan penciri masyarakat akademik yang berlaku secara universal,
seperti kejujuran, keterbukaan, obyektivitas, kemauan untuk belajar dan berkembang
serta saling menghormati dan tidak berlaku diskriminatif. Keterikatan terhadap Etika
Akademik harus tercermin pada setiap aspek kegiatan akademik, seperti perkuliahan,
penelitian, penulisan dan publikasi, penggunaan gelar akademis dan sebagainya.
Tindakan yang melanggar Etika Akademik merupakan tindakan tidak etis dan/atau
pelanggaran akademik. Aktivitas yang termasuk dalam kategori tindakan tidak etis
dan/atau pelanggaran akademik merupakan perbuatan terlarang, antara lain adalah:
o Pencontekan/Kecurangan Dalam Ujian (Cheating)
Pencontekan yaitu kegiatan sadar (sengaja) atau tidak sadar yang dilakukan seorang
peserta ujian yang dapat mencakup (1) mencontoh hasil kerja milik peserta ujian lain,
dan (2) menggunakan atau mencoba menggunakan bahan-bahan, informasi, atau alat
bantuan studi lainnya yang tidak diizinkan dalam ujian atau tanpa izin dari Dosen
yang berkepentingan.
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o Plagiat
Bentuk tindakan plagiat antara lain mengambil gagasan/pendapat/hasil temuan orang
lain baik sebagian atau seluruhnya tanpa seizin atau tanpa menyebutkan sumber
acuannya secara jujur.
o Perjokian
Tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau tidak, menggantikan kedudukan atau
melakukan tugas atau kegiatan untuk kepentingan orang lain, atas permintaan orang
lain atau kehendak sendiri dalam kegiatan akademik.
o Pemalsuan
Bentuk tindakan pemalsuan antara lain melakukan kegiatan dengan sengaja atau
tanpa izin yang berwenang mengganti, meniru, atau mengubah/memalsukan sesuatu
untuk mendapatkan pengakuan sebagai sesuatu yang asli, misalnya mengganti,
meniru atau mengubah/memalsukan nama, tanda tangan, nilai atau tugas-tugas,
praktikum, transkrip akademik, ijasah, stempel, kartu tanda mahasiswa, gelar
akademik, dan keterangan atau laporan dalam lingkup kegiatan akademik maupun
non akademik, serta memberikan keterangan atau kesaksian palsu.
o Lainnya
Berbagai tindakan lain yang merupakan perbuatan terlarang dan dapat memiliki
implikasi pada sanksi akademik antara lain (1) Menyobek halaman buku
perpustakaan atau mengambil tanpa hak buku atau peralatan pembelajaran, merusak
atau menghilangkan alat atau bahan laboratorium dan sarana-sarana pendidikan
lainnya, dan (2) Tindakan-tindakan lain yang merendahkan martabat masyarakat
akademik, misalnya mengkonsumsi narkoba dan miras, melakukan tindakan asusila,
dan sejenisnya.
b. Sanksi Pelanggaran Etika Akademik
Semua komponen civitas akademika yang terbukti melanggar etika akademik akan
dikenakan sanksi secara bertingkat sesuai dengan berat ringannya pelanggaran akademik.
Secara umum sanksi akademik dapat berupa salah satu atau lebih dari beberapa sanksi
berikut:
1. Peringatan keras secara lisan dan/atau tertulis.
2. Pengurangan nilai ujian bagi matakuliah atau kegiatan akademik yang bersangkutan.
3. Dinyatakan tidak lulus ujian (digugurkan) matakuliah atau kegiatan akademik yang
bersangkutan.
4. Digugurkan seluruh matakuliah yang ditempuh pada semester yang bersangkutan
5. Skorsing (dicabut status kemahasiswaannya untuk sementara)
6. Pemecatan atau dikeluarkan (dicabut status kemahasiswaannya)
Dicabut gelar akademik yang telah diperoleh
2.6

Cuti Akademik
Cuti akademik adalah pembebasan mahasiswa untuk sementara waktu dari kewajiban
mengikuti kegiatan akademik. Mahasiswa diberi kesempatan mengambil cuti akademik
selama 2 semester (tidak diambil secara berturut-turut) dan dapat diambil, setelah
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mahasiswa minimal mengikuti perkuliahan sekurang-kurangnya selama 2 semester.
Prosedur pengajuan cuti akademik, diatur sebagai berikut :
o Mahasiswa bersangkutan mengajukan surat permohonan cuti akademik yang
ditandatangi oleh orang tua/wali di atas materai, dan ditujukan kepada Ketua
Program Studi.
o Ketua Program Studi dengan diketahui oleh Ketua melanjutkan surat tersebut ke
PROA dengan dilengkapi FORM PERMOHONAN CUTI AKADEMIK.
o Membayar biaya cuti akademik yang telah ditetapkan yaitu sebesar setengah dari
biaya kuliah yang ditetapkan.
Berdasarkan
disposisi
dari
Ketua,
PROA
mengeluarkan
SURAT
PERSETUJUAN/PENOLAKAN, dengan mencatat No. surat tersebut untuk proses
dokumentasi.

BUKU PANDUAN AKADEMIK INSTITUT SHANTI BHUANA TAHUN 2020/2021

| 13

BAB 3 KEMAHASISWAAN
3.1

Registrasi Mahasiswa

3.1.1

Registrasi Mahasiswa Lama
Registrasi Mahasiswa Lama terbagi menjadi dua bagian yaitu proses registrasi
mahasiswa lama dan mekanisme penginputan KRS secara online.
➢ Registrasi Ulang Mahasiswa, melalui tahap-tahap sebagai berikut :
1. Perpustakaan memberikan daftar nama-nama mahasiswa yang belum
mengembalikan buku yang telah melewati batas peminjaman kepada PROA;
2. Mahasiswa melakukan registrasi ulang dengan membayar uang SPP/DPP dan
administrasi lainnya kepada bagian Keuangan, bagi mahasiswa yang namanya
tercatat di dalam daftar belum mengembalikan buku perpustakaan maka mahasiswa
tersebut diharapkan mengembalikan buku terlebih dahulu, kemudian baru bisa
melakukan registrasi ulang;
3. Keuangan memberikan bukti pembayaran kepada mahasiswa, sebagai tanda bahwa
mahasiswa yang bersangkutan telah lunas membayar biaya adminitrasi;
4. Keuangan memberikan daftar nama-nama mahasiswa yang telah melakukan
registrasi ulang kepada PROA;
5. PROA mencentang nama-nama mahasiswa yang telah melakukan registrasi ulang ke
dalam Sistem Informasi Akademik, sehingga mahasiswa dapat melakukan pengisian
KRS;
6. Mahasiswa yang sudah melakukan registrasi ulang dapat melakukan pengisian Kartu
Rencana Studi (KRS)
➢ Mekanisme penginputan KRS, melalui tahap-tahap sebagai berikut :
1. DPUPTSI membuat username dan password mahasiswa berdasarkan data yang
diberikan oleh PROA;
2. PROA memasukkan masa periode registrasi ulang mahasiswa selama 1 (satu) bulan
pada hari kerja kedalam sistem;
3. Mahasiswa yang telah melakukan registrasi kemudian mendatangi unit kerja SISFO
dan menunjukkan bukti pembayaran biaya administrasi untuk memperoleh username
dan password;
4. Sisfo memberikan username dan password kepada mahasiswa yang telah lunas
membayar biaya administrasi untuk dapat mengakses sistem akademik agar bisa
melakukan pengisian KRS;
5. Mahasiswa yang sudah mendapatkan username dan password kemudian dapat
langsung login ke Sistem Informasi Akademik (SIA) untuk melakukan pengisian
KRS;
6. Mahasiswa mencetak KRS yang sudah diisi sebanyak 3 rangkap;
7. Mahasiswa membawa hasil cetak KRS yang sudah diisi tersebut kepada Dosen PA
untuk dikonsultasikan dan disetujui, bila masih kurang tepat dan tidak disetujui oleh
Dosen PA maka mahasiswa diwajibkan untuk mengubah atau modifikasi KRS;
8. Mahasiswa menyerahkan 1 (satu) lembar KRS yang sudah ditandatangani oleh Dosen
PA kepada PROA.
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9. PROA memasukkan data mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan di SIA dan
MOODLE, sesuai dengan KRS yang sudah diambil oleh mahasiswa yang
bersangkutan.
3.1.2

Registrasi Mahasiswa Baru
Registrasi Mahasiswa Lama terbagi menjadi dua bagian yaitu proses registrasi
mahasiswa baru dan mekanisme penginputan KRS secara online bagi mahasiswa baru,
➢ Registrasi Ulang Mahasiswa baru, melalui tahap-tahap sebagai berikut :
1. Mahasiswa baru melihat pengumuman hasil tes seleksi di kampus Institut Shanti
Bhuana (sesuai hari dan jam kerja yaitu pada hari senin-jumat, pukul 08.00-16.00),
pengumuman juga dapat dilihat di Paroki Santo Pius X Bengkayang, Paroki Santa
Theresia dari Lisieux Simpang Tiga, atau melalui situs website
www.shantibhuana.ac.id.
2. Mahasiswa yang telah melihat pengumuman dan dinyatakan lulus tes seleksi dapat
melakukan pembayaran biaya administrasi yang meliputi SPP, DPP, biaya asrama,
dan biaya Retret Integritas dan Amare kepada bagian Keuangan;
3. Keuangan memberikan bukti pembayaran biaya administrasi kepada mahasiswa,
sebagai bukti bahwa mahasiswa yang bersangkutan telah lunas membayar biaya
administrasi;
4. Mahasiswa baru yang sudah melakukan pembayaran biaya administrasi kemudian
melihat pengumuman di ruang PROA untuk mengetahui persyaratan-persyaratan
registrasi yang perlu dilengkapi;
5. Mahasiswa baru melengkapi berkas-berkas persyaratan registrasi yang dibutuhkan
dan diberikan kepada PROA serta menunjukkan tanda bukti telah lunas membayar
biaya administrasi;
6. PROA menerima dan mengecek satu persatu data mahasiswa baru yang sudah
dilengkapi dan jika sudah sesuai dengan persyaratan, PROA kemudian akan langsung
menetapkan NIM kepada mahasiswa yang bersangkutan.
➢ Mekanisme penginputan KRS, melalui tahap-tahap sebagai berikut :
1. PROA merekapitulasi data-data mahasiswa yang telah lulus seleksi dan telah
melakukan registrasi ulang gelombang I, gelombang II, dan gelombang III;
2. PROA memberikan data nama-nama mahasiswa baru yang sudah melakukan
registrasi ulang kepada DPUPTSI untuk dibuatkan username dan password Sistem
Informasi Akademik;
3. PROA berkoordinasi bersama DPUPTSI untuk memasukkan kapasitas jumlah
minimal dan maksimal mahasiswa per kelas kedalam Sistem Informasi Akademik;
4. PROA berkoordinasi bersama dengan DPUPTSI memasukkan mata kuliah semester
I untuk mahasiswa baru yang sudah dipaketkan oleh PPKu ke dalam sistem informasi
akademik;
5. PROA mencetak KRS mahasiswa baru sebanyak 3 (tiga) rangkap kemudian
diberikan kepada Dosen PA untuk disahkan;
6. Dosen PA menandatangani seluruh KRS mahasiswa baru, setelah itu dikembalikan
lagi kepada PROA;
7. PROA memberikan cap stempel Institut Shanti Bhuana untuk seluruh KRS
mahasiswa baru yang telah disahkan oleh Dosen PA;
8. PROA membagikan KRS yang telah disahkan kepada mahasiswa baru kemudian
diarahkan ke DPUPTSI untuk mendapatkan username dan password;
9. DPUPTSI memberikan username dan password kepada mahasiswa baru agar bisa log
in ke sistem informasi akademik;
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10. PROA memberikan KRS mahasiswa baru kepada setiap Dosen PA;
11. PROA mengarsipkan KRS mahasiswa baru.

3.2

Pembimbingan Akademik
Mahasiswa dibantu oleh seorang dosen Pembimbing Akademik (PA) selama
mengikuti pendidikan yang ditetapkan oleh Wakil Ketua 1. Secara umum dosen PA bertugas
memberikan bimbingan akademik kepada sejumlah mahasiswa sebagai berikut.
1. Peran Pembimbing Akademik
• Membantu mahasiswa bimbingannya untuk mengenal minat, bakat, dan kemampuan
akademiknya
• Memotivasi mahasiswa bimbingannya agar bersunguh-sungguh belajar untuk dapat
menyelesaikan studinya secepat mungkin serta berkelakuan baik selama mengikuti
pendidikan
• Menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual agar mahasiswa bimbingannya benarbenar menjiwai Budaya Amare yang merupakan penciri institusi.
• Memberikan nasihat kepada mahasiswa bimbingannya dalam menghadapi kendala
akademik
• Memfasilitasi mahasiswa bimbingannya yang mengalami kendala dalam menentukan
pilihan matakuliah yang akan diikutinya setiap semester;
b. Tugas Pembimbing Akademik
• Membimbing mahasiswa dalam satu program studi.
• Memantau perkembangan studi mahasiswa bimbingannya pada setiap semester secara
langsung untuk menghindari terjadinya putus studi (Drop Out)
• Menentukan jadwal bimbingan bersama mahasiswa bimbingannya paling sedikit 3 kali
dalam setiap semester
• Mempelajari masalah akademik, personal, dan sosial mahasiswa bimbingannya;
• Mendiskusikan hasil dan menyetujui rencana studi mahasiswa bimbingannya pada setiap
awal semester secara langsung
• Penilaian Integritas Mahasiswa
c. Daftar Dosen Pembimbing Akademik
Tabel 5. Daftar Dosen PA
Program Studi
PGSD
TI
Kewirausahaan
Manajemen

Angkatan
2020
2020
2020
2020

Nama Dosen
Margaretha Lidya Sumarni, S.Pd.,M.Pd.
Yuliana, S.Kom., M.Kom.
Vernanda Rini Hapsari, S.E., M.E
William Wendy Ary, S.E., M.Sc
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3.3

Penilaian Integritas Mahasiswa
Di samping pendidikan akademis, Institut-SB memiliki fokus yang kuat terhadap
pendidikan integritas para mahasiswa. Oleh karena itu, selain penilaian akademis terdapat
juga penilaian integritas dalam bentuk Integrity-Credit-Points (ICP). Penilaian ini diperoleh
melalui aktivitas-aktivitas ekstra-kurikuler di kampus, juga keseharian dalam hidup
berkuliah dan berasrama.
Peraturan mengenai ICP terdapat dalam buku saku ICP yang telah diterbitkan oleh
Bagian Kemahasiswaan. Tingkatan-tingkatan ketercapaian dibagi dalam tiga: gold, silver,
dan bronze sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut ini.

ICP > 200: GOLD
ACHIEVEMENT
ICP 150-200: SILVER
ACHIEVEMENT
ICP 100 - 149: BRONZE
ACHIEVEMENT

Gambar 3. Pencapaian ICP Mahasiswa
Komponen-komponen yang dinilai dalam ICP adalah sebagai berikut:
• Iman yang tangguh
• Cinta tanah air
• Jujur
• Rajin dalam kehidupan sehari-hari
• Profesionalitas
• Kreativitas yang tinggi
• Intelektual yang tinggi
• Kepribadian yang baik
• Sehat jasmani dan rohani
3.4

Unit Kegiatan Mahasiswa
Mahasiswa memiliki beberapa unit kegiatan yang menunjang kegiatan non akademis.
Kegiatan tersebut dikelompokkan menjadi beberapa unit dan disebut dengan istilah Unit
Kegiatan Mahasiswa (UKM). Berikut daftar UKM yang terdapat di Institut Shanti Bhuana :
• UKM Komunitas Tritunggal Mahakudus (bersifat wajib)
• UKM Seni Tari
• UKM Seni Suara
• UKM Kerajinan Tangan
• UKM Band
• UKM Bulutangkis
• UKM Voly
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•
•
•
•
•

UKM Kebun Organik
UKM Hidroponik
UKM Bahasa Inggris
UKM Pengolahan Limbah
UKM Fotografi
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BAB 4 PROSES PEMBELAJARAN
4.1 Perencanaan Pembelajaran
Perencanaan pembelajaran dipersiapkan oleh dosen pengampu masing-masing mata
kuliah untuk disosialisasikan kepada mahasiswa pada saat pertemuan pertama perkuliahan
yang meliputi Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan Kontrak Perkuliahan. Selain itu
para dosen juga mempersiapkan bahan ajar untuk setiap pertemuan perkuliahan. Berikut
penjelasan dari masing-masing komponen :
a. Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
RPS merupakan dokumen program pembelajaran yang dirancang untuk menghasilkan
lulusan yang memiliki kemampuan sesuai Capaian Pembelajaran yang ditetapkan.
Rancangan dititik beratkan pada bagaiaman memandu mahasiswa belajar agar memiliki
kemampuan sesuai Capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan dalam kurikulum.
RPS menurut Standar Nasional Pendidikan Tinggi paling sedikit memuat
• nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen
pengampu;
• capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
• kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk
memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
• bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
• metode pembelajaran;
• waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran
• pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang
harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
• kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
• daftar referensi yang digunakan.
b. Kontrak Perkuliahan
Kontrak perkuliahan adalah pedoman kegiatan pembelajaran selama satu semester yang
berisi uraian tentang peraturan proses pembelajaran suatu mata kuliah. Kontrak
perkuliahan ini merupakan dokumen yang disepakati antara dosen dan mahasiswa pada
awal perkuliahan.
c. Bahan Ajar
Bahan ajar adalah materi perkuliahan yang disusun berdasarkan rancangan yang terdapat
pada RPS, dan merupakan uraian lebih lanjut dari RPS tersebut. Bahan ajar merupakan
materi, informasi, alat/media yang digunakan dosen untuk melaksanakan pembelajaran
termasuk menciptakan suasana yang memacu mahasiswa belajar. Wujud bahan ajar dapat
berupa bahan ajar cetak dan non cetak. Bahan ajar cetak dapat berbentuk materi kuliah,
panduan penyelesaian soal atau masalah, dan pedoman pembelajran sedangkan bahan
ajar non cetak dapat berbentuk audio, video/film, atau multimedia lainnya yang
diperlukan dalam proses pembelajaran
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4.2 Pelaksanaan Pembelajaran
Pelaksanaan pembelajaran meliputi kegiatan pada saat pembelajaran dan pelaksanaan
ujian.
a. Frekuensi Kegiatan Akademik
• Kegiatan akademik pada satu tahun akademik diselenggarakan dalam dua
semester, yaitu semester gasal (ganjil) dan semester genap.
• Semester gasal (ganjil) dimulai akhir bulan September sampai dengan bulan
Februari, semester genap dimulai bulan pertengahan bulan Februari sampai
dengan akhir Juni.
• Jumlah pertemuan setiap mata kuliah adalah 17 minggu yang meliputi :
o Pembelajaran efektif sebanyak 14 minggu, dan tiga pertemuan
diantaranya dapat dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Learning
Moodle System (LMS)
o Pelaksaan Ujian Tengah Semester (UTS) sebanyak satu minggu yang
dilaksanakan pada pertemuan ke delapan.
o Minggu tenang menjelang Ujian Akhir Semester (UAS) sebanyak satu
minggu
o Pelaksanaan UAS pada minggu ke 17.
• Mahasiswa wajib mengikuti meditasi dan perkuliahan minimal 75% dari total
pembelajaran efektif yang ditetapkan.
b. Pelaksanaan Ujian
• Pelaksanaan ujian secara serentak dan bersama serta sesuai dengan kalender
akademik,
• Dilaksanakan dua kali dalam satu semester, yaitu pada pertengahan semester
berjalan (Ujian Tengah Semester) dan pada akhir semester (Ujian Akhir
Semester)
• Mahasiswa wajib hadir dalam ujian ini, tidak diperkenankan menyelenggarakan
ujian susulan tanpa ada alasan yang jelas yang dapat dipertanggungjawabkan.
• Ujian diadakan untuk setiap mata kuliah dan dapat dilaksanakan secara tertulis,
lisan, dalam bentuk seminar, tugas penulisan, atau bentuk lain yang sesuai dengan
sifat mata kuliah dan tujuan yang hendak dicapai.
• Administrasi ujian meliputi penjadwalan, pelaksanaan dan pendataan hasil ujian
dikelola secara sentral oleh Pusat Registrasi dan Operasional Akademik (PROA)
untuk menjaga keseragaman sistem, pendataan, dan pengendalian administrasi
akademik.
4.3 Penilaian dan Evaluasi Pembelajaran
a. Syarat Penilaian
• Penilaian diberikan kepada mahasiswa apabila telah memenuhi persyaratan yang
telah ditetapkan sebagai berikut:
• Menyelesaikan dan memenuhi seluruh persyaratan administrasi termasuk
pembayaran untuk semester yang bersangkutan
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Mahasiswa/i yang kehadirannya tidak mencapai 75% dalam perkuliahan dan
responsi/praktikum tidak dapat mengikuti Ujian Akhir Semester pada matakuliah
yang bersangkutan.
• Mahasiswa/i yang kehadirannya tidak mencapai 75% dalam presensi meditasi
dan misa (Termasuk presensi meditasi dan misa pada saat Ujian Tengah Semester
dan Ujian Akhir Semester) tidak dapat mengikuti Ujian Akhir Semester, berlaku
pada semua matakuliah yang diikuti oleh mahasiswa/i di semester yang
bersangkutan.
• Mengembalikan semua buku perpustakaan yang dipinjam
b. Sistem dan Bobot Penilaian
• Sistem penilaian terhadap proses perkuliahan, tugas-tugas, praktikum, kuis-kuis,
Ujian Tengah Semester, dan Ujian Akhir Semester diberikan dalam bentuk nilai
angka dalam skala 0 s/d 100.
• Pembobotan terhadap nilai akhir ditetapkan oleh dosen penanggung jawab mata
kuliah berdasarkan standar yang telah ditentukan oleh Institut Shanti Bhuana dan
tercantum dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS). Berikut tabel
pembobotan nilai:
Tabel 6. Komponen dan Bobot Penilaian
NO.

BENTUK
PEMBELAJARAN

1.

Kuliah

2.

Praktik/Praktikum Lab

4.

Tugas Akhir/Skripsi

KOMPONEN PENILAIAN
Kehadiran
Keaktifan
Tugas/Kuis/Presentasi
UTS
UAS
Kehadiran
Hasil Pekerjaan&/Ujian
Praktikum
Laporan
Proses Pembimbingan
Tata Tulis Laporan
Orisinalitas
Isi
Ujian Tugas Akhir/Skripsi

BOBOT
10%
10%
25%
25%
30%
10%
60%
30%
10%
10%
10%
40%
30%

c. Penilaian Prestasi Akademik
Hasil ujian maupun tugas-tugas mahasiswa dinilai oleh dosen yang bersangkutan
sehingga pada akhir semester setiap mahasiswa akan mendapatkan nilai untuk setiap
mata kuliah. Penetapan nilai akhir suatu kegiatan akademik dilakukan dalam rangka
evaluasi terhadap keberhasilan studi mahasiswa secara obyektif.
Nilai Akhir (NA) dikelompokkan ke dalam katagori sangat baik, baik, cukup, dan kurang,
dan dinyatakan dalam bentuk huruf nilai A, B, C, D, dan E. Secara umum, kesetaraan
patokan nilai angka skala 0 s/d 100 dengan nilai huruf adalah sebagai berikut:
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Tabel 7. Nilai Huruf dan Kategori
KISARAN
NILAI
90 – 100
80 – 89,99
75 – 79,99
70 – 74,99
60 – 69,99
45 – 59,99
0 – 44,99

HURUF

NILAI HURUF

A
AB
BC
D
E

4
3.5
3
2.5
2
1
0

KATEGORI
Sempurna
Sangat Baik
Baik
Lebih dari Cukup
Cukup
Kurang
Tidak Lulus

d. Perbaikan Nilai Akademis
Mahasiswa diberi kesempatan untuk memperbaiki nilai akademis. Ketentuan ini berlaku
bagi mahasiswa yang ingin memperbaiki nilainya (mendapatkan nilai akhir di bawah A)
dan mahasiswa yang tidak lulus (mendapatkan nilai akhir E dari suatu mata kuliah).
Berikut ketentuannya:
➢ Perbaikan Nilai Minimum dan Nilai Tidak Lulus
o Mahasiswa yang mendapatkan nilai D untuk Mata Kuliah Wajib Umum dan
Mata Kuliah Penciri harus memperbaiki nilainya.
o Nilai akhir dari mahasiswa tersebut maksimum adalah 100 (A).
o Bobot sks dari matakuliah yang hendak diperbaiki nilainya dihitung dalam
penghitungan sks per semester yang diambil oleh mahasiswa.
o Nilai akhir yang diperoleh oleh mahasiswa adalah nilai tertinggi antara nilai
yang didapat sebelum diperbaiki dan nilai yang didapat sesudah mengikuti
perbaikan nilai.
o Perbaikan nilai dilakukan dengan cara mengikuti kuliah untuk mata kuliah
yang tidak lulus tersebut pada tahun akademik yang lain.
o Semua peraturan yang berlaku seperti presensi kehadiran kuliah, presensi
meditasi, keikutsertaan dalam ujian, dan sebagainya harus diikuti dengan
sebaik-baiknya.
➢ Perbaikan Nilai Ujian
o Dosen diperbolehkan memberikan ujian perbaikan kepada mahasiswa pada
semester yang bersangkutan.
o Ujian yang diperbolehkan untuk diulang kembali oleh mahasiswa demi
perbaikan nilai adalah Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester.
o Nilai dari ujian perbaikan baik untuk Ujian Tengah Semester maupun Ujian
Akhir Semester adalah maksimum 62 (C+).
e. Syarat Kelulusan berkaitan dengan Nilai
• Mahasiswa yang mendapatkan nilai D dari suatu mata kuliah dinyatakan lulus untuk
mata kuliah tersebut, termasuk jika mata kuliah yang bersangkutan menjadi mata
kuliah prasyarat.
• Untuk bisa lulus dari Institut Shanti Bhuana, mahasiswa hanya boleh memiliki
maksimum dua nilai D pada transkrip nilainya.
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Mahasiswa yang mendapatkan nilai D untuk Mata Kuliah Wajib Umum dan Mata
Kuliah Penciri tidak dapat lulus dari Institut Shanti Bhuana.
• Mahasiswa yang masih memiliki nilai E pada transkrip nilainya tidak dapat lulus dari
Institut Shanti Bhuana.
• Untuk dapat lulus dari Institut Shanti Bhuana, mahasiswa harus memiliki Indeks
Prestasi Kumulatif minimal 2.0.
f. Indeks Prestasi Sementara (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)
• Nilai akhir dari setiap mahasiswa di setiap semester dinyatakan dengan Indeks
Prestasi Sementara (IPS).
• Nilai akhir pada akhir program studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif
(IPK). Rumus penghitungan IPS dan IPK adalah sebagai berikut:
o Perhitungan Indeks Prestasi Semester (IPS):
∑𝑖1(NH x sks)
IPS =
∑𝑛 sks
Keterangan:
IPS
= Indeks Prestasi Semester
NH
= Kesetaraan Nilai Huruf
sks
= satuan kredit semester matakuliah
k
= matakuliah (ke-1 s.d. ke-i)
n
= semester (ke-n)
o Perhitungan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK):
∑𝑖𝑘=1(NH x sks)
IPK =
∑𝑖𝑛=1 sks
Keterangan:
IPK = Indeks Prestasi Kumulatif
NH
= Kesetaraan Nilai Huruf
sks
= satuan kredit semester matakuliah
k
= matakuliah (ke-1 s.d. ke-i)
n
= semester (ke-1 s.d. ke-i)
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BAB 5 PROFIL PROGRAM STUDI

5.1

Program Studi Manajemen

5.1.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Program Studi Manajemen
Visi
“Menjadi program studi manajemen yang unggul dalam pembelajaran, penelitian,
dan pengabdian masyarakat di kawasan perbatasan dan berwawasan
pembangunan berkelanjutan dengan berbasis cinta tanah air, integritas,
profesionalitas, dan Budaya Amare serta berdasarkan prinsip-prinsip moral dan
iman yang mendalam pada tahun 2025.”
Misi
1. Menanamkan intelektualitas manajemen kepada mahasiswa dengan wawasan
pembangunan berkelanjutan berbasis moralitas kristiani, cinta tanah air, dan integritas.
2. Memberikan kontribusi ilmiah bagi perkembangan ilmu manajemen demi kepentingan
pengokohan ketahanan nasional yang meliputi ketahanan ekonomi, sosial, dan ekologi.
3. Mendorong pengembangan kepribadian dan kepemimpinan melalui pembinaan holistik
yang berlandaskan cinta tanah air, integritas, profesionalitas, dan Budaya Amare
4. Berkontribusi dalam pemberdayaan masyarakat melalui ilmu manajemen yang
berorientasi pada pembangunan berke lanjutan.
Tujuan
1. Menghasilkan para pemimpin pro-poor, pro-job, pro-development, dan prironment
yang berorientasi pada peningkatan ketahanan ekonomi, sosial, dan ekologi.
2. Menghasilkan berbagai temuan ilmiah yang mendukung pembangunan berkelanjutan
berbasis cinta tanah air, moralitas kristiani, dan integritas.
3. Menghasilkan pemimpin berintegritas dan profesional yang memiliki semangat cinta
tanah air, berlandaskan Budaya Amare.
4. Menciptakan masyarakat yang beriorientasi pada pembangunan berkelanjutan melalui
bidang manajemen.
Sasaran
1. Tercapainya capaian pembelajaran yang dapat mewujudkan visi Institut SB
2. Terlaksananya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi
optimal terhadap ilmu pengetahuan dan memenuhi kebutuhan stakeholder.
3. Tercapainya mahasiswa dan lulusan dengan keunggulan akademik yang memiliki rasa
cinta tanah air, berintegritas tinggi, profesional, dan berbudaya Amare.
4. Tercapainya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan Infrastruktur.
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5.1.2

Kompetensi Lulusan

Kompetensi Lulusan pada Program Studi Manajemen Institut Shanti Bhuana,
dirumuskan dengan terlebih dahulu menganalisis profil lulusan yang diharapkan dari lulusan
Program Studi Manajemen Institut Shanti Bhuana. Bab mengenai kompetensi lulusan ini
diambil dari Kebijakan Akademik Program Studi Manajemen Tahun 2017. Berikut akan
dijabarkan menegenai analisis prosil dan capaian pembelajaran Prodi Manajemen Institut
Shanti Bhuana.
• Institut Shanti Bhuana memiliki visi cinta tanah air, integritas, profesionalitas, dan
Budaya Amare. Keempat hal inilah yang menjadi pilar pembentukan profil lulusan
Manajemen Institut Shanti Bhuana.
• Cinta tanah air ditanamkan dalam diri para mahasiswa agar mereka memiliki semangat
untuk memperjuangkan ketahanan nasional di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan
ekologi.
• Integritas dalam diri para mahasiswa dibentuk agar langkah-langkah manajerial mereka
kelak senantiasa pro-poor, pro-job, pro-development, dan pro-environment.
• Profesionalitas dicapai dengan penguasaan spesifikasi teknis keilmuan Manajemen
sehingga mereka dapat menguasai konsep dan mengaplikasikannya.
• Budaya Amare ditanamkan terus-menerus ke dalam diri para mahasiswa agar mereka
dapat menjadi pribadi-pribadi Amarean yang jujur, bermoral, dan beriman.
Tabel 8. Profil Lulusan Prodi Manajemen
NO

PROFIL

1

Manajer
Pemimpin yang
mengintegrasikan
berbagai variabel
melalui mekanisme
penyesuaian agar
terjadi kongruensi
antar variabel demi
tercapainya tujuan.

PENGEMBANGAN ILMU DAN ATAU KEMAMPUAN
KHUSUS
•
•
•

Cinta tanah air: manajer yang potensial dalam peningkatan
ketahanan nasional.
Integritas: mampu melakukan manajemen yang berpegang
pada prinsip pembangunan yang berkelanjutan.
Profesionalitas: memenuhi kebutuhan spesifikasi teknis
keilmuan Manajemen:
o Menguasai dan menjalankan prinsip kepemimpinan
o Menguasai konsep manajemen dan mampu menjalankan
fungsi organisasi
o Mampu mengidentifikasi masalah manajerial dan fungsi
organisasi pada level operasional, serta mengambil
tindakan solutif yang tepat berdasarkan alternatif yang
dikembangkan, dengan menerapkan prinsip-prinsip
kewirausahaan yang berakar pada kearifan lokal
o Mampu berkontribusi dalam penyusunan rencana strategis
organisasi dan menjabarkan rencana strategis menjadi
rencana operasional organisasi pada level fungsional
o Mampu mengambil keputusan manajerial yang tepat di
berbagai tipe organisasi pada tingkat operasional,
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berdasarkan analisis data dan informasi pada fungsi
organisasi
o Mampu melakukan kajian empirik dan pemodelan dengan
menggunakan metode ilmiah pada berbagai tipe organisasi
berdasarkan fungsi organisasi
o Menguasai prinsip dan teknik komunikasi
o Menguasai bahasa Inggris
o Memahami latar belakang budaya dan sosial masyarakat
setempat sehingga kepemimpinan berlangsung efektif.
o Memiliki kemampuan untuk memanfaatkan kapital sosial.
o Mampu memberdayakan kapital spiritual yang ada.
• Budaya Amare: jujur, beriman, bermoral
2

Eksekutif
Pembangunan
Pelaku manajemen
pembangunan
dalam
pembangunan yang
berkelanjutan

• Cinta tanah air: pemimpin dalam pembangunan yang

berorientasi kepada peningkatan pengokohan ketahanan
nasional.
• Integritas: mampu menjalankan manajemen pembangunan
yang berkelanjutan.
• Profesionalitas: memenuhi kebutuhan spesifikasi teknis
keilmuan Manajemen
o
Menuasai
konsep
manajemen
dan
mampu
mengaplikasikannya dalam prinsip pembangunan yang
berkelanjutan
o
Menguasai pengetahuan tentang jenis dan regulasi
organisasi dalam berbagai skala.
o
Mengasai konsep teoritis mengenai lingkungan hidup
dan ekonomi makro terutama yang berkaitan dengan
pembangunan, pengentasan kemiskinan, dan ekonomi
lingkungan.
o
Memiliki semangat untuk memberdayakan potensi lokal.
o
Mampu mengindentifikasi masalah dan membuat
keputusan berdasarkan analisis data dan informasi.
o
Mampu memberdayakan potensi lokal
o
Mampu memanfaatkan kapital sosial yang ada
o
Mampu mengidentifikasi masalah sosial dan membuat
pemetaan sosial berdasarkan sumber daya dan potensi
wilayah
o
Mampu menyusun dan mengimplementasikan program
aksi bersama pemangku kepentingan (organizing
community) untuk menyelesaikan masalah sosial
komunitas dalam proses perubahan sosial terencana
o
Mampu menerapkan etika sosial sebagai perwujudan
prinsip-prinsip kemanusiaan, baik dalam kerja maupun
dalam pendekatan kemasyarakatan
o
Mampu berkomunikasi efektif lintas fungsi dan level
organisasi
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• Budaya Amare: jujur, beriman, bermoral

3

Konsultan
• Cinta tanah air: berpotensi meningkatkan ketahanan
Manajemen
nasional dalam bentuk ketahanan ekonomi, ketahanan
Pemberi masukan
sosial, dan ketahanan ekologi.
agar fungsi
• Integritas: mampu memberikan masukan mengenai
manajemen berjalan
manajemen yang berpegang pada prinsip pembangunan
dengan baik.
yang berkelanjutan.
• Profesionalitas: memenuhi kebutuhan spesifikasi teknis
keilmuan Manajemen.
o Menguasai pengetahuan tentang jenis dan regulasi
organisasi dalam berbagai skala.
o Menguasai konsep teoritis mengenai lingkungan hidup
dan ekonomi makro terutama yang berkaitan dengan
pembangunan, pengentasan kemiskinan, dan ekonomi
lingkungan.
o Menguasai konsep manajemen dan mampu
menjalankan fungsi organisasi
o Mampu mengindentifikasi masalah dan membuat
keputusan berdasarkan data dan informasi.
o Menguasai konsep penyusunan rencana strategis dan
mampu membuat perencanaan hingga level
operasional.
o Menguasai bahasa Inggris
o Memiliki gambaran mengenai situasi lingkungan hidup
di aras lokal, juga mengenai kondisi perekonomian dan
kemajuan ekonomi pembangunan secara umum di
tempat tersebut.
o Mampu memberikan pandangan ekonomi lingkungan
berdasarkan konteks lokal.
o Mampu mengambil keputusan atau mengusulkan
kebijakan berdasarkan situasi dan kondisi di akar
rumput.
o Mampu menunjukkan kapital sosial dan kapital
spiritual yang dapat mengoptimalkan pencapaian
tujuan organisasi.
• Budaya Amare: jujur, beriman, bermoral

4

Manajer
pemasaran
Pemimpin
pencarian pasar
yang memiliki
kemampuan
strategis untuk
mencapai target
penjualan

• Cinta tanah air:

piawai melakukan pemasaran dan
komunikasi, baik dalam maupun luar negeri tanpa
mengorbankan ketahanan ekologi.
• Integritas:
menjalankan pemasaran dengan tetap
memerhatikan prinsip pembangunan yang berkelanjutan.
• Profesionalitas: memenuhi kebutuhan spesifikasi teknis
keilmuan Manajemen
o Menguasai prinsip dan teknik komunikasi
o Menguasai fungsi organisasi pemasaran dan mampu
menjalankannya
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produk/jasa
perusahaan.

5

6

7

o Menguasai bahasa Inggris.
o Mampu berinteraksi dan

berkomunikasi dengan
masyarakat lokal sesuai dengan budaya masyarakat
setempat.
• Budaya Amare: jujur, beriman, bermoral

Manajer
Keuangan
Pemimpin dalam
analisis dan tata
kelola keuangan
perusahaan,
menguasai konsep
cash flow dalam
penilaian investasi
dan nilai waktu dari
keuangan.

• Cinta tanah air: mampu melihat berbagai peluang investasi

Manajer Human
Resources
Development
Penasihat atau
pelaksana fungsi
organisasi SDM

• Cinta tanah air: memiliki rasa cinta tanah air dan semangat

yang dapat meningkatkan ketahanan ekonomi.
• Integritas: melakukan berbagai manajemen keuangan dalam

garis pembangunan yang berkelanjutan
• Profesionalitas: memenuhi kebutuhan spesifikasi teknis
keilmuan Manajemen
o Menguasai fungsi organisasi keuangan dan investasi dan
mampu melaksanakan fungsi tersebut.
o Memahami berbagai peluang investasi di aras lokal yang
berkaitan dengan komoditas dan pariwisata.
• Budaya Amare: jujur, beriman, bermoral.
bela negara yang dapat meningkatkan ketahanan sosial
• Integritas: menjalankan fungsi organisasi dalam semangat

pembangunan yang berkelanjutan.
• Profesionalitas: memenuhi kebutuhan spesifikasi teknis
keilmuan Manajemen:
o Menguasai fungsi organisasi SDM dan mampu
melaksanakan fungsi tersebut.
o Mampu berkomunikasi efektif lintas fungsi dan lintas
level organisasi
o Memahami karakter dan budaya masyarakat setempat.
• Budaya Amare: jujur, beriman, bermoral.

Peneliti
• Cinta tanah air: mampu melakukan penelitian atau mengambil
Pelaku penelitian di
bagian dalam penelitian yang bertopik peningkatan
bidang manajemen
kesejahteraan masyarakat, nation competitiveness, atau
ketahanan nasional.
• Integritas: memilih topik penelitian yang berada dalam
koridor pembangunan yang berkelanjutan
• Profesionalitas: memenuhi kebutuhan spesifikasi teknis
keilmuan Manajemen:
o Menguasai minimal salah satu metode penelitian.
o Mampu melakukan pemodelan dan kajian empirik secara
ilmiah.
o Mendalami urgensi kepentingan masyarakat setempat agar
dapat dikembangkan sebagai topik penelitian yang dapat
diimplementasikan di aras lokal. Budaya Amare: jujur,
beriman, bermoral.

BUKU PANDUAN AKADEMIK INSTITUT SHANTI BHUANA TAHUN 2020/2021

| 27

Untuk mencapai profil yang telah ditetapkan, para mahasiswa harus memiliki kemampuan yang
dirumuskan dalam Capaian Pembelajaran. Berikut ini adalah Capaian Pembelajaran Prodi
Manajemen Institut Shanti Bhuana.
Tabel 9. Capaian Pembelajaran Prodi Manajemen
SIKAP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15

16

17
18

Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius ;
Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama,
moral dan etika;
Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme
serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta
pendapat atau temuan orisinal orang lain;
Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara,
dan peradaban berdasarkan Pancasila;
Memiliki semangat bela negara dan berorientasi pada peningkatan ketahanan nasional;
Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan
lingkungan;
Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara ;
Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan;
Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara
mandiri;
Memiliki semangat Deum amare et amatum facere, artinya: “mengasihi Tuhan dan
menjadikan Dia dikasihi” yang terinternalisasi dalam segala perilaku keimanan dan
aktivitas sehari-hari;
Menunjukkan sikap bijaksana yang mencakup kecerdasan multidimensi, yaitu
Intelligence Quotient, Emotional Quotient, Moral Quotient, dan Spiritual Quotient;
Berintegritas tinggi, yaitu berpegang teguh pada prinsip-prinsip moral kebaikan, tetapi
tetap dalam keseimbangan dan keharmonisan;
Santun, jujur, bugar, pembawa damai bagi lingkungan sekitar karena pribadinya yang
dapat dipercaya dan dapat diandalkan;
Berorientasi kepada pembangunan kesejahteraan masyarakat dan pemanfaatan ilmu
pengetahuan dan teknologi tepat guna demi terciptanya ketahanan nasional yang tangguh
dengan prinsip pembangunan yang berkelanjutan;
Memiliki karakter kepemimpinan yang berbudaya Amare, profesional dalam berbagai
bidang manajemen, serta mampu bekerja sama secara efektif dalam tim dengan landasan
Budaya Amare;
Memiliki semangat untuk memberdayakan berbagai sumber daya yang ada.
PENGETAHUAN
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1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Menguasai konsep teoretis, metoda, dan perangkat analisis fungsi manajemen
(perencanaan, pelaksanaan, pengarahan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian) dan
fungsi organisasi (pemasaran, SDM, operasi, dan keuangan) pada berbagai jenis
organisasi;
Menguasai konsep dan teknik menyusun rencana strategis dan menjabarkannya dalam
rencana operasional;
Menguasai prinsip kepemimpinan dalam berbagai tipe organisasi;
Menguasai konsep tentang metode penelitian yang mencakup studi kasus, kesejarahan,
survei, simulasi, dan eksperimen pada lingkup kualitatif dan kuantitatif, secara
eksploratif, deskriptif, dan verifikatif;
Menguasai etika pembangunan dan nilai-nilai kemanusiaan (humanity values);
Menguasai pengetahuan tentang jenis dan regulasi organisasi lokal, nasional, regional,
dan global;
Menguasai kaidah, prinsip, dan teknik komunikasi lintas fungsi, level organisasi, dan
budaya;
Menguasai konsep teoritis mengenai lingkungan hidup dan ekonomi makro terutama yang
berkaitan dengan pembangunan, pengentasan kemiskinan, dan ekonomi lingkungan.
Menguasai minimal salah satu bahasa internasional;
Menguasai konsep ketahanan nasional dalam hal ini ketahanan ekonomi, ketahanan
sosial, dan ketahanan ekologi;
Menguasai konsep kapital sosial dan kapital spiritual;
Menguasai pengetahuan mengenai potensi dan kondisi di lingkungan sekitar;
Menguasai pengenalan mengenai latar belakang budaya dan sosial masyarakat setempat;
Menguasai konsep ekonomi lingkungan dan memiliki gambaran mengenai kondisi
lingkungan hidup.
KETERAMPILAN UMUM

1

Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks
pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan
dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;

2

Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan
teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan
keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan
solusi, gagasan, desain atau kritik seni;

3

Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang
keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;

4

Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah
tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;

5

Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega,
sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;

6

Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi
atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
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7

Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan
supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja
yang berada di bawah tanggung jawabnya;

8

Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data
untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi;

9

Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;

Mampu mengatualisasikan potensi diri sebagai pemimpin yang dapat bekerjasama dalam
10 tim, dengan semangat cinta tanah air, integritas, professional dan berjiwa Amare;
Mampu berkomunikasi lisan dan tulisan secara efektif, santun, dan manusiawi dengan
11 semangat cinta tanah air, integritas tinggi, professional dan berjiwa Amare.
KETERAMPILAN KHUSUS

1

Mampu merumuskan fungsi manajeman (perencanaan, pengorganisasian, penyusunan
staf, pengarahan, dan pengendalian serta evaluasi) pada level operasional di berbagai tipe
organisasi;

2

Mampu melaksanakan fungsi organisasi (pemasaran, sumber daya manusia, keuangan,
dan strategi) pada level operasional di berbagai tipe organisasi;

3

Mampu mengidentifikasi masalah manajerial dan fungsi organisasi pada level
operasional, serta mengambil tindakan solutif yang tepat berdasarkan alternatif yang
dikembangkan, dengan menerapkan prinsip-prinsip kewirausahaan yang berakar pada
kearifan lokal;

4

Mampu berkontribusi dalam penyusunan rencana strategis organisasi dan menjabarkan
rencana strategis menjadi rencana operasional organisasi pada level fungsional;

5

Mampu mengambil keputusan manajerial yang tepat di berbagai tipe organisasi pada
tingkat operasional, berdasarkan analisis data dan informasi pada fungsi organisasi;

6

Mampu melakukan kajian empirik dan pemodelan dengan menggunakan metode ilmiah
pada berbagai tipe organisasi berdasarkan fungsi organisasi;

7

Mampu berkomunikasi efektif lintas fungsi dan level organisasi;

8

Mampu mengidentifikasi masalah sosial dan membuat pemetaan sosial berdasarkan
sumber daya dan potensi wilayah;

9

Mampu menyusun dan mengimplementasikan program aksi bersama pemangku
kepentingan (organizing community) untuk menyelesaikan masalah sosial komunitas
dalam proses perubahan sosial terencana;

Mampu melakukan manajemen dengan memanfaatkan kapital sosial dan pemberdayaan
10 kapital spiritual untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
11 Mampu melakukan manajemen dalam pembangunan yang bersifat berkelanjutan;
Mampu melihat urgensi kepentingan masyarakat di lapangan lewat observasi, yang
ditunjukkan melalui pemilihan topik penelitian atau pengabdian masyarakat, sebagai
12 pelaksanaan penghayatan Dharma Perguruan Tinggi.
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5.1.3

Struktur Kurikulum Program Studi Manajemen
Penyusun struktur kurikulum dikelompokkan sesuai dengan kuliah per semester.
Berikut tabel pengelompokkan mata kuliah per semester.
Tabel 10. Struktur Kurikulum Program Studi Manajemen

Smt

I

Kode Mata
Kuliah

Bobot
sks

Sifat

Prasyarat

Kepribadian Amarean 1
Pengantar Manajemen
Bahasa Inggris Dasar
Pengantar Ekonomi
Akuntansi 1
Matematika Ekonomi

2
3
2
2
2
2

Wajib
Wajib
Wajib
Wajib
Wajib
Wajib

Tanpa Syarat
Tanpa Syarat
Tanpa Syarat
Tanpa Syarat
Tanpa Syarat
Tanpa Syarat

MKU 110031

Bahasa Indonesia

2

Wajib

Tanpa Syarat

MNJ 310061

Dasar-dasar Bisnis

3

Wajib

Tanpa Syarat

2
20

Wajib

Tanpa Syarat

Kepribadian Amarean 2

2

Wajib

Ilmu Kealaman Dasar
Ketahanan Sosial dan Ekonomi
Kejujuran dan Anti Korupsi

2
2
2

Wajib
Wajib
Wajib

Bahasa Inggris Lanjutan

2

Wajib

Akuntansi 2

2

Wajib

Kepribadian
Amarean 1
Tanpa Syarat
Tanpa Syarat
Tanpa Syarat
Bahasa Inggris
Dasar
Akuntansi 1

Kewarganegaraan

2

Wajib

Tanpa Syarat

Statistika 1

3

Wajib

Logika

2

Wajib

3

Wajib

22
3

Wajib

Kepribadian Amarean 3

2

Wajib

Ekonomi Manajerial
Statistika 2

3
2

Wajib
Wajib

Manajemen Keuangan 1

3

Wajib

Manajemen Insani

3

Wajib

Kapital sosial

2

Wajib

MKP
MNJ
MNJ
MNJ
MNJ
MNJ

210011
310011
310021
310031
310041
310051

Nama Mata Kuliah

MKU 110021 Pancasila
Total SKS semester 1
MNJ 31
MNJ 310072
MKP 210052
MKP 210042
II

MNJ 310082
MNJ 310092
MKU 110042
MNJ 310102
MKP 210062

Teori Ekonomi
MNJ 310112
Total SKS semester 2
Manajemen Operasi
MNJ 310123

III

MKP 210033
MNJ 310133
MNJ 310143
MNJ 310153
MNJ 310163
MNJ 310173

Matematika
ekonomi
Tanpa syarat
Pengantar
Ekonomi
Tanpa Syarat
Kepribadian
Amarean 2
Teori Ekonomi
Statistika 1
Pengantar
Manajemen
Pengantar
Manajemen
Tanpa syarat
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Dasar-dasar Pemasaran

Wajib

21
2

Wajib

Perilaku Keorganisasian

3

Wajib

Metodologi Penelitian
Etika Manajemen dan Bisnis
Katolik

3

Wajib

Tanpa Syarat
Manajemen
Insani
Statistika 2

2

Wajib

Tanpa Syarat

MNJ 310183
Total SKS semester 3
Integritas Kepemimpinan
MKP 210074
MNJ 310194
MNJ 310244
MNJ 310204

Perpajakan
MNJ 310214
MNJ 310234
MNJ 310224

IV

Pengantar
Manajemen

3

3

Wajib

Perekonomian Indonesia
2
Wajib
Kapital Spiritual
2
Wajib
A. Konsentrasi Keuangan dan Ketahanan Ekonomi
Manajemen Keuangan 2

3

Pilihan
Konsentrasi

Analisis Laporan Keuangan

2

Pilihan
Konsentrasi

MNJ 340014

MNJ 340024

Manajemen
Keuangan
1,
Matematika
Ekonomi
Tanpa Syarat
Kapital Sosial
Manajemen
Keuangan
Matematika
Ekonomi
Manajemen
Keuangan
Matematika
Ekonomi

1,

1,

B. Konsentrasi Insani dan Ketahanan Sosial
MNJ 330014
MNJ 330024

MNJ
MNJ
MNJ
MNJ

Knowledge Management

2

Pilihan
Konsentrasi

Manajemen
Insani

Pelatihan dan Pengembangan
SDM

3

Pilihan
Konsentrasi

Manajemen
Insani

C. Konsentrasi Pemasaran dan Ketahanan Ekologi
Pilihan
Perilaku Konsumen
2
320014
Konsentrasi
Pilihan
Strategi Pemasaran
3
320024
Konsentrasi
Total SKS semester 4
22
Kuliah Kerja Nyata
2
Wajib
310265
Public Speaking
2
Wajib
310275

V
(Boleh
pembe MNJ 310285
lajara
n
MNJ 310295
diluar
prodi MNJ 310305
dalam
PT)

Hukum Bisnis

Sistem Informasi Manajemen
Pengantar Ekonometrika

Wajib

3

Wajib

2

Wajib

Minimal 70 SKS
Tanpa Syarat
Etika
manajemen dan
bisnis katolik
Manajemen
Operasi
Matematika
ekonomi

A. Konsentrasi Keuangan dan Ketahanan Ekonomi
Seminar keuangan

MNJ 340035

2

Dasar-dasar
pemasaran
Dasar-dasar
pemasaran

2

Pilihan
Konsentrasi

Manajemen
keuangan
Analisis
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2,

MNJ 340045

MNJ 340055
MNJ 340065

Keuangan Keperilakuan

3

Pilihan
Konsentrasi

3

Pilihan
Konsentrasi

3

Pilihan
Konsentrasi

Penganggaran Perusahaan dan
Pemerintah
Keuangan Digital

Laporan
Keuangan
Manajemen
keuangan 2
Manajemen
keuangan
Analisis
Laporan
Keuangan
Manajemen
keuangan 2

2,

B. Konsentrasi Insani dan Ketahanan Sosial

Seminar SDM

2

Pilihan
Konsentrasi

Manajemen perubahan

3

Pilihan
Konsentrasi

Manajemen Lintas Budaya

3

Pilihan
Konsentrasi

Teknologi dan Inovasi

3

Pilihan
Konsentrasi

MNJ 330035

MNJ 330045
MNJ 330055

MNJ 330065

Knowledge
management,
Pelatihan
dan
Pengembangan
SDM
Knowledge
management,
Pelatihan
dan
Pengembangan
SDM
Knowledge
management
Knowledge
management,
Pelatihan
dan
Pengembangan
SDM

C. Konsentrasi Pemasaran dan Ketahanan Ekologi
Seminar Pemasaran

2

Pilihan
Konsentrasi

E-Marketing

3

Pilihan
Konsentrasi

Manajemen Produk dan Harga

3

Pilihan
Konsentrasi

Perilaku
Konsumen,
Strategi
Pemasaran
Perilaku
Konsumen,
Strategi
Pemasaran
strategi
pemasaran

Branding Strategy

3

Pilihan
Konsentrasi

strategi
pemasaran

MNJ 320035

MNJ 320045
MNJ 320055

VI
(Boleh
Maga
ng/pili
han
kegiat

MNJ 320065
Total SKS semester 5

22

MNJ 310316

Kewirausahaan

3

Wajib

Etika Pembangunan

2

Wajib

3

Wajib

MNJ 310326
MNJ 310336

Manajemen
Koperasi

UKM

dan

Tanpa Syarat
etika manajemen
dan
bisnis
katolik
tanpa Syarat
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an
altern
atif
lainny
a)

MNJ 310346

MNJ 340076
MNJ 340086

Kerja Praktik
3
Wajib
minimal 90 SKS
A. Konsentrasi Keuangan dan Ketahanan Ekonomi
Pasar Uang dan Pasar Modal

3

Pilihan
Konsentrasi

Manajemen
keuangan 2

Bank dan Lembaga keuangan

3

Pilihan
Konsentrasi

Manajemen
keuangan 2

B. Konsentrasi Insani dan Ketahanan Sosial

MNJ 330076

Manajemen
Kompensasi

Kinerja

dan

Psikologi Industri

3

Pilihan
Konsentrasi

3

Pilihan
Konsentrasi

MNJ 330086

Pelatihan
dan
pengembangan
SDM
Manajemen
lintas budaya,
teknologi
dan
inovasi

C. Konsentrasi Pemasaran dan Ketahanan Ekologi
Pilihan
branding
Komunikasi Pemasaran
3
MNJ 320076
Konsentrasi strategy
Manajemen
Pilihan
Pemasaran Jasa
3
produk
dan
Konsentrasi
MNJ 320086
harga
Total SKS semester 6
17
Semester Antara
Mata Kuliah A
Mata Kuliah B
Mata Kuliah C
Total SKS Semester Antara
MKP 210087
MNJ 310357
MNJ 310367

Nilai-nilai Integritas Insani

2

Wajib

Manajemen Strategik
3
Wajib
Green Economy
3
Wajib
Agama Katolik
2
Wajib
A. Konsentrasi Keuangan dan Ketahanan Ekonomi
Manajemen
Internasional

VII

maks
9

Keuangan

3

Pilihan
Konsentrasi

3

Pilihan
Konsentrasi

MNJ 340097

Teori Portofolio dan Investasi

MNJ 340107
MNJ 330097

B. Konsentrasi Insani dan Ketahanan Sosial
Pilihan
Dinamika Kelompok
3
Konsentrasi

Integritas
Kepemimpinan
Tanpa Syarat
Tanpa Syarat
Tanpa Syarat
Manajemen
keuangan
2,
Analisis
Laporan
Keuangan
Manajemen
keuangan
2,
Analisis
Laporan
Keuangan,
pengantar
ekonometrika
Psikologi
industri,
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MNJ 330107

Manajemen Konflik

3

Pilihan
Konsentrasi

C. Konsentrasi Pemasaran dan Ketahanan Ekologi
Pilihan
Media Relation
3
Konsentra
MNJ 320097
si
Pilihan
Pemasaran Global
3
Konsentra
MNJ 320107
si
Total SKS semester 7
16
VIII

Skripsi
MNJ 310378
Total SKS semester 8
TOTAL SKS

4

Wajib

Manajemen
Lintas Budaya
psikologi
industri,
Manajemen
Lintas Budaya
komunikasi
pemasaran
Branding
strategy
Metodologi
penelitian,
seminar

4
144

Tabel 11. Mata Kuliah Konsentrasi Program Studi Manajemen
Konsentrasi

Pemasaran
dan
Ketahanan
Ekologi

Insani dan
Ketahanan
sosial

Mata Kuliah
Perilaku Konsumen
Strategi Pemasaran
Seminar Pemasaran
E-Marketing
Manajemen Produk dan Harga
Branding Strategy
Komunikasi Pemasaran
Pemasaran Jasa
Media Relation
Pemasaran Global
Knowledge Management
Pelatihan dan Pengembangan SDM
Seminar SDM
Manajemen perubahan
Manajemen Lintas Budaya
Teknologi dan Inovasi
Manajemen Kinerja dan Kompensasi
Psikologi Industri
Dinamika Kelompok
Manajemen Konflik
Manajemen Keuangan 2
Analisis Laporan Keuangan

Bobot sks
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3

SKS
Konsentrasi

29

29

29
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Keuangan dan
Ketahanan
Ekonomi

Seminar keuangan
Keuangan Keperilakuan
Penganggaran
Perusahaan
dan
Pemerintah
Keuangan Digital
Pasar Uang dan Pasar Modal
Bank dan Lembaga keuangan
Manajemen Keuangan Internasional
Teori Portofolio dan Investasi

2
3
3
3
3
3
3
3

Total

5.2

87

Program Studi Kewirausahaan

5.2.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Program Studi Kewirausahaan
Visi
”Menjadi Program Studi Kewirausahaan yang menghasilkan insan-insan
berjiwa wirausaha dengan menginternalisasi nilai-nilai keimanan dan moral,
memiliki daya saing bisnis, serta berbasis cinta tanah air, integritas,
profesionalitas, dan Budaya Amare”
Definisi Spesifik dari Kata Kunci pada Pernyataan Visi
a. Berjiwa wirausaha artinya Prodi Kewirausahaan menanamkan semangat kewirausahaan
kepada mentalitas para lulusan agar memiliki optimisme, kemampuan komunikasi umum
yang baik, imajinasi, kreativitas, inovasi, dan pemikiran konseptual, yang mempersiapkan
para lulusan untuk menjadi penggerak roda perekonomian yang lebih siap menghadapi
lingkungan yang berubah-ubah, sehingga dapat menghindari kegagalan suatu usaha.
b. Keimanan artinya sivitas akademika Prodi Kewirausahaan adalah insan yang mempunyai
kepatuhan akal budi dan perbuatan-perbuatan yang berasal dari kebenaran yang
diwahyukan Allah.
c. Moral bermakna bahwa sivitas akademika Prodi Kewirausahaan memiliki sifat, kehendak,
dan pendapat yang mengikuti Kebenaran Allah.
d. Daya saing bisnis memiliki pengertian bahwa Prodi Kewirausahaan tidak hanya
menguasai konsep teoritis model bisnis dan perencanaan bisnis tetapi juga mampu memulai
bisnis baru dan membuat strategi pengembangan bisnis.
e. Cinta tanah air berarti sivitas akademika Prodi Kewirausahaan memiliki kemampuan
mengembangkan jiwa entrepreneurship yang berpotensi meningkatkan ketahanan nasional
melalui kewirausahaan dan jaringan bisnis.
f. Integritas berarti sivitas akademika Prodi Kewirausahaan mampu melihat peluang usaha
yang pro-poor, pro-job, pro-development, pro-environment.
g. Profesionalitas berarti sivitas akademika Prodi Kewirausahaan memiliki daya saing tinggi
dengan menguasai prinsip kewirausahaan dan kepemimpinan yang kreatif dan inovatif.
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h. Budaya Amare merupakan gaya hidup para Amarean Prodi Kewirausahaan yang
bercirikan cinta kasih dan belas kasihan.
Tabel 12. Hubungan Misi, Tujuan dan Sasaran Prodi Kewirausahaan
Misi
1. Meningkatkan kesempatan
pendidikan tinggi di bidang
ilmu kewirausahaan yang
arif, kompeten, kreatif dan
inovatif yang dijiwai
dengan semangat cinta
tanah air, integritas,
profesionalitas, dan Budaya
Amare.

2. Memberikan sumbangan
bagi dunia ilmu
pengetahuan dan penelitian
di bidang ilmu
Kewirausahaan khususnya
dalam menggali potensi
sumber-sumber daya yang
ada.

3. Menyelenggarakan
pengabdian pada
masyarakat dengan cara
mengembangkan dan
meningkatkan peluang
usaha melalui bidang ilmu
kewirausahaan untuk
meningkatkan taraf hidup
masyarakat.
4. Meningkatkan ketahanan
ekonomi, sosial dan ekologi
melalui semangat
kewirausahaan masyarakat
dalam dunia bisnis.

Tujuan
1. Menghasilkan Sarjana
yang beriman dan
berbudaya Amare,
kreatif, inovatif, dan
memiliki kompetensi
kewirausahaan yang
tinggi untuk berkarya di
dunia usaha pada
umumnya, serta
meningkatkan daya
saing bangsa (Nation
Competitiveness).
2. Menghasilkan pemikiran
dan penelitian yang
diarahkan kepada
penggalian potensi lokal,
terutama dalam komoditi
dan pariwisata yang
unik, spesifik dan
unggulan dijiwai
semangat cinta tanah air,
integritas,
profesionalitas, dan
Budaya Amare.
3. Meningkatkan kontribusi
melalui kajian
kewirausahaan untuk
optimalisasi sumber
daya alam dan
mendayagunakan
kearifan lokal yang
memiliki daya saing
dalam dunia bisnis.
4. Menghasilkan lulusan
yang kompeten dan
trustworthy dalam
menggerakkan roda
perekonomian pada
orientasi meningkatkan
ketahanan nasional.

Sasaran
Membina
dan
mengembangkan
minat
kewirausahaan
secara
proporsional, efektif, dan
efisien yang berwawasan
kearifan
lokal
dan
berkelanjutan.

Melakukan
pengembangaan keilmuan
dan metodologis ilmiah
dalam
bidang
kewirausahaan.

Melaksanakan pengabdian
pada masyarakat dari hasil
pemikiran dan penelitian
yang dilakukan untuk
mengembangkan
dan
meningkatkan
peluang
usaha.

Memberdayakan
masyarakat
pengenalan
wirausaha.
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5.2.2 Kompetensi Lulusan
Berikut ini tabel profil lulusan Program Studi Kewirausahaan yang dijadikan dasar
untuk penentuan kompetensi lulusan mahasiswa prodi Kewirausahaan Institut Shanti Bhuana.
Tabel 13. Profil Lulusan Program Studi Kewirausahaan
PROFIL
Pengusaha/Wirausahawan

Leader

Intrapreneur

Planer

Konsultan Kewirausahaan
Pengkaji/Peneliti

Motivator

DESKRIPSI PROFIL
Pelaku usaha yang memiliki jiwa entrepreneur secara
inovatif dan kreatif dalam rangka mengembangkan
kemampuan usaha atau mampu melihat peluang
dengan semangat pro-job, pro-poor, pro-enviroment,
dan pro-develompment.
Pemimpin masa depan yang mempunyai kemampuan
wirausaha melalui penguasaan teori kewirausahaan
dan kemampuan praktik yang memadai, serta mampu
bekerja sama secara efektif dalam tim dengan landasan
Cinta tanah air, Integritas, Profesional, dan Budaya
Amare, sehingga dapat menjadi pemimpin yang
handal (trustworthy) baik dalam kelompok kecil
maupun besar
karyawan di dalam perusahaan yang ditugaskan untuk
mengerjakan ide atau proyek khusus dan mereka
diinstruksikan untuk mengembangkan proyek seperti
yang dilakukan wirausaha
Perencana yang cakap dalam perencanaan, dan
pemberi masukan dalam proses kewirausahaan yang
menjunjung tinggi etika dan moral, mau dan mampu
berpartisipasi aktif dalam pembangunan dengan
semangat cinta tanah air, integritas, profesionalitas,
dan budaya Amare
Pemberi masukan agar fungsi organisasi dan
kewirausahaan dapat berjalan dengan baik.
Perancang dan pelaksana penelitian yang bersikap
terbuka untuk terus berkembang dalam pengetahuan,
keterampilan,
dan
keahlian
dalam
bidang
kewirausahaan baik secara formal maupun non formal,
serta mampu memberikan saran dan rekomendasi
berdasarkan kaidah ilmiah.
Pendorong masyarakat yang mampu merancang dan
melaksanakan program pembinaan kewirausahaan
sesuai kearifan lokal bagi masyarakat, dengan jiwa
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pengabdian yang disemangati rasa cinta tanah air,
berintegritas tinggi, profesional, dan berbudaya Amare
Dari profil tersebut, maka dapat diharapkan banyak bidang profesi yang dapat dimasuki
oleh para lulusan. Profesi yang utama adalah para lulusan memiliki semangat kewirausahaan
dan mampu pula menjadi pelaku wirausaha. Dengan demikian lulusan dapat diserap oleh
berbagai instansi, baik pemerintah, swasta, maupun lembaga UKM dan LSM, dalam industriindustri baik skala kecil/menengah ataupun besar.
Beberapa lingkup kerja yang dapat diisi oleh lulusan Prodi Kewirausahaan Institut
Shanti Bhuana antara lain sbb:
o Pelaku yang kompeten dalam wirausaha yang mengarah kepada bisnis lintas batas;
o Pelaku manajerial dalam pengembangan bisnis dan penciptaan peluang di berbagai
fungsi organisasi, baik disektor swasta maupun pemerintah;
o Analis dan pembuat kebijakan dalam bidang wirausaha;
o Motor dan motivator wirausaha melalui penggalakan UKM-UKM di dalam
masyarakat;
o Guru dan dosen;
o Penulis yang berkaitan dengan bidang wirausaha.
o Selain itu, tentu saja tidak menutup kemungkinan pula para lulusan mampu bekerja
di bidang keahlian lain.
Untuk menunjang profil lulusan yang telah ditetapkan, maka disusunlah capaian
pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi lulusan yang diharapkan. Berikut rumusan
capaian pembelajaran Prodi Kewirausahaan.
Tabel 14. Capaian Pembelajaran Prodi Kewirausahaan
SIKAP
1

Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius ;
Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama,
2 moral dan etika;
3 Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme
4 serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta
5 pendapat atau temuan orisinal orang lain;
Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa,
6 bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila;
7 Memiliki semangat bela negara dan berorientasi pada peningkatan ketahanan nasional;
Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan
8 lingkungan;
9 Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara ;
10 Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan;
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Memiliki wawasan kebangsaan, nasionalisme yang sehat dan inklusif, serta semangat
11 bela negara demi terciptanya ketahanan nasional yang tangguh;
Memiliki integritas, empati yang kuat, serta kepedulian untuk mengabdi Gereja dan
bangsa dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip moral kebaikan, tetapi tetap dalam
12 dalam keseimbangan dan keharmonisan;
Santun, jujur, bugar, pembawa damai bagi lingkungan sekitar karena pribadinya yang
13 dapat dipercaya dan dapat diandalkan;
Berorientasi kepada pembangunan kesejahteraan masyarakat dan pemanfaatan ilmu
pengetahuan dan teknologi tepat guna secara profesional dengan fokus pro-job, pro14 poor, pro-development, dan pro-environment;
Memiliki karakter kepemimpinan dan manajerial yang berbudaya Amare, profesional
dalam bidang kewirausahaan, serta mampu bekerja sama secara efektif dalam tim
15 dengan landasan Budaya Amare;
Memiliki semangat untuk memberdayakan potensi seperti komoditas dan pariwisata
16 dalam bisnis dan wirausaha yang dilakukan.
PENGETAHUAN
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Menguasai konsep teoretis dan metode Kewirausahaan secara kreatif dan inovatif;
Menguasai konsep dan teknik proses kreatif dan inovatif serta bagaimana
mengimplementasikannya mulai dari pencetusan ide sampai pada perusahaan yang
dapat bertahan;
Menguasai konsep bagaimana menghasilkan pertumbuhan dalam perusahaan yang
sudah mapan;
Menguasai aspek-aspek organisasional dari proses inovatif, project management, dan
komunikasi baik internal maupun eksternal.
Menguasai bagian sentral manajemen dari suatu perusahaan baru;
Menguasai etika bisnis dan nilai-nilai kemanusiaan (humanity values);
Menguasai pengetahuan tentang jenis dan regulasi bisnis lokal, nasional, regional, dan
global;
Menguasai kaidah, prinsip, dan teknik komunikasi dan negosiasi lintas fungsi, level
organisasi, dan budaya;
Menguasai minimal salah satu bahasa internasional;
Menguasai konsep ketahanan nasional;
Menguasai konsep modal sosial dan modal spiritual;
Menguasai konsep perancangan kegiatan perdagangan internasional/lintas batas;
Menguasai konsep bisnis keluarga dan bisnis kecil sejenis lainnya.
Menguasai pengetahuan potensi-potensi khususnya yang berkaitan dengan komoditas
dan pariwisata.
KETERAMPILAN UMUM

1

Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks
pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan
dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;

2

Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
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Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan
teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan
keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan
3 solusi, gagasan, desain atau kritik seni;
Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi
4 atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di
5 bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega,
6 sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;
Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan
supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada
7 pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya;
Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah
8 tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;
Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali
9 data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi;
Mampu mengaktualisasikan potensi diri sebagai leader yang dapat bekerjasama dalam
10 tim, dengan semangat cinta tanah air, integritas, profesional dan berjiwa Amare;
Mampu berkomunikasi lisan dan tulisan secara efektif, santun, dan manusiawi dengan
11 semangat cinta tanah air, integritas tinggi, profesional dan berjiwa Amare.
KETERAMPILAN KHUSUS
1
2

3
4

5
6
7
8

9

Mampu merumuskan dan mengimplementasikan metode dan cara-cara, serta ahli dalam
berbagai kemampuan kunci yang diperlukan sebagai seorang wirausaha;
Mampu menganalisa, mengevaluasi, dan mengimplementasikan proses-proses kreatif
dan inovatif yang relevan;
Mampu mengidentifikasi, menganalisa, dan mengevaluasi kesempatan bisnis baru
(start-up) dan pertumbuhan dalam bisnis yang sudah mapan; serta mengambil tindakan
solutif yang tepat berdasarkan alternatif yang dikembangkan;
Mampu mengambil keputusan manajerial bisnis yang tepat pada tingkat operasional,
berdasarkan analisis data dan informasi yang akurat;
Mampu melakukan kewirausahaan dengan memanfaatkan modal sosial dan
pemberdayaan modal spiritual untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya
pada komoditas dan bidang pariwisata;
Mampu melakukan kewirausahaan dengan semangat pro-poor, pro-job, prodevelopment, dan pro-environment;
Mampu menciptakan jaringan bisnis melalui teknik komunikasi dan sistem informasi
baik dalam skala regional, nasional, maupun internasional;
Mampu menjalankan fungsi kewirausahaan dalam bisnis kecil maupun bisnis jenis
lainnya demi membantu masyarakat di dalam situasi yang dihadapi;
Mampu melihat urgensi kepentingan masyarakat di lapangan lewat observasi, yang
ditunjukkan melalui pemilihan topik penelitian atau pengabdian masyarakat, sebagai
pelaksanaan penghayatan Dharma Perguruan Tinggi
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5.2.3 Struktur Kurikulum Program Studi Kewirausahaan
Tabel 15. Struktur Kurikulum Program Studi Kewirausahaan
No

Kode MK

1
2
3
4
5
6
7

KWU 310011
MKU 110031
KWU 310021
KWU 310031
MKP 210011
MKU 110021
KWU 310041

Nama Mata Kuliah
Semester I
Pengantar Bisnis
Bahasa Indonesia
Dinamika Kewirausahaan
Matematika Bisnis
Kepribadian Amarean 1
Pancasila
Etika Bisnis

8

KWU 310051

English for Business 1

9

MKP 210041

Bobot

Keterangan

3
2
2
3
2
2
2

Teori
Teori
Teori
Teori
Teori
Teori
Teori
Teori dan
Praktik
Teori

Tanpa Syarat
Tanpa Syarat
Tanpa Syarat
Tanpa Syarat
Tanpa Syarat
Tanpa Syarat
Tanpa Syarat

Teori
Teori
Teori
Teori dan
Praktik
Teori dan
Praktik
Teori
Teori dan
Praktik
Teori

Tanpa syarat
Tanpa syarat
Tanpa syarat

Teori

Tanpa syarat

2

1
2
3

Kejujuran dan Anti Korupsi
2
Total SKS
20
Semester II
KWU 320012
Retail & Merchandising
3
KWU 320022
Manajemen Tim Kreatif
3
MKP 210022
Kepribadian Amarean 2
2

4

KWU 320062

Cooking Creation

3

5

KWU 320032

Startup Business

2

6

MKU 110042

Kewarganegaraan

2

7

KWU 310062

English for Business 2

2

8

KWU 320052

1

Branding
2
Manajemen Pemasaran dan
KWU 320042
2
Jasa
Total SKS
21
Semester III
KWU 320083
Studi Kelayakan Bisnis
3

2

KWU 310073

Statistika Bisnis

3

KWU 320093

Manajemen Produksi
Operasional

4

KWU 320073

5
6
7

9

3
dan

Teori
Teori dan
Praktik

3

Teori

Desain Grafis

3

Teori dan
Praktik

MKP 210033

Kepribadian Amarean 3

2

Teori

KWU 310083
KWU 320103

Akuntansi Bisnis
Tour & Travel

2
2

Teori
Teori

MK Prasyarat

Tanpa Syarat
Tanpa Syarat

Tanpa syarat
Tanpa syarat
Tanpa syarat
Tanpa syarat
Tanpa syarat

Pengantar Bisnis
Matematika
Bisnis
Pengantar Bisnis
& Matematika
Bisnis
Tanpa syarat
Kepribadian
Amarean 1 dan 2
Tanpa syarat
Tanpa syarat
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Komunikasi dan Negosiasi
3
Bisnis
Total SKS
21
Semester IV

8

KWU 320113

1

KWU 320124

Strategi Pemasaran

3

Teori

2

KWU 310094

Manajemen Finansial

3

Teori

3
4

KWU 320134
KWU 310114

Digital Entrepreneurship
Risiko Bisnis

2
3

Teori
Teori

5

KWU 320154

Business Plan

3

Teori

6

MKP 210074

Integritas Kepemimpinan

2

Teori

7

KWU 320164

Perpajakan

3

Teori

8

KWU 310104

1

Teori

Metodologi
dan
Teori dan
2
Keterampilan Menulis Ilmiah
Praktik
Total SKS
21
Pelaksanaan KKN*
Semester V (Pembelajaran Luar Prodi dalam PT)
Ketahanan
Sosial
dan
MKP 210055
2
Teori
Ekonomi

Pengantar Bisnis

Perenc. & Kel.
Bisnis, Kom. &
Negosiasi Bisnis
Matematika
Bisnis, Statistika
Bisnis
dan
Akuntansi
Bisnis
Tanpa syarat
Tanpa syarat
Studi Kelayakan
Bisnis
Kepribadian
Amarean 3
Matematika
Bisnis
Tanpa syarat

Strategi
Pemasaran
Manajemen
Finansial
Integritas
Kepemimpinan
Tanpa syarat
Statistika Bisnis
Business Plan
Tanpa syarat
Strategi
Pemasaran

2

KWU 310135

Investasi dan Permodalan

3

Teori

3

MKP 210085

Nilai-nilai Integritas Insani

2

Teori

4
5
6
7

MKU 110055
KWU 310125
KWU 320175
KWU 310155

KKN
Pengambilan Keputusan
Praktik Kewirausahaan
Modal Spritual

2
3
2
2

Praktik
Teori
Teori
Teori

8

KWU 310145

Jaringan Bisnis

2

Teori

9

KWU 320185

e-Bisnis

3

Teori dan
Praktik

1

Total SKS
21
Semester VI (Pembelajaran di Luar PT/Magang)
KWU 310196
Hukum Bisnis
2
Teori

2

KWU 320206

Keuangan Internasional

2

Teori

3

KWU 340106

Social Entrepreneurship and
Changemaking

2

Teori

Pengantar Bisnis

4

KWU 320216

Praktik Kewirausahaan 2

2

Teori

Praktik
Kewirausahaan

Tanpa syarat

Tanpa syarat
Manajemen
Finansial
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5

KWU 310176

Perilaku Konsumen

3

Teori

6

KWU 310186

Manajemen
Insani

2

Teori

8
9

KWU 320076
KWU 310166

1

Logika
2
Teori
Agribisnis
2
Teori
Total SKS
17
Semester Antara (Pembelajaran di Luar PT/Magang)
KWU 310207
Leadership
2
Teori
KWU 320227
Supply Chain Management
2
Teori
KWU 320237
Manajemen ekspor impor
2
Teori
Total
6
Semester VII
MKU 110017
Agama Katolik
2
Teori

2

KWU 310217

3

KWU 320147

1
2
3

4
5
6

1

Seminar

1

Bisnis Pariwisata
2
Metode
Kualitatif
dan
KWU 310227
2
Kuantitatif
Mata Kuliah Pilihan
2
Mata Kuliah Pilihan
2
Total SKS
11
Semester VIII
KWU 310228

Skripsi/Tugas Akhir

Total SKS
Total SKS Semester I -VIII

5.3

Sumberdaya

6

Strategi
Pemasaran
Pengantar Bisnis
& Manajemen
Tim Kreatif
Tanpa syarat
Tanpa syarat

Tanpa Syarat
Tanpa Syarat
Tanpa Syarat

Teori

Tanpa syarat
Metodologi &
Keterampilan
Menulis Ilmiah
Tanpa syarat

Teori

Tanpa syarat

Teori
Teori

Tanpa syarat
Tanpa syarat

Praktik

Praktik

Metodologi &
Keterampilan
Menulis Ilmiah,
Seminar

6
144

Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD)

5.3.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Program Studi PGSD
Visi
“Pada tahun 2025 menjadi komunitas yang bersemangat dalam ilmu pembelajaran
pendidikan dasar yang tepat ajar, tepat sasaran, tepat daya, dan penuh sukacita.”
Misi
1. Menciptakan persekutuan komuniter yang dijiwai semangat toleransi, persaudaraan, dan
saling mengasihi.
2. Membentuk insan-insan pendidik yang bermotivasi tinggi, antusias, dan bijaksana dalam
mengembangkan ilmu pendidikan dasar melalui pelaksanaan catur dharma.
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3.

4.

Mengembangkan terus-menerus ilmu pembelajaran pendidikan dasar efisien dan efektif
(cost effective and resource efficient) dalam hal metode pembelajaran, maupun dalam
evaluasinya.
Mengembangkan materi ajar, metode mengajar, dan sistem pembelajaran yang
mendukung kegiatan pembelajaran yang minim beban dan sarat sukacita, baik bagi
pendidik maupun peserta didik dalam pendidikan dasar.

Tujuan
1. Menghasilkan sebuah kelompok ataupun komunitas yang mempunyai rasa semangat untuk
saling mengahargai, menghormati dan bertoleransi dalam konsep sebagai sebuah saudara
yang akan saling mengasihi satu sama lainnya.
2. Mengentaskan ketertinggalan, kemiskinan, dan kebodohan masyarakat melalui
pelaksanaan catur dharma: pengajaran, penelitian, pengabdian, dan budaya amare melalui
pengembangan ilmu pendidikan dasar yang dijiwai motivasi tinggi, antusisa, dan sikap
bijaksana. .
3. Menghasilkan insan-insan intelektual yang berintegritas tinggi serta mempunyai daya
saing yang tinggi pula dalam komitmen pengembangan ilmu pembelajaran pendidikan
dasar yang efektif dan efisien (cost effective and resource efficient) serta malalui riset yang
tepat guna.
4. Menciptakan suasana pemebelajaran dalam pendidikan dasar menjadi kegiatan
pembelajaran yang menyenangkan dan penuh sukacita melalui pengembangan materi ajar,
metode mengajar, dan sistem pembelajaran yang mendukung kegiatan pembelajaran
berdasarkan analisis dan evaluasi kondisi dan peserta didik.
Sasaran
1. Akreditasi program studi
2. Kualitas lulusan yang dihasilkan teruji kompetensinya, baik secara intelektual maupun
moral
3. Publikasi hasil penelitian ilmiah yang memberikan kontribusi positif bagi kebutuhan
pendidikan dan perkembangan pendidikan
4. Masyarakat memiliki pola pikir yang sistematis untuk berperan dalam kemajuan pendidikan
sebagai dampak positif dari pemberdayaan serta pengabdia kepada masyarakat
5. Tercipta susasana pembelajaran yang menyenangkan dan penuh sukacita di dalam program
studi PGSD sebagai bentuk pengembangan materi ajar yang tepat guna.
6. Tercipta jalinan kerja sama dengan sesama institusi maupun non lembaga perguruan tinggi
5.3.2 Kompetensi Lulusan
Kompetensi Lulusan pada Program Studi PGSD Institut Shanti Bhuana, dirumuskan
dengan terlebih dahulu menganalisis profil lulusan yang diharapkan dari lulusan Program Studi
PGSD Institut Shanti Bhuana. Bab mengenai kompetensi lulusan ini diambil dari Kebijakan
Akademik Program Studi PGSD. Berikut akan dijabarkan mengenai analisis profil dan capaian
pembelajaran Prodi PGSD Institut Shanti Bhuana.
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a. Analisis Profil
• Institut Shanti Bhuana memiliki visi menjadi perguruan tinggi yang berfokus pada cinta
tanah air, integritas, profesionalitas, dan Budaya Amare. Keempat hal inilah yang
menjadi pilar pembentukan profil lulusan PGSD Institut Shanti Bhuana.
• Cinta tanah air ditanamkan dalam diri para mahasiswa agar mereka memiliki semangat
untuk memperjuangkan ketahanan nasional di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan
ekologi.
• Integritas dalam diri para mahasiswa dibentuk agar langkah-langkah manajerial mereka
kelak senantiasa pro-poor, pro-job, pro-development, dan pro-environment.
• Profesionalitas dicapai dengan penguasaan spesifikasi teknis keilmuan Manajemen
sehingga mereka dapat menguasai konsep dan mengaplikasikannya.
• Budaya Amare ditanamkan terus-menerus ke dalam diri para mahasiswa agar mereka
dapat menjadi pribadi-pribadi Amarean yang jujur, bermoral, dan beriman.
Tabel 16. Analisis Profil Prodi PGSD
NO

PROFIL
LULUSAN

DESKRIPSI PROFIL LULUSAN

1

Tenaga Pendidik di a) Mampu merencanakan, melaksanakan, menilai,
Sekolah Dasar dan
mengevaluasi dan mengembangkan pendidikan yang
Kandidat Tenaga
unggul dan berkarakter melalui penguasaan materi
Pendidik (PPG)
yang baik, memiliki kemampuan menggunakan
teknologi informasi untuk mengikuti perkembangan
ilmu di jenjang pendidikan dasar dan
pembelajarannya.
b) Pendidik dan fasilitator pembelajaran kreatif, inovatif
yang menguasai materi Pendidikan Guru Sekolah
Dasar dengan baik, memiliki kemampuan
menggunakan teknologi informasi untuk mengikuti
perkembangan ilmu Pendidikan Guru Sekolah Dasar.

2

Praktisi dan
konsultan
pendidikan di
sekolah dasar

a) Mampu berperan sebagai pembimbing, pengelola
pendidikan, pembina ekstra kurikuler, pengembang
media dan sumber belajar serta pendidik di jalur non
formal setara Sekolah Dasar.
b) Mampu mempersiapkan program-program, tata kelola,
rancang bangun di bidang pendidikan (misalnya dalam
pendirian Sekolah Dasar, dll)
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3

Peneliti dan penulis a) Pengkaji permasalah yang berkaitan dengan bidang
di bidang
Pendidikan Dasar, baik secara eksperimental dan/ studi
pendidikan
literatur serta mempublikasikan hasilnya dalam forum
maupun jurnal ilmiah atau buku.
b) Pengembangan pendidikan atau pembelajaran di
wilayah perbatasan melalui kegiatan penelitian yang
dilakukan.

4

Pendidik holistik
integral.

5

Wirausaha di bidang Mampu menyediakan alat bantu kegiatan pembelajaran di
pendidikan
Sekolah Dasar, menyediakan kursus/bimbel di bidang
pendidikan tingkat Sekolah Dasar.

6

Inventor di bidang
pendidikan

Mampu
menciptakan
alat
bantu
kegiatan
pembelajaran/media pembelajaran di Sekolah Dasar.

7

Tenaga
pengembangan
didaktis

Mampu memberikan pelatihan didaktis di ranah korporasi,
institusi-institusi privat maupun pemerintahan dan
berbagai organisasi, kamar dagang, institusi keagamaan,
amal, sosial, pariwisata, dan budaya

8

Tenaga administrasi Mampu menguasai sistem infomasi di bidang pendidikan
di sekolah dasar
(misalnya menjadi operator sekolah, dll).

Mampu menerapkan pendidikan holistik integral

b. Capaian Pembelajaran Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD)
Untuk mencapai profil yang telah ditetapkan, para mahasiswa harus memiliki kemampuan
yang dirumuskan dalam Capaian Pembelajaran. Berikut ini adalah Capaian Pembelajaran
Prodi PGSD Institut Shanti Bhuana.
Tabel 17. Capaian Pembelajaran Prodi PGSD
SIKAP
1
2
3
4
5

Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius (S1)
Menjunjung tinggi nilai kemnausiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama,
moral, dan etika (S-2)
Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa,
bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan pancasila (S-3)
Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme
serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa (S-4)
Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta
pendapat atau temuan orisinal orang lain (S-5)
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6
7
8
9
10

11

12
13

14

Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan
lingkungan (S-6)
Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (S-7)
Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik (S-8)
Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara
mandiri (S-9)
Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan (S-10)
S-11 sampai S-12 di bawah merupakan CP unik Shanti Bhuana
Memiliki semangat Deum amare et amatum facere, artinya: “mengasihi Tuhan dan
menjadikan Dia dikasihi” yang terinternalisasi dalam segala perilaku keimanan dan
aktivitas sehari-hari (S-11)
Memiliki karakter pendidik yang berbudaya Amare, Profesional dalam berbagai bidang
pendidikan, serta mampu bekerja sama secara efektif dalam tim dengan landasan
budaya Amare. (S-12)
Memiliki wawasan kebangsaan, nasionalisme yang sehat dan inklusif, serta semangat
bela negara demi terciptanya ketahanan nasional yang tangguh. (S-13)
Memiliki integritas, empati yang kuat, serta kepedulian untuk mengabdi Gereja, dan
bangsa dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip moral kebaikan, tetapi tetap
dalam keseimbangan dan keharmonisan. (S-14)
PENGETAHUAN

1

Menguasai prinsip dan teori pendidikan di Sekolah Dasar (P-1)
Menguasai konsep tentang karakteristik perkembangan peserta didik di sekolah dasar
2 (P-2)
Menguasai pengetahuan konseptual bidang studi di Sekolah Dasar meliputi Bahasa
3 Indonesia, Matematika, IPA, IPS, PPKn, SBdP dan PJOK (P-3)
Menguasai konsep kurikulum, pendekatan, strategi, model, metode, teknik, bahan ajar,
4 media dan sumber belajar yang inovatif sebagai guru kelas di Sekolah Dasar (P-4)
Menguasai konsep dan teknik evaluasi proses dan hasil pembelajaran di Sekolah Dasar
5 (P-5)
Menguasai konsep dasar dan prosedur penelitian yang dapat memformulasikan
6 penyelesaian permasalahan pendidikan di sekolah dasar (P-6)
7 Menguasai konsep dan teknik layanan bimbingan konseling di sekolah dasar (P-7)
Menguasai pengetahuan lintas bidang ilmu yang sesuai perkembangan IPTEKS
8 dengan memperhatikan kearifan lokal (P-8)
P-9 sampai P-13 di bawah merupakan CP unik Shanti Bhuana
9 Menguasai teknik analisis dan pemecahan masalah manajemen sekolah dasar.(P-9)
Menguasai metodologi PTK dan penelitian pengembangan di sekolah dasar untuk
10 meningkatkan keprofesionalan berkelanjutan. (P-10)
Menguasai teknik komunikasi verbal maupun nonverbal secara profesional dengan
sejawat, peserta didik, orang tua, dan masyarakat mengenai berbagai masalah belajar
11 dan pengembangan pembelajaran. (P-11)
Menguasai konsep-konsep kepribadian yang stabil, dewasa, arif, berwibawa,
12 berakhlak mulia, dan menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat. (P-12)
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13 Menguasai konsep kewirausahaan yang berkaitan dengan bidang pendidikan. (P-13)
KETERAMPILAN UMUM

1

Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks
pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang
memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang
keahliannya (KU-1)

2

Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur (KU-2)

3

Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan
teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan
keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan
solusi, gagasan, desain atau kritik seni (KU-3)

4

Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan
tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi (KU-4)

5

Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di
bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data (KU-5)

6

Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega,
sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya (KU-6)

7

Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan
supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada
pekerja yang berada dibawah tanggung jawabnya (KU-7)

8

Mampu melaksanakan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di
bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri (KU8)

9

Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali
data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi (KU-9)
KU-10 sampai KU-13 di bawah merupakan CP unik Shanti Bhuana

Mampu menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses
10 pengembangan diri dan pembelajaran. (KU-10)
11 Mampu berwirausaha dalam bidang pendidikan. (KU-11)
12 Mampu menguasai manajerial dasar (KU-12)
Mampu memberikan pelatihan didaktis di berbagai bidang pemerintahan maupun
13 swasta. (KU-13)
KETERAMPILAN KHUSUS
1

Mampu menerapkan prinsip dan teori pendidikan melalui perancangan dan
pelaksanaan pembelajaran di sekolah dasar (KK-1)

2

Mampu menerapkan konsep tentang karakteristik perkembangan peserta didik melalui
perancangan dan pelaksanaan pembelajaran di sekolah dasar (KK-2)

3

Mampu menerapkan pengetahuan bidang studi di sekolah dasar meliputi Bahasa
Indonesia, Matematika, IPA, IPS, PKn, SBdP, dan PJOK melalui perancangan dan
pelaksanaan pembelajaran (KK-3)
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4

Mampu menerapkan dan mengembangkan kurikulum, pendekatan, strategi, model,
metode, teknik, bahan ajar, media dan sumber belajar yang inovatif melalui
perancangan dan pelaksanaan pembelajaran di sekolah dasar (KK-4)

5

Mampu merancang, melaksanakan, dan menganalisis dan menindaklanjuti evaluasi
proses dan hasil pembelajaran di sekolah dasar (KK-5)

6

Mampu merancang dan melaksanakan penelitian bidang pendidikan SD secara ilmiah
dan melaporkan serta mempublikasikan (KK-6)

7

Mampu menerapkan layanan bimbingan konseling di sekolah dasar (KK-7)

8

Mampu menyelesaikan permasalahan dalam bidang Pendidikan SD (Bahasa Indonesia,
Matematika, IPA, IPS, Pkn, SBdP dan PJOK) dengan menerapkan IPTEKS dengan
memperhatikan kearifan lokal (KK-8)
KK-9 sampai KK-11 di bawah merupakan CP unik Shanti Bhuana

9

Mampu merancang dan menciptakan alat-alat pembelajaran dengan menggunakan
teknologi informasi dan komunikasi. (KK-9)

Mampu melaksanakan pembelajaran secara interaktif, inspiratif, menyenangkan,
menantang, dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi secara aktif dengan
menggunakan pendekatan saintifik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. (KK10 10)
Mampu memecahkan masalah manajemen sekolah dasar secara partisipatif dan
akomodatif untuk mewujudkan manajemen sekolah yang transparan dan akuntabel.
11 (KK-11)

5.3.3 Struktur Kurikulum Program Studi PGSD
Penyusunan struktur kurikulum Prodi PGSD mengelompokkan mata kuliah per
semester. Berikut tabel pengelompokkan mata kuliah per semester.
Tabel 18. Struktur Kurikulum Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD)
Nama Mata
Kuliah

No

Kode MK

1

MKU
110021

Pancasila

MKU
110031

Bahasa Indonesia

MKP
210011

Kepribadian
Amarean I

2
3

4

5

MKP
210061

Logika

PGD
310011

Konsep
Dasar
Matematika I

Bobot
Ket.
Semester I
2

Teori

2

Teori

2

Teori

2

Teori

2

Teori

Dosen Pengampu

MK Prasyarat

Silvester, S.Pd.,
M.Pd.
Pebria Dheni
Purnasari, S.Pd.,
M.Pd.

Tanpa Syarat

Tanpa Syarat
Tanpa Syarat

Margaretha Lidya
Sumarni/ Romo
Eugene
Norita Uly Artha
Naiunggolan, S.Pd.,
M.Pd.
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6

7
8
9

10

11

PGD
310041

Kemampuan
Berbahasa dan
Bersastra

PGD
310061

Konsep Dasar
IPS

PGD
310081
PGD
310101

Konsep Dasar
IPA
Konsep Dasar
PKn

PGD
310121

English for
Education I

PGD
310201

Filsafat
Pendidikan

Total SKS

1

2

3
4

5

6

7
8

9
10

1
2

MKP
210022

Kepribadian
Amarean II

MKP
210052

Ketahanan Sosial
dan Ekonomi

PGD
310022

Konsep
Dasar
Matematika II

PGD
310222

Belajar dan
Pembelajaran

PGD
310292

Strategi
Pembelajaran

PGD
310132

English for
Education II

PGD
310072

Pendidikan IPS
SD

PGD
310112

Pendidikan PKn
SD

PGD
310212

Pengantar Ilmu
Pendidikan

PGD
Bimbingan dan
310232
Konseling
Total SKS
MKU
110043

Kewarganegaraan

MKP
210033

Kepribadian
Amarean III

Silvester, S.Pd.,
M.Pd.
2

Teori

2

Teori

2

Teori

2

Teori

2

Teori

2
Teori
22
Semester II
2

Tanpa Syarat
Winda Lidia
Lumbantobing,
S.Pd., M.Pd.
Devilawati Saragih,
S.Pd., M.Pd.
Devilawati Saragih,
S.Pd., M.Pd.
Winda Lidia
Lumbantobing,
S.Pd., M.Pd.
Margaretha Lidya
Sumarni, S.Pd.,
M.Pd.

Tanpa Syarat
Tanpa Syarat
Tanpa Syarat

Tanpa Syarat

Tanpa Syarat

Teori

2

Teori

2

Teori

2

Teori

2

Teori

2

Teori

2

Teori

2

Teori

2

Teori

2
Teori
20
Semester III

2

Teori

2

Teori

Pebria Dheni
Purnasari, S.Pd.,
M.Pd.
Norita Uly Artha
Naiunggolan, S.Pd.,
M.Pd.
Silvester, S.Pd.,
M.Pd.
Pebria Dheni
Purnasari, S.Pd.,
M.Pd.
Winda Lidia
Lumbantobing,
S.Pd., M.Pd.
Winda Lidia
Lumbantobing,
S.Pd., M.Pd.
Devilawati Saragih,
S.Pd., M.Pd.
Margaretha Lidya
Sumarni, S.Pd.,
M.Pd.
Silvester, S.Pd.,
M.Pd.

Margaretha Lidya
Sumarni, S.Pd.,
M.Pd.
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3

4

5

6

7

8

9

10

PGD
310033
PGD
310153
PGD
310253
PGD
310183
PGD
310303
PGD
310093
PGD
310053
PGD
310243

Pendidikan
Matematika SD
Pendidikan
Jasmani dan
Kesehatan
Pengembangan
Perangkat
Pembelajaran

2

3
4

5

6

7

8

9

MKP
210074
PGD
310144

2

2

Pendidikan Seni
2
Asesmen
Pendidikan SD
Pendidikan dan
Praktikum IPA
SD
Pendidikan
Bahasa Indonesia
SD
Psikologi
Kepribadian

Total SKS

1

2

Integritas
Kepemimpinan
Pembelajaran
Bilingual dan
Microteaching

PGD
310194

Pendidikan
Kepramukaan

PGD
310284

Manajemen
Berbasis Sekolah

PGD
310174

Pengembangan
Muatan Lokal

PGD
310264

Pengembangan
Kurikulum SD

PGD
310164

E-learning

2

Teori

2

Teori

2

Pendidikan
Kewirausahaan

PGD
310324

Statistika
Pendidikan

Teori

2
Teori
20
Semester IV
2

2

Teori
Teori
dan
Praktik
Teori
dan
Praktik

2

Teori

2

Teori

2

2

Teori
Teori
dan
Praktik
Teori
dan
Praktik

2

Teori

2

2

PGD
310314

Teori
Teori
dan
Praktik
Teori
dan
Praktik
Teori
dan
Praktik

Norita Uly Artha
Naiunggolan, S.Pd.,
M.Pd.
Silvester, S.Pd.,
M.Pd./Tim Teaching

Konsep Dasar
Matematika I
& II

Tanpa Syarat
Silvester, S.Pd.,
M.Pd.
Tanpa Syarat
Devilawati Saragih,
S.Pd., M.Pd.
Tanpa Syarat
Margaretha Lidya
Sumarni, S.Pd.,
M.Pd.
Devilawati Saragih,
S.Pd., M.Pd.
Pebria Dheni
Purnasari, S.Pd.,
M.Pd.
Winda Lidia
Lumbantobing,
S.Pd., M.Pd.

Tanpa Syarat
Konsep Dasar
IPA
Kemampuan
Berbahasa dan
Bersastra

Tanpa Syarat

Tanpa Syarat
Winda Lidia
Lumbantobing,
S.Pd., M.Pd.
Norita Uly Artha
Naiunggolan, S.Pd.,
M.Pd.
Devilawati Saragih,
S.Pd., M.Pd.
Margaretha Lidya
Sumarni, S.Pd.,
M.Pd.
Margaretha Lidya
Sumarni, S.Pd.,
M.Pd.
Silvester, S.Pd.,
M.Pd.

Tanpa Syarat

Tanpa Syarat
Tanpa Syarat

Tanpa Syarat

Tanpa Syarat

Tanpa Syarat
Norita Uly Artha
Naiunggolan, S.Pd.,
M.Pd.
Pebria Dheni
Purnasari, S.Pd.,
M.Pd.

BUKU PANDUAN AKADEMIK INSTITUT SHANTI BHUANA TAHUN 2020/2021

Tanpa Syarat

Tanpa Syarat

| 52

10

1

2

3

4

5

6

7

Metodologi
Penelitian
Pendidikan
Total SKS

PGD
310334

1
PGD
320046
5

3

4

6

Teori

Pelaksanaan KKN*
Semester V (Pembelajaran Luar Prodi dalam PT
MKU
Kuliah Kerja
110055
Nyata (KKN)*
2
Praktik
Teori
Silvester, S.Pd.,
PGD
Pengembangan
3
dan
M.Pd.
320065
E-learning
Praktik
Margaretha Lidya
PGD
Pendidikan
Sumarni, S.Pd.,
320145
Tematik
3
Teori
M.Pd.
Pengelolaan
Winda Lidia
PGD
Pendidikan
Lumbantobing,
320155
3
Teori
S.Pd., M.Pd.
Teori
Devilawati Saragih,
PGD
Inovasi Media
dan
S.Pd., M.Pd.
320135
Ajar
3
Praktik
Pengembangan
Teori
Pebria Dheni
PGD
Pembelajaran
dan
Purnasari, S.Pd.,
320015
IPA SD
4
Praktik
M.Pd.
Pengembangan
Norita Uly Artha
PGD
Pembelajaran
Naiunggolan, S.Pd.,
320025
Matematika SD
4
Teori
M.Pd.
Total SKS
22

PGD
320106

2

2
20

Pebria Dheni
Purnasari, S.Pd.,
M.Pd.

PGD
320036
PGD
320056
PGD
320166
PGD
320076

Semester VI (Pembelajaran di Luar PT/Magang)
Pendalaman
Winda Lidia
Pembelajaran
Teori
Lumbantobing,
3
Bilingual dan
dan
S.Pd., M.Pd.
Microteaching
Praktik
Pengembangan
Silvester, S.Pd.,
Pembelajaran
M.Pd.
3
Bahasa Indonesia
SD
Teori
Pemgembangan
Winda Lidia
Pembelajaran IPS
2
Lumbantobing,
SD
Teori
S.Pd., M.Pd.
Pengembangan
Devilawati Saragih,
Pembelajaran
2
S.Pd., M.Pd.
PKn SD
Teori
Evaluasi
Margaretha Lidya
Pembelajaran
Sumarni, S.Pd.,
2
Teori
M.Pd.
Norita Uly Artha
Pendidikan
2
Naiunggolan, S.Pd.,
Karakter
Teori
M.Pd.
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7

PGD
320096

Class Action
Research

3

Teori

Total SKS

1

2

3

1
2
3

4
5

1

2

Pebria Dheni
Purnasari, S.Pd.,
M.Pd.
17

Semester Antara (Pembelajaran di Luar PT/Magang)
Pengembangan
Silvester, S.Pd.,
PGD
Model
2
M.Pd.
320080
Pembelajaran SD
Teori
Pebria Dheni
PGD
Kepemimpinan
2
Purnasari, S.Pd.,
320110
Pendidikan
Teori
M.Pd.
Pengelolaan
Teori
Norita Uly Artha
PGD
Pembelajaran
2
dan
Naiunggolan, S.Pd.,
320120
Ekstrakurikuler
Praktik
M.Pd.
Total
6
Semester VII
MKU
Agama Katolik
110017
2
MKP
Nilai-nilai
210087
Integritas Insani
2
Teori
Norita Uly Artha
PGD
Profesi Guru
Naiunggolan, S.Pd.,
310277
2
Teori
M.Pd.
PGD
310347

PPL
4

PGD
Seminar Proposal
310357
Total SKS
MKP
210038
PGD
310368

1
Responsi
11
Semester VIII

Kejujuran dan
Anti Korupsi

2

Skirpsi

4

Total SKS
Total SKS Semester I -VIII

Praktik

Teori

Team Teaching
Team Teaching

Tanpa Syarat

Tanpa Syarat

Tanpa Syarat

Tanpa Syarat

Tanpa Syarat
Tanpa Syarat

Tanpa Syarat
Pembelajaran
Bilingual dan
Microteaching
Metodologi
Penelitian

Winda Lidia
Lumbantobing,
S.Pd., M.Pd.
Team Teaching

Seminar
Proposal, PPL

6
144

BUKU PANDUAN AKADEMIK INSTITUT SHANTI BHUANA TAHUN 2020/2021

| 54

5.4

Program Studi Teknologi Informasi (TI)

5.4.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Program Studi Teknologi Informasi
Visi
“Pada Tahun 2025 Menjadi Komunitas Yang Cerdas Dalam Menerapkan Tehnologi
Informasi Yang Tanggap Zaman Dan Beretika”
Misi
1. Membentuk persekutuan komuniter yang dijiwai semangat toleransi, persaudaraan, dan
saling mengasihi.
2. Menciptakan suasana akademis yang kooperatif sekaligus kompetitif dalam dunia teknologi
informasi baik dikalangan pendidik maupun peserta didik.
3. Melaksanakan program-program catur dharma: pengajaran, penelitian, pengabdian
masyarakat dan implementasi budaya amare berdasarkan fakta yang relevan dan
kontekstual.
4. Menanamkan nilai-nilai etis dalam menerapkan teknologi yang mutakhir dengan orientasi
pro-poor, pro-development, dan pro-enviroment.
Tujuan
Tujuan Program Studi TI yang diturunkan dari Misi Program Studi TI adalah sebagai
berikut:
1. Menghasilkan sebuah kelompok ataupun komunitas yang mempunyai rasa semangat untuk
saling menghargai, menghormati dan bertoleransi dalam konsep sebagai sebuah saudara
yang akan saling mengasihi satu sama lainnya.
2. Menghasilkan insan-insan intelektual yang berintegritas tinggi dan kompetitif serta berdaya
cipta dalam pengembangan teknologi informasi.
3. Mengentaskan ketertinggalan, kemiskinan, dan kebodahan masyarakat melalui pelaksanaan
catur dharma: pengajaran, penelitian, pengabdian, dan budaya amare melalui
pengembangan teknologi informasi yang berdasarkan data dan fakta yang relevan dan
kontekstual.
4. Menciptakan insan-insan intelektual yang berkarakter dan selalu menanamkan nilai-nilai
etis dalam menerapkan teknologi yang mutakhir dengan orientasi pro-poor,
prodevelopment, dan pro-environment dilingkungan masyarakat maupun dalam berbangsa
dan bernegara
Sasaran
Dari Visi, Misi, dan Tujuan Program Studi TI dapat dijabarkan kemudian ke Sasaran
Program Studi TI secara terukur.
1. Akreditasi program studi;
2. Kualitas lulusan yang dihasilkan teruji kompetensinya, baik secara intelektual maupun
moral
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3. Publikasi hasil penelitian ilmiah serta pengembangan riset teknologi informasi yang
memberikan kontribusi positif bagi kebutuhan masyarakat;
4. Masyarakat memiliki pola pikir yang sistematis, bertindak secara efektif dan efisien untuk
berperan dalam kemajuan teknologi informasi sebagai dampak positif dari pemberdayaan
serta pengabdian kepada masyarakat.
5. Tercipta rasa memiliki dan kebanggan terhadap Prodi Teknologi Informasi Institut Shanti
Bhuana dari seluruh sivitas akademika.
6. Peningkatan kerjasama dengan institusi-institusi serumpun ilmu atau yang memang
bermutu dan berpengalaman serta instansi-instansi lainnya
5.4.2

Kompetensi Lulusan
Berikut tabel profil lulusan Program Studi Teknologi Informasi yang dijadikan dasar
untuk penentuan kompetensi lulusan mahasiswa prodi Teknologi nformasi Institut Shanti
Bhuana.
Tabel 19. Profil Lulusan Prodi Teknologi Informasi
PROFIL
Network & System
Administrator

DESKRIPSI PROFIL
a.) Mampu membangun rancangan desain topologi,
server lokal hingga farm server
b.) Mampu membangun jaringan berbasis LAN
maupun WLAN pada infrastruktur skala WAN
c.) Mampu mengembangkan serta maintenance
jaringan dan server telekomunikasi berbasis
internet
d.) Mampu menyelesaikan permasalahan di bidang
jaringan dan system administrasi komputer yang
kini mulai berbasis IoT dan cloud.
Pengembang Perangkat Lunak a.) Mampu merancang, mengimplementasikan, dan
Berbasis Desktop, Website, dan
mengembangkan perangkat lunak berbasis
Mobile (Software)
desktop, website, maupun mobile dengan
pendekatan algoritma untuk menghasilkan sistem
cerdas.
b.) Mampu menyelesaikan permasalahan di bidang
software engineering khususnya implementasi
sistem informasi berbasis web di era big data.
Game Developer
a.) Mampu dalam mendesain, membangun dan
mengembangkan perangkat lunak suatu produk
berbasis game dengan pendekatan algoritma yang
terstruktur baik berbasis desktop, web, maupun
mobile.
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b.) Mampu dalam menyelesaikan permasalahan di
bidang implementasi game berbasis desktop client
server, web, maupun mobile.
Analisis Teknologi Informasi
a.) Mampu melakukan analisis perancangan,
pengembangan, pengujian suatu perangkat lunak
dan perangkat keras meliputi database, forensik
digital, hingga produksi industri teknologi
informasi suatu instansi atau perusahaan.
b.) Mampu membangun lapangan kerja sebagai
konsultan bidang Teknologi Informasi.
IT Researcher
Mampu melakukan penelitian dan mengkaji masalahmasalah lingkup teknologi informasi baik yang
berkaitan dengan web dan basis data maupun
jaringan serta memberikan solusi untuk saran
pengembangan ke depan.
Pengembang Konten Digital Mampu mendesain dan membangun konten digital
Kreatif
(Digital
Creative kreatif sebagai sarana pembuatan company profile,
Contents Developer)
promosi iklan suatu produk ataupun instansi dengan
memanfaatkan teknologi informasi.
Dari deskripsi profil lulusan di atas, profesi lulusan Prodi S1 Teknologi Informasi
Institut Shanti Bhuana dapat dibagi menjadi 19 lulusan secara detail. Lulusan ini merupakan
penjabaran lanjut dari profil lulusan sebelumnya, adapun detail lulusan yang hendak dihasilkan
dapat dilihat sebagai berikut.
1. Lulusan bidang Network & System Administrator dibagi menjadi berikut
a. Network Engineer : Merencanakan, mengimplementasikan konfigurasi jaringan dan
melakukan maintenance pada pembuatan insfrastruktur dan sistem jaringan internet
untuk telekomunikasi yang mendukung komunikasi data.
b. System Administrator : Merencanakan, mengimplementasikan konfigurasi server dan
melakukan maintenance untuk mendukung proses troubleshooting, backup,
pemasangan web, hingga integrasi teknologi baru seperti halnya IoT yang
diintegrasikan pada sistem perangkat server.
c. Cyber Security Analyst : Melakukan pengujian sistem keamanan pada perangkat lunak
maupun perangkat keras yang berhubungan dengan teknologi informasi untuk
menemukan celah keamanan atau bug dan upaya-upaya untuk perbaikan atau
penanggulangan.
d. Digital Forensics Eng : Melakukan analisis dan pengujian untuk investigasi yang
berhubungan dengan pencarian jejak digital di bidang mobile, network, malware,
social network, hingga manipulasi audio, video dan gambar.
2. Lulusan bidang Pengembang Perangkat Lunak Berbasis Desktop, Web, dan Mobile
(Software) dibagi menjadi berikut
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a. Full Stack Developer : Merencanakan dan mengimplementasikan pembuatan dan
pengembangan perangkat lunak meliputi sisi front-end maupun back-end, sisi desain
hingga database, server dan client berbasis desktop, web, ataupun mobile application.
b. Front End Developer : Merencanakan dan mengimplementasikan pembuatan dan
pengembangan perangkat lunak dari sisi front-end atau sisi interface yang dilihat oleh
penggunanya meliputi tampilan, fungsi, dan komponen website.
c. Back End Developer : Merencanakan dan mengimplementasikan pembuatan dan
pengembangan perangkat lunak dari sisi back-end atau sisi database dan sistem
server-client pada website seperti API.
d. Database Administrator : Merencanakan, mengimplementasikan pengelolaan
permodelan data untuk membangun suatu sistem informasi dan melakukan proses
maintenance database seperti migrasi database, di era penggunaan big data.
e. Software Tester : Melakukan pengujian pada project perangkat lunak yang dibangun
oleh programmer, serta melakukan analisis fungsi-fungsi dari setiap perangkat lunak
yang diujikan.
f. Website Designer : Melakukan pembuatan desain dan mengintegrasikan komponenkomponen grafis multimedia pada tampilan dan fungsi dari sebuah website baik
company profile maupun sistem informasi.
g. Data Scientist : Merancang, menganalisis data sesuai logika informatika untuk
pengambilan keputusan pada suatu instansi atau perusahaan di era penggunaan big
data saat ini.
h. System Analyst : Menjembatani antara konsumen atau pengguna dengan pembuat
sistem atau developer untuk mendokumentasikan kebutuhan dan menghasilkan
spesifikasi rancangan yang dibutuhkan oleh pengguna sehingga dapat dipahami oleh
developer.
i. Mobile Application Dev : Merancang dan mengimplementasikan produk aplikasi
berbasis mobile yang dapat digunakan pada sistem operasi mobile saat ini seperti iOS
dan android.
3. Lulusan bidang Game Developer, pada dasarnya merupakan turunan dari Pengembang
Perangkat Lunak Berbasis Desktop, Web, dan Mobile (software) dan kemudian didetailkan
menjadi berikut
a. Game Developer : Merancang dan mengimplementasikan produk berupa game baik
berbasis desktop, web, maupun mobile yang sesuai dengan kemajuan artificial
intelligence di masa kini.
4. Lulusan bidang Analisis Teknologi Informasi, merupakan turunan dari kedua konsentrasi
yang ada pada prodi ini yaitu Teknologi Website dan Jaringan IoT sehingga didetailkan
sebagai berikut
a. QA Analyst : Quality assurance analyst melakukan pemeriksaan, monitoring, dan
pengkajian dari semua produksi di perusahaan atau instansi menggunakan
pemanfaatan teknologi informasi.
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5. Lulusan bidang IT Researcher merupakan turunan dari kedua konsentrasi baik Teknologi
Website dan Jaringan IoT dimana pada implementasinya jika menguasai salah satu atau
bahkan keduanya lulusan dapat melakukan pekerjaan sebagai berikut
a. IT Researcher : Melakukan riset untuk menganalisis, menciptakan, mengolah data, dan
menerapkan algoritma atau metode yang berhubungan dengan teknologi untuk
pengembangan ilmu rumpun teknologi informasi kedepannya sehingga sesuai dengan
kebutuhan jaman terutama di bidang IoT, Big Data, dan Artificial Intelligence.
b. IT Consultant : Memberikan solusi mengenai masalah yang berhubungan dengan
pembuatan perangkat lunak maupun perangkat keras berbasis teknologi informasi.
6. Lulusan bidang Pengembang Konten Digital Kreatif (Digital Creative Contents
Developer), dimaksudkan sebagai alternatif terakhir bagi lulusan prodi Teknologi
Informasi yang tertarik pada bidang enterpreneuer tanpa melibatkan sisi teknis dari
teknologi informais secara mendalam. Adapun lulusan ini dijabarkan sebagai berikut
a. IT Enterpreneur : Menciptakan lapangan kerja atau suatu usaha untuk membangun
produk-produk berupa perangkat lunak ataupun sistem berbasis IT yang dapat dijual
atau dikomersialkan.
b. Digital Creative Contents Developer : bekerjasama dengan ahli serumpun ilmu untuk
mengembangkan konten digital kreatif.
Tabel 20. Capaian Pembelajaran Prodi Teknologi Informasi
SIKAP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius (S1)
Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama,
moral, dan etika (S-2)
Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa,
bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila (S-3)
Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki
nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa (S-4)
Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta
pendapat atau temuan orisinal orang lain (S-5)
Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan
lingkungan (S-6)
Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (S-7)
Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik (S-8)
Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara
mandiri (S-9)
Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan (S-10)
S11 – S12 di bawah merupakan CP unik Shanti Bhuana
Memiliki semangat Deum amare et amatum facere, artinya: “mengasihi Tuhan dan
menjadikan Dia dikasihi” yang terinternalisasi dalam segala perilaku keimanan dan
aktivitas sehari-hari (S-11)
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12

Bekerja sama untuk dapat memanfaatkan semaksimal mungkin potensi yang dimiliki
(S-12)
PENGETAHUAN

1

2

3
4

5
6
7
8
9
10
11

Mampu melakukan analisis, mendesain secara professional, pengolahan basis data
dengan cara menggunakan tools rekayasa perangkat lunak, jaringan komputer,
komputer grafis, dan aplikasi multimedia.(P-1)
Mempunyai pengetahuan dalam penyusunan algorithma pemrograman yang efektif
dan efisien serta dapat merancang, membangun dan mengelola Teknologi informasi
secara tepat dan akurat untuk pendukung pengambilan keputusan. (P-2)
Memiliki kemampuan untuk menjadi tenaga profesional untuk pengolahan jaringan
komputer, komputer grafis, dan aplikasi multimedia serta memiliki kemampuan
menulis laporan penelitian dengan baik serta mengelola proyek Sistem Informasi,
mempresentasikan karya tersebut. (P-3)
P-4 – P-11 di bawah merupakan CP Unik Shanti Bhuana
Menguasai konsep dasar computing dan matematika (P-4)
Menguasai prinsip teknologi informasi untuk memberikan alternatif-alternatif solusi
yang dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan di organisasi dan masyarakat
(P-5)
Menguasai best practice standar-standar dalam teknologi informasi serta
penggunaanya (P-6)
Menguasai proses analisis, perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi yang terkait
dengan sumber daya informasi (P-7)
Menguasai bahasa dan algoritma pemrograman yang berkaitan dengan program
aplikasi untuk manipulasi model gambar, grafis, dan citra (P-8)
Menerapkan konsep dan mengembangkan mobile computing (P-9)
Menguasai prinsip dasar sistem jaringan komputer dalam pengembangan sistem
berbasis jaringan lokal (LAN) maupun jaringan luas (WAN) (P-10)
Mampu memilih pendekatan sistem cerdas yang sesuai, memilih representasi
pengetahuan dan penalarannya (P-11)
KETERAMPILAN UMUM

1
2

3
4
5
6

Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks
pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan
bidang keahliannya. (KU-1)
Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. (KU-2)
Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan
teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan
keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan
solusi , gagasan, desain atau kritik seni. (KU-3)
Mampu menyusun dekripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan
tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi (KU-4)
Mampu mengambil keputusan secara tepat dalm konteks penyelesaian masalah di
bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data. (KU-5)
Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega,
sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya. (KU-6)

BUKU PANDUAN AKADEMIK INSTITUT SHANTI BHUANA TAHUN 2020/2021

| 60

7

8
9

10

11

12
13
14

Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan
supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada
pekerja yang berada dibawah tanggung jawabnya (KU-7)
Mampu melaksanakan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di
bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri (KU8)
Mampu mendokumentasi, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data
untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi (KU-9)
Mempunyai kemampuan dalam mendefinisikan kebutuhan pengguna atau pasar
terhadap kinerja (menganalisis, mengevaluasi dan mengembangkan) algoritma/metode
berbasis komputer. (KU-10)
Memiliki kemampuan (pengelolaan) manajerial tim dan kerja sama (team work),
manajemen diri, mampu berkomunikasi baik lisan maupun tertulis dengan baik dan
mampu melakukan presentasi. (KU-11)
KU-12 – KU-14 di bawah merupakan CP Unik Shanti Bhuana
Mampu mengimplementasikan prinsip keberlanjutan (sustainability) dalam
mengembangkan pengetahuan. (KU12)
Mampu mengimplementasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam konteks
pelaksanaan pekerjaannya. (KU-13)
Mampu menerapkan kewirausahaan dan memahami kewirausahaan berbasis
teknologi. (KU-14)
KETERAMPILAN KHUSUS

1

2

3

4
5

6

7

Mampu merancang dan mengembangkan algoritma untuk berbagai keperluan seperti
Network Security, Data Compression Multimedia Technologies, Mobile Computing
Intelligent Systems, Information Management, Algorithms and Complexity, HumanComputer Interaction, Graphics and Visual Computing.
(Spesifik pada masing-masing program studi, sesuai dengan profil lulusan dan SDM)
(KK-1)
KK-2 – KK-11 di bawah merupakan CP Unik Shanti Bhuana
Mampu mengimplementasikan, mengelola, dan mengamankan informasi yang
didstribusikan melalui jaringan komputer untuk menjamin kerahasiaan, integritas, dan
ketersediaan informasi (KK-2)
Mampu menganalisis dan melakukan pengujian terhadap aplikasi berbasis komputer
menggunakan teknik serta alat terkini sehingga menghasilkan aplikasi yang aman
(KK-3)
Mampu merancang, menginternalisasikan, dan mengelola platform atau komponen
perangkat keras maupun perangkat lunak menggunakan pemrogaman inegratif untuk
mendukung aplikasi berbasis komputer (KK-4)
Mampu merancang, membangun, mengelola aplikasi berbasis komputer menggunakan
cloud services untuk memenuhi kebutuhan organisasi (KK-5)
Mampu merancang, membangun, dan mengelola peralatan elektronik berbasis sensor
yang terkoneksi dengan internet untuk mempercepat, dan mempermudah penyampaian
informasi (KK-6)
Menerapkan konsep yang berkaitan dengan manajemen informasi, termasuk
menyusun pemodelan data serta membangun aplikasi perangkat lunak untuk
pengorganisasian data dan penjaminan keamanan akss data (KK-7)
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8
9
10
11

Menerapkan konsep-konsep yang berkaitan dengan arsitektur dan organisasi komputer
serta memanfaatkannya untuk menunjang aplikasi komputer (KK-8)
Merancang sistem keamanan dan pengelolaan proteksi aplikasi sistem (KK-9)
Mampu menerapkan integritas profesional dan nilai-nilai etika profesi (KK-10)
Mampu membangun aplikasi sederhana berbasis jaringan serta melakukan
pengelolaan jaringan secara kontinu (KK-11)

5.4.3

Struktur Kurikulum Program Studi Teknologi Informasi (TI)
Untuk menyusun struktur kurikulum, terlebih dahulu mengelompokkan mata kuliah
perkajian. Berikut tabel pengelompokkan mata kuliah per kajian.
Tabel 21. Struktur Kurikulum Program Studi Teknologi Informasi (TI)
A. Mata Kuliah Wajib Umum Prodi Teknologi Informasi
Kode
Mata Kuliah
Semester
MKU
MKU
MKU
MKU
MKU

110017
110021
110031
110042
110055

Agama Katolik
Pancasila
Bahasa Indonesia
Kewarganegaraan
Kuliah Kerja Nyata

SKS

7
1
1
3
5

B. Mata Kuliah Penciri Institusi Prodi Teknologi Informasi
Kode
Mata Kuliah
Semester
MKP 210011
Kepribadian Amarean 1
1
MKP 210022
Kepribadian Amarean 2
2
MKP 210033
Kepribadian Amarean 3
3
Kejujuran dan Anti
MKP 210042
7
Korupsi
Ketahanan Sosial dan
MKP 210052
2
Ekonomi
MKP 210062
Logika
1
MKP 210074
Integritas Kepemimpinan
4
Nilai-nilai Integritas
MKP 210087
7
Insani
C. Mata Kuliah Wajib Prodi Teknologi Informasi
Kode Mata kuliah
Mata Kuliah
Semester
Pengantar Teknologi
TI 310011
Informasi
TI 310021
Logika Informatika
TI 310031
Bahasa Inggris Sains I
I
TI 310051
Matematika Teknik
Algoritma dan
TI 310071
Pemrograman I
TI 310131
Sistem Digital
TI 310042
Bahasa Inggris Sains II
II
Algoritma dan
TI 310082
Pemrograman II

2
2
2
2
2
SKS
2
2
2
2
2
2
2
2
SKS
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TI 310102
TI 310112
TI 310142
TI 310152
TI 310093
TI 310193
TI 310213
TI 310233
TI 310164
TI 310204
TI 310224
TI 310324
TI 310337
TI 310347
TI 320057

Metode Numerik dan
Matriks
Statistika
Bahasa Assembler
Basis Data
Algoritma dan
Pemrograman III
Jaringan Komputer I
Pemrograman
Berorientasi Obyek
Pemrograman Web
Basis Data Lanjutan
Jaringan Komputer II
Pemrograman Phyton
Metodologi Penelitian
Kerja Praktek
Skripsi
Pemrograman Web
Lanjut

3
3
2
3
3
3

III

3
3
3
3
3
3
4
4

IV

VII
VIII

D. Mata Kuliah Pilihan Prodi Teknologi Informasi
Kode Mata kuliah
Mata Kuliah
Semester
TI 310245
Riset Operasi
Sistem Pendukung
TI 310275
Pengambilan Keputusan
TI 310285
Artificial Intelligence
V
TI 310125
Pengolahan Data Statistik
TI 310175
Organisasi Komputer
TI 310255
Sistem Operasi
Komputer dan
TI 310186
Masyarakat
Rekayasa Perangkat
TI 310296
Lunak
TI 330046
Keamanan Jaringan
VI
TI 310366
Seminar Informatika
TI 310316
Big Data
Manajemen Etika dan
TI 310266
Profesi
TI 310060
Matematika Diskrit
ANTARA
TI 310300
Kriptografi

2

SKS
3
2
3
2
3
3
3
3
3
3
3
2
2
3

E. Mata Kuliah Pilihan Wajib Peminatan Jaringan dan IoT Prodi Teknologi
Informasi
Kode Mata kuliah
TI 330013
TI 330033
TI 330064
TI 330024
TI 330054

Mata Kuliah
Telekomunikasi
Analisis Unjuk Kerja
Jaringan
Forensik Digital
Jaringan Nirkabel
IoT

Semester

SKS
3

III

IV
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F. Mata Kuliah Pilihan Wajib Peminatan Teknologi Web dan Basis Data Prodi

Teknologi Informasi
Kode Mata kuliah
TI 320013
TI 320033
TI 320024
TI 320044
TI 330064
Topik Skripsi
Konsentrasi Jaringan dan
IoT
Wireless System
Virtualisasi Server
Sistem Berbasis IoT
Manajemen Bandwidth
Cloud Computing
Keamanan Jaringan
Artificial Intelligence
Android

Mata Kuliah
Sistem Informasi
Manajemen
Pemrograman Enterprise
Sistem Berkas
Pemrograman Android
Data Mining
Topik Skripsi
Konsentrasi Teknologi
Web dan Basis Data
Sistem Informasi
Manajemen
Android
Website E-Commerce
Pengolahan Citra Digital
Integrasi Data

Semester

SKS

III

3
3
3
3
3

IV

Keterangan

Dengan Kombinasi Algoritma / Metode
Dengan Kombinasi Algoritma / Metode
Dengan Kombinasi Algoritma / Metode
Dengan Kombinasi Algoritma / Metode
Dengan Kombinasi Algoritma / Metode
Dengan Kombinasi Algoritma / Metode
Dengan Kombinasi Algoritma / Metode
Dengan Kombinasi Algoritma / Metode

Tabel 22. Kurikulum Konsentrasi Jaringan dan IoT Prodi Teknologi Informasi (S1)
No

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kode
MK

Nama Mata Kuliah

MKU
Pancasila
110021
MKU
Bahasa Indonesia
110031
MKP
Kepribadian
210011 Amarean I
MKP
Logika
210061
TI
Pengantar Teknologi
310011 Informasi
TI
Logika Informatika
310021
TI
Bahasa Inggris Sains
310031 I
TI
Matematika Teknik
310051
TI
Algoritma dan
310071 Pemrograman I
TI
Sistem Digital
310131
Total SKS Semester I

Bobot Keterangan
Semester I
2

Teori

2

Teori

2

Teori

2

Teori

2
2
2
3
3
3

Teori
Teori
Teori
Teori
Teori dan
Praktik
Teori dan
Praktik

Dosen Pengampu
Yuliana, S.Kom.,
M.Kom.
Santi,
S.Kom.,M.MSI.

Yuliana, S.Kom.,
M.Kom.
Azriel C. Nurcahyo,
S.Kom.,M.Kom.
Santi,
S.Kom.,M.MSI.
Listra Firgia,
S.Kom., M. Kom.
Azriel C. Nurcahyo,
S.Kom.,M.Kom.
Azriel C. Nurcahyo,
S.Kom.,M.Kom.

MK
Prasyarat
Tanpa
Syarat
Tanpa
Syarat
Tanpa
Syarat
Tanpa
Syarat
Tanpa
Syarat
Tanpa
Syarat
Tanpa
Syarat
Tanpa
Syarat
Tanpa
Syarat
Tanpa
Syarat

23

BUKU PANDUAN AKADEMIK INSTITUT SHANTI BHUANA TAHUN 2020/2021

| 64

Semester II
1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4

5

6

MKP
Kepribadian
210022 Amarean II
MKP
Ketahanan Sosial dan
210052 Ekonomi
TI
Bahasa Inggris Sains
310042 II
TI
Algoritma dan
310082 Pemrograman II
TI
Metode Numerik dan
310102 Matriks
TI
Statistika
310112
TI
Bahasa Assembler
310142
TI
Basis Data
310152
Total SKS Semester II
MKU
Kewarganegaraan
110043
MKP
Kepribadian
210033 Amarean III
TI
Algoritma dan
310093 Pemrograman III
TI
Telekomunikasi
330013
TI
Jaringan Komputer I
310193
TI
Analisis Unjuk Kerja
330033 Jaringan
TI
Pemrograman
310213 Berorientasi Obyek
TI
Pemrograman Web
310233
Total SKS Semester III
MKP
210075
TI
310164
TI
310204
TI
310224

2

Teori

2

Teori

2
2
3
3
2
3

Teori

Novi,
S.Kom.,M.Kom.

2

Teori
Teori dan
Praktik
Teori dan
Praktik
Teori dan
Praktik
Teori dan
Praktik
Teori dan
Praktik
Teori dan
Praktik

Listra Firgia,
S.Kom., M. Kom
Listra Firgia,
S.Kom., M. Kom
Azriel C. Nurcahyo,
S.Kom.,M.Kom.
Yuliana, S.Kom.,
M.Kom.
Azriel C. Nurcahyo,
S.Kom.,M.Kom.
Yuliana, S.Kom.,
M.Kom.

3
3
3
3
3
3

3

TI
330024

Jaringan Nirkabel

Tanpa
Syarat
Tanpa
Syarat
Tanpa
Syarat
Tanpa
Syarat
Tanpa
Syarat
Tanpa
Syarat
Tanpa
Syarat
Tanpa
Syarat

22
Semester IV

Basis Data Lanjutan

Forensik Digital

Teori
Teori dan
Praktik
Teori dan
Praktik

2

2

TI
330064

Teori

19
Semester III

Integritas
Kepemimpinan

Jaringan Komputer
II
Pemrograman
Phyton

Teori
Teori dan
Praktik

Yuliana, S.Kom.,
M.Kom.
Santi,
S.Kom.,M.MSI.
Azriel C. Nurcahyo,
S.Kom.,M.Kom.
Listra Firgia,
S.Kom., M. Kom
Listra Firgia,
S.Kom., M. Kom
Novi,
S.Kom.,M.Kom.
Yuliana, S.Kom.,
M.Kom.

Tanpa
Syarat
Tanpa
Syarat
Tanpa
Syarat
Tanpa
Syarat
Tanpa
Syarat
Tanpa
Syarat
Tanpa
Syarat
Tanpa
Syarat

3
3
3

3

Teori
Teori dan
Praktik
Teori dan
Praktik
Teori dan
Praktik

Yuliana, S.Kom.,
M.Kom.
Azriel C. Nurcahyo,
S.Kom.,M.Kom.
Azriel C. Nurcahyo,
S.Kom.,M.Kom.

Teori dan
Praktik

Listra Firgia,
S.Kom., M. Kom

Teori dan
Praktik

Listra Firgia,
S.Kom., M. Kom
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7
8

1

2
3
4
5
6
7

1
3
5
4
6
7

1
2

1
2

TI
330054

IoT

TI
Metodologi
310324 Penelitian
Total SKS Semester IV

3

Teori dan
Praktik
Teori dan
Praktik

Azriel C. Nurcahyo,
S.Kom.,M.Kom.
Yuliana, S.Kom.,
M.Kom.

3
23
Pelaksanaan KKN*
Semester V (Pembelajaran Luar Prodi dalam PT)
TI
Teori dan
Yuliana, S.Kom.,
Riset Operasi
3
310245
Praktik
M.Kom.
Sistem Pendukung
TI
Pengambilan
Teori dan
Santi,
310275
Keputusan
2
Praktik
S.Kom.,M.MSI.
TI
Artificial
Teori dan
Azriel C. Nurcahyo,
3
310285 Intelligence
Praktik
S.Kom.,M.Kom.
TI
Pengolahan Data
Teori dan
Listra Firgia,
2
310125 Statistik
Praktik
S.Kom., M. Kom
TI
Organisasi
Teori dan
Yuliana, S.Kom.,
3
310175 Komputer
Praktik
M.Kom.
TI
Teori dan
Novi,
Sistem Operasi
3
310255
Praktik
S.Kom.,M.Kom.
MKU Kuliah Kerja Nyata
110055 (KKN)*
2
Praktik
Total SKS Semester V
18
Semester VI (Pembelajaran di Luar PT/Magang)
TI
Komputer dan
Yuliana, S.Kom.,
3
310186 Masyarakat
Teori
M.Kom.
TI
Rekayasa Perangkat
Teori dan
Listra Firgia,
3
310296 Lunak
Praktik
S.Kom., M. Kom
TI
Teori dan
Azriel C. Nurcahyo,
Keamanan Jaringan
3
330046
Praktik
S.Kom.,M.Kom.
TI
Santi,
Seminar Informatika
310366
3
Teori
S.Kom.,M.MSI.
TI
Teori dan
Yuliana, S.Kom.,
Big Data
3
310316
Praktik
M.Kom.
TI
Manajemen Etika
Novi,
310266 dan Profesi
2
Teori
S.Kom.,M.Kom.
Total SKS Semester VI
17
Semester Antara (Pembelajaran di Luar PT/Magang)
TI
Novi,
Matematika Diskrit
2
310060
Teori
S.Kom.,M.Kom.
TI
Teori dan
Listra Firgia,
Kriptografi
3
310300
Praktik
S.Kom., M. Kom
Total SKS Semester Antara
5
Semester VII
MKP
Kejujuran dan Anti
210047 Korupsi
2
Teori
MKP
Nilai-nilai Integritas
210097 Insani
2
Teori
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3

MKU
110017

Agama Katolik

4

TI
310337

5

TI
310347

2

Praktik

Kerja Praktek

4

Praktik

Skripsi

4

Total SKS Semester VII

Tanpa
Syarat
Metodologi
Penelitian
dan Lulus
Semua
Matkul
Konsentrasi
Jaringan
Min B
Metodologi
Penelitian
dan Lulus
Semua
Matkul
Konsentrasi
Min B

Yuliana, S.Kom.,
M.Kom.

Tim Dosen TI

14
Semester VIII

TI
Kerja Praktek
1
310337
TI
Skripsi
2
310347
TI
Pemrograman Web
3
320058 Lanjut
Total SKS Semester VIII
Total SKS Semester I -VIII
Konsentrasi Jaringan dan IoT

4

Ulang

4

Ulang
Teori dan
Praktik

3
3

Yuliana, S.Kom.,
M.Kom.

Ulang

Tim Dosen TI

Ulang

Azriel C. Nurcahyo,
S.Kom.,M.Kom.

Basis Data
Lanjutan

144

Tabel 23. Kurikulum Konsentrasi Web dan Basis Data TI
No

Kode
MK

Nama Mata
Kuliah

Bobot

Ket.

Dosen Pengampu

MK Prasyarat

Semester I
1
2
3
4

5
6
7
8

MKU
110021
MKU
110031
MKP
210011
MKP
210061
TI
310011
TI
310021
TI
310031
TI
310051

Pancasila
Bahasa Indonesia
Kepribadian
Amarean I
Logika
Pengantar
Teknologi
Informasi
Logika
Informatika
Bahasa Inggris
Sains I
Matematika
Teknik

Yuliana, S.Kom.,
M.Kom.
Santi,
S.Kom.,M.MSI.

2

Teori

2

Teori

2

Teori

Tanpa Syarat

2

Teori

Tanpa Syarat

2
Teori
2
2
3

Teori
Teori
Teori

Yuliana, S.Kom.,
M.Kom.
Azriel C. Nurcahyo,
S.Kom.,M.Kom.
Santi,
S.Kom.,M.MSI.
Listra Firgia,
S.Kom., M. Kom.

Tanpa Syarat
Tanpa Syarat

Tanpa Syarat
Tanpa Syarat
Tanpa Syarat
Tanpa Syarat
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9

10

TI
310071

Algoritma dan
Pemrograman I

3

TI
310131

Sistem Digital

3

Total SKS Semester I

Teori
dan
Praktik
Teori
dan
Praktik

Azriel C. Nurcahyo,
S.Kom.,M.Kom.

Tanpa Syarat

Azriel C. Nurcahyo,
S.Kom.,M.Kom.

Tanpa Syarat

23
Semester II

1
2
3

4
5
6

7

8

MKP
210022
MKP
210052
TI
310042

Kepribadian
Amarean II
Ketahanan Sosial
dan Ekonomi
Bahasa Inggris
Sains II

TI
310082

Algoritma dan
Pemrograman II

2

TI
310102
TI
310112

Metode Numerik
dan Matriks

3

Statistika

3

TI
310142

Bahasa
Assembler

2

TI
310152

Basis Data

3

Total SKS Semester II

2
2
2

Teori
Teori
Teori
Teori
dan
Praktik
Teori
Teori
Teori
dan
Praktik
Teori
dan
Praktik

Tanpa Syarat
Yuliana, S.Kom.,
M.Kom.
Santi,
S.Kom.,M.MSI.
Azriel C. Nurcahyo,
S.Kom.,M.Kom.
Listra Firgia,
S.Kom., M. Kom
Listra Firgia,
S.Kom., M. Kom

Tanpa Syarat
Tanpa Syarat
Tanpa Syarat
Tanpa Syarat
Tanpa Syarat

Novi,
S.Kom.,M.Kom.

Tanpa Syarat

Yuliana, S.Kom.,
M.Kom.

Tanpa Syarat

Novi,
S.Kom.,M.Kom.

Tanpa Syarat

19
Semester III

1
2

3

4

5

6

7

8

MKU
110043
MKP
210033

Kewarganegaraan
Kepribadian
Amarean III

2

Teori

2

Teori
Teori
dan
Praktik
Teori
dan
Praktik
Teori
dan
Praktik
Teori
dan
Praktik
Teori
dan
Praktik
Teori
dan
Praktik

TI
310093

Algoritma dan
Pemrograman III

TI
320013

Sistem Informasi
Manajemen

TI
310193

Jaringan
Komputer I

TI
320033

Pemrograman
Enterprise

TI
310213

Pemrograman
Berorientasi
Obyek

3

TI
310233

Pemrograman
Web

3

3

3
3

3

Tanpa Syarat
Listra Firgia,
S.Kom., M. Kom

Tanpa Syarat

Santi,
S.Kom.,M.MSI.

Tanpa Syarat

Azriel C. Nurcahyo,
S.Kom.,M.Kom.

Tanpa Syarat

Novi,
S.Kom.,M.Kom.

Tanpa Syarat

Azriel C. Nurcahyo,
S.Kom.,M.Kom.

Tanpa Syarat

Yuliana, S.Kom.,
M.Kom.

Tanpa Syarat
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Total SKS Semester III

22
Semester IV

1

2

3

4

5

6

7

8

MKP
210075

Integritas
Kepemimpinan

TI
310164

Basis Data
Lanjutan

3

TI
310204

Jaringan
Komputer II

3

TI
310224

Pemrograman
Phyton

3

TI
320024

Sistem Berkas

3

TI
320044

Pemrograman
Android

TI
330064

Data Mining

TI
310324

Metodologi
Penelitian

1

TI
310275
2

3

4

5

6
7

TI
310285
TI
310125
TI
310175
TI
310255
MKU
110055

3

3

Total SKS Semester IV

TI
310245

2

3

Teori
Teori
dan
Praktik
Teori
dan
Praktik
Teori
dan
Praktik
Teori
dan
Praktik
Teori
dan
Praktik
Teori
dan
Praktik
Teori
dan
Praktik

Tanpa Syarat
Yuliana, S.Kom.,
M.Kom.

Tanpa Syarat

Azriel C. Nurcahyo,
S.Kom.,M.Kom.

Tanpa Syarat

Azriel C. Nurcahyo,
S.Kom.,M.Kom.

Santi,
S.Kom.,M.MSI.

Tanpa Syarat
Sistem Informasi
Manajemen
Minimal B
Sistem Informasi
Manajemen
Minimal B
Sistem Informasi
Manajemen
Minimal B

Yuliana, S.Kom.,
M.Kom.

Tanpa Syarat

Novi,
S.Kom.,M.Kom.
Yuliana, S.Kom.,
M.Kom.

23

Pelaksanaan KKN*
Semester V (Pembelajaran Luar Prodi dalam PT)
Teori
Riset Operasi
3
dan
Yuliana, S.Kom.,
Praktik
M.Kom.
Sistem
Pendukung
Teori
Pengambilan
dan
Santi,
Keputusan
2
Praktik
S.Kom.,M.MSI.
Teori
Artificial
3
dan
Azriel C. Nurcahyo,
Intelligence
Praktik
S.Kom.,M.Kom.
Teori
Pengolahan Data
2
dan
Listra Firgia,
Statistik
Praktik
S.Kom., M. Kom
Teori
Organisasi
3
dan
Yuliana, S.Kom.,
Komputer
Praktik
M.Kom.
Teori
Sistem Operasi
3
dan
Novi,
Praktik
S.Kom.,M.Kom.
Kuliah Kerja
Nyata (KKN)*
2
Praktik

Total SKS Semester V

Tanpa Syarat

Tanpa Syarat

Tanpa Syarat

Tanpa Syarat

Tanpa Syarat

Tanpa Syarat
Tanpa Syarat

18
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1

3

5
4

6
7

TI
310186
TI
310296
TI
330046
TI
310366
TI
310316
TI
310266

Semester VI (Pembelajaran di Luar PT/Magang)
Komputer dan
Yuliana, S.Kom.,
3
Masyarakat
Teori
M.Kom.
Teori
Rekayasa
3
dan
Listra Firgia,
Perangkat Lunak
Praktik
S.Kom., M. Kom
Teori
Keamanan
3
dan
Azriel C. Nurcahyo,
Jaringan
Praktik
S.Kom.,M.Kom.
Seminar
Santi,
Informatika
3
Teori
S.Kom.,M.MSI.
Teori
Big Data
3
dan
Yuliana, S.Kom.,
Praktik
M.Kom.
Manajemen Etika
Novi,
dan Profesi
2
Teori
S.Kom.,M.Kom.

Total SKS Semester VI

1

2

TI
310060
TI
310300

Tanpa Syarat

Tanpa Syarat
Tanpa Syarat

Tanpa Syarat
Tanpa Syarat

17

Semester Antara (Pembelajaran di Luar PT/Magang)
Matematika
Novi,
2
Diskrit
Teori
S.Kom.,M.Kom.
Teori
Kriptografi
3
dan
Listra Firgia,
Praktik
S.Kom., M. Kom

Total SKS Semester Antara

Tanpa Syarat

Tanpa Syarat

Tanpa Syarat

5
Semester VII

1
2
3

MKP
210044
MKP
210097
MKU
110017

Kejujuran dan
Anti Korupsi
Nilai-nilai
Integritas Insani
Agama Katolik

2

Teori

Tanpa Syarat

2

Teori

Tanpa Syarat

2

Praktik

Praktik

Tanpa Syarat
Metodologi
Penelitian dan
Lulus Semua
Matkul
Konsentrasi Web
Min B
Metodologi
Penelitian dan
Lulus Semua
Matkul
Konsentrasi
Web Min B

4

TI
310337

Kerja Praktek

4

5

TI
310347

Skripsi

4

Total SKS Semester VII

Yuliana, S.Kom.,
M.Kom.

Tim Dosen TI

14
Semester VIII

1
2

TI
310337
TI
310347

Kerja Praktek

4

Skripsi

4

Ulang
Ulang

Yuliana, S.Kom.,
M.Kom.

Ulang

Tim Dosen TI

Ulang
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3

TI
320057

Pemrograman
Web Lanjut

Total SKS Semester VIII
Total SKS Semester I -VIII
Konsentrasi Teknologi Web dan
Basis Data

3

Teori
dan
Praktik

Azriel C. Nurcahyo,
S.Kom.,M.Kom.

Basis Data
Lanjutan

3

144
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LAMPIRAN
Lampiran 1. Deskripsi Mata Kuliah Program Studi Manajemen
1.

Nama Mata kuliah
: Pengantar Manajemen
Kode Mata kuliah
: MNJ310011
Semester
:1
Jumlah SKS
:3
Deskripsi
Pengantar manajemen merupakan mata kuliah untuk membantu mahasiswa dalam memperluas
pengetahuan tentang Manajemen baik dari teori, konsep, proses. Mata kuliah ini membahas
berbagai praktik dan konsep-konsep manajemen yang kompleks, dinamis selalu mengalami
perubahan dan bersifat global.

2.

Nama Mata kuliah
: Bahasa Inggris Dasar
Kode Mata kuliah
: MNJ 310021
Semester
:1
Jumlah SKS
:2
Deskripsi
Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib program studi yang bertujuan untuk membekali
mahasiswa dengan kemampuan menulis dan berkomunikasi secara ilmiah menggunakan bahasa
Inggris.
Nama Mata kuliah
: Pengantar Ekonomi
Kode Mata kuliah
: MNJ 310031
Semester
:1
Jumlah SKS
:2
Deskripsi
Mata kuliah ini membahas tentang teori, prinsip dan metode-metode ilmu ekonomi sebagai induk
dari ilmu manajemen. Mata kuliah ini menjelaskan aktivitas-aktivitas pokok dalam
perekonomian, yaitu aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi, serta bagaimana kegiatan
ekonomi dalam masyarakat berjalan, baik dalam skala mikro maupun makro.
Nama Mata kuliah
: Akuntansi 1
Kode Mata kuliah
: MNJ 310041
Semester
:1
Jumlah SKS
:2
Deskripsi
Mata kuliah yang mempelajari tentang pengertian umum laporan keuangan dan analisis
keuangan yang dapat digunakan oleh mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari serta memberikan
dasar yang kuat bagi mahasiswa yang akan menempuh mata kuliah lain di bidang bisnis dan
keuangan
Nama Mata kuliah
: Matematika Ekonomi
Kode Mata kuliah
: MNJ 310051
Semester
:1
Jumlah SKS
:2
Deskripsi
Ruang lingkup mata kuliah matematika ekonomi membahas tentang mengenai relasi dan fungsi,
fungsi linear dan persamaan garis lurus serta aplikasinya dalam ekonomi ,fungsi tan–linear dan
aplikasinya dalam ekonomi,limit suatu fungsi,hitung diferensial dan aplikasinya dalam
ekonomi,dan hitung integral serta aplikasinya dalam ekonomi
Nama Mata kuliah
: Dasar-dasar Bisnis
Kode Mata kuliah
: MNJ 310061
Semester
:1
Jumlah SKS
:3

3.

4.

5.

6.
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Deskripsi
Membahas pengetahuan mengenai konsep bisnis, eksplorasi lingkungan bisnis, aplikasi prinsip
ekonomi dalam bisnis, pengambilan keputusan dibawah risiko dan ketidakpastian serta aplikasi
prinsip manajemen dalam bisnis
7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Nama Mata kuliah
: Ilmu Kealaman Dasar
Kode Mata kuliah
: MNJ 310072
Semester
:2
Jumlah SKS
:2
Deskripsi
Mata kuliah ini membahas hubungan manusia dengan alam dengan berlandaskan spiritualitas
Santo Fransiskus Asisi.
Nama Mata kuliah
: Bahasa Inggris Lanjutan
Kode Mata kuliah
: MNJ 310082
Semester
:2
Jumlah SKS
:2
Deskripsi
mata kuliah bahasa Inggris II ini akan memberikan bekal terhadap skil dasar untuk TOEFL untuk
Structure and Written Expression dan Reading Comprehension.
Nama Mata kuliah
: Akuntansi 2
Kode Mata kuliah
: MNJ 310092
Semester
:2
Jumlah SKS
:2
Deskripsi
membahas praktik-praktik akuntansi yang berkaitan dengan pos-pos neraca khususnya berkaitan
dengan asset lancar, asset tetap, kewajiban lancar dan korporasi, obligasi dan mengenal dasardasar pengendalian intern terhadap pos-pos laporan posisi keuangan terkait.
Nama Mata kuliah
: Statistika 1
Kode Mata kuliah
: MNJ 310102
Semester
:2
Jumlah SKS
:3
Deskripsi
Mata kuliah ini menyajikan berbagai konsep dasar statistik, yang mencakup : pengertian,
kegunaan dan ruang lingkup statistik, penyajian data, ukuran kecenderungan sentral dan
variabilitasnya, kurve normal dan uji korelasi.
Nama Mata kuliah
: Teori Ekonomi
Kode Mata kuliah
: MNJ 310112
Semester
:2
Jumlah SKS
:3
Deskripsi
mempelajari ekonomi mikro dan makro sebagai landasan dari ilmu manajemen. Baik dalam skala
rumah tangga dan perusahaan serta negara secara agregat
Nama Mata kuliah
: Manajemen Operasi
Kode Mata kuliah
: MNJ 310123
Semester
:3
Jumlah SKS
:3
Deskripsi
Mata kuliah ini membahas memahami perkembangan terbaru, permasalahan atau isu-isu penting
(Important Issue) dalam manajemen operasional di Indonesia dan Internasional, memahami
konsep dan fungsi-fungsi manajemen, melakukan analisis kasus (identifikasi masalah, analisis
situasi, tinjauan teoritis dan rekomendasi solusi masalah) dengan menggunakan konsep dan
metode-metode untuk memecahkan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan manajemen
operasional.
Nama Mata kuliah
: Ekonomi Material
Kode Mata kuliah
: MNJ 310133
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

Semester
:3
Jumlah SKS
:3
Deskripsi
Mata kuliah Ekonomi Manajerial memberikan pemahaman aplikasi metode, teknik dan
pengambilan keputusan dalam menghadapi masalah-masalah yang timbul dalam operasi
perusahaan dengan tujuan untuk menemukan pemecahan yang optimal
Nama Mata kuliah
: Statistika 2
Kode Mata kuliah
: MNJ 310143
Semester
:3
Jumlah SKS
:2
Deskripsi
Mata kuliah Statistik II membahas mengenai alat analisis statistika parametrik dan non
parametrik. Materi statistik II meliputi sampling, estimasi statistik, uji hipotesis, Chi Square Test,
ANOVA, analisis regresi dan korelasi dan statistika non parametrik.
Nama Mata kuliah
: Manajemen Keuangan 1
Kode Mata kuliah
: MNJ 310153
Semester
:3
Jumlah SKS
:3
Deskripsi
Mata kuliah ini menjelaskan konsep-konsep yang relevan terkait manajemen keuangan dengan
proses perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan di bidang keuangan dalam suatu
perusahaan. Pembahasan dilakukan secara sistematis untuk membantu pemahaman mahasiswa
agar memiliki kemampuan dalam mengelola keuangan perusahaan serta mampu mengevaluasi
kasus aktual manajemen keuangan dan pengaplikasikannya dalam pengambilan keputusan.
Nama Mata kuliah
: Manajemen Insani
Kode Mata kuliah
: MNJ 310163
Semester
:3
Jumlah SKS
:3
Deskripsi
Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu aset berharga dalam organisasi – jika
dikelola dengan tepat. Mata kuliah ini memberikan pengetahuan mengenai
pengelolaan/manajemen sumber daya manusia (MSDM) di organisasi, antara lain meliputi
perencanaan, perekrutan, seleksi, orientasi, pelatihan, pengembangan, manajemen kinerja,
kompensasi, dan pengembangan karir
Nama Mata kuliah
: Kapital Sosial
Kode Mata kuliah
: MNJ 310173
Semester
:3
Jumlah SKS
:2
Deskripsi
Kapital Sosial menunjukkan bahwa untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat
maupun perekonomian tidak perlu bergantung pada modal finansial maupun alam semesta
semata. Akan tetapi, jaringan kelompok masyarakat yang diikat oleh rasa saling percaya ternyata
dapat menjadi sebuah modal kapital besar dalam menggerakkan perekonomian.
Nama Mata kuliah
: Dasar-dasar Pemasaran
Kode Mata kuliah
: MNJ 310183
Semester
:3
Jumlah SKS
:3
Deskripsi
Mata kuliah ini membahas tentang bagaimana aktivitas pemasaran dilaksanakan. Pokok bahasan
yang disajikan pada mata kuliah ini meliputi konsep-konsep dasar pemasaran, analisis
lingkungan, pesaing dan pelanggan, serta alat-alat pemasaran (produk, harga, saluran pemasaran,
dan komunikasi pemasaran).
Nama Mata kuliah
: Perilaku Keorganisasian
Kode Mata kuliah
: MNJ 310194
Semester
:4
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20.

21.

22.

23.

24.

Jumlah SKS
:3
Deskripsi
Mata kuliah Perilaku keorganisasian merupakan mata kuliah yang ditempuh setelah mengambil
mata kuliah pengantar manajemen. Mata kuliah ini memberikan pengetahuan kepada mahasiswa
tentang dampak yang ditimbulkan oleh perilaku individu, kelompok, sistem serta dinamika
dalam organisasi, kemudian mengaplikasikan pengetahuan tsb untuk mengelola SDM dalam
organisasi.
Nama Mata kuliah
: Etika Manajemen dan Bisnis Katolik
Kode Mata kuliah
: MNJ 310204
Semester
:4
Jumlah SKS
:2
Deskripsi
Mata kuliah ini berisi tentang pengertian dan filosofi etika bisnis, peranan etika bisnis dalam
menyongsong pasar bebas, teori –teori keuntungan sebagai tujuan perusahaan, kewajiban
karyawan terhadap perusahaan dan kewajiban perusahan terhadap karyawan, masalah etis
seputar konsumen, periklanan dan etika, tanggung jawab sosial perusahaan, etika terhadap
lingkungan hidup serta etika bisnis internasional berdasarkan nilai-nilai kristiani.
Nama Mata kuliah
: Perpajakan
Kode Mata kuliah
: MNJ 310214
Semester
:4
Jumlah SKS
:3
Deskripsi
Mata kuliah yang mempelajari mengenai peraturan perpajakan di Indonesia dan bagaimana
melakukan perhitungan yang diperlukan dalam melakukan kewajiban perpajakan.
Nama Mata kuliah
: Kapital Spiritual
Kode Mata kuliah
: MNJ 310224
Semester
:4
Jumlah SKS
:2
Deskripsi
Kapital spiritual merupakan lanjutan dari mata kuliah kapital sosial, dalam mata kuliah ini
memberikan pengethauan kepada mahasiswa bahwa untuk dapat meningkatkan kesejahteraan
masyarakat maupun perekonomian tidak perlu bergantung kepada modal finansial ataupun
sumber daya alam semata. Akan tetapi, jaringan kelompok masyarakat yang diikat oleh rasa
saling percaya ternyata dapat menjadi sebuah kapital besar yang mampu menggerakkan roda
perekonomian. Dan tidak hanya pada lapisan sosial, namun lebih dalam lagi mengenai spiritual
seorang manusia yang dapat meningkatkan kesejahteraanya.
Nama Mata kuliah
: Perekonomian Indonesia
Kode Mata kuliah
: MNJ 310244
Semester
:4
Jumlah SKS
:2
Deskripsi
Mata Kuliah Perekonomian Indonesia bertujuan untuk memperkenalkan mahasiswa pada
pengetahuan tentang tahap-tahap dan permasalahan-permasalahan pembangunan ekonomi di
Indonesia. Pembahasan dimulai dengan beberapa proses yang menyertai pembangunan ekonomi:
proses akumulasi, alokasi, demografi dan distribusi. Kemudian dilanjutkan dengan strategi,peran
serta kebijakan-kebijakan dalam dan luar negeri pemerintah.
Nama Mata kuliah
: Metodologi Penelitian
Kode Mata kuliah
: MNJ 310244
Semester
:4
Jumlah SKS
:3
Deskripsi
Mata kuliah ini merupakan mata kuliah keahlian bidang studi. Selesai mengikuti perkuliahan ini
mahasiswa diharapkan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang positif terhadap
penulisan karangan ilmiah. Dalam perkuliahan ini dibahas pengertian karya ilmiah, secara
deduktif, maupun induktif, berpikir secara ilmiah, penelitian ilmiah, dan karya ilmiah, ciri
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25.

26.

27.

28.

29.

karangan ilmiah, langkah penulisan karangan ilmiah, penulisan makalah, makalah hasil berpikir
deduktif, makalah hasil berpikir induktif, makalah hasil berpikir ilmiah, penulisan skripsi, tahap
penyusunan skripsi, dan pedoman penulisan skripsi.
Nama Mata kuliah
: Kuliah Kerja Nyata
Kode Mata kuliah
: MNJ 310265
Semester
:5
Jumlah SKS
:2
Deskripsi
Mata kuliah Kuliah Kerja Nyata atau disingkat KKN merupakan salah satu mata kuliah yang
dikemas secara khusus oleh Institut Shanti Bhuana sebagai bentuk perwujudan visi dan misi
institusi. KKN di Shanti Bhuana memiliki visi secara khusus yaitu menjadi proses pembelajaran
mahasiswa dalam meningkatkan ketahanan nasional yang berwawasan pembangunan
berkelanjutan dengan basis cinta tanah air, integritas, profesionilitas dan budaya amare.
Mekanisme KKN secara lebih terperinci terdapat dalam buku panduan KKN Shanti Bhuana.
Nama Mata kuliah
: Public Speaking
Kode Mata kuliah
: MNJ 310275
Semester
:5
Jumlah SKS
:2
Deskripsi
Mata kuliah ini memberikan pemahaman tentang teori dan praktik berkomunikasi lisan yang
dilakukan di depan publik seperti presentasi ilmiah, pidato formal maupun informal. Materi
perkuliahan meliputi identifikasi audiens, merencanakan pesan untuk publik, memahami respon
audiens, serta bagaimana melakukan evaluasi hasil. Selain itu perkuliahan juga bertujuan untuk
melatih keberanian dan kreativitas berbicara, metode ice breaking, perangkat visual yang
dibutuhkan dalam komunikasi publik, bahasa tubuh, serta penggunaan alat bantu sebagai upaya
untuk mencapai efektivitas dalam komunikasi publik.
Nama Mata kuliah
: Hukum Bisnis
Kode Mata kuliah
: MNJ 310285
Semester
:5
Jumlah SKS
:2
Deskripsi
Mata kuliah ini membahas Pengertian Hukum, Perikatan Dan Perjanjian, Hubungan Bisnis,
Bentuk-Bentuk Badan Usaha, Asuransi, Surat Berharga, Penanaman Modal Dalam Negeri Dan
Penanaman Modal Asing, Joint Venture Kepailitan, Hak-Hak Atas Kekayaan Intelektual, Serta
Lembaga Pembiayaan, Hukum Perjanjian, Hak Kekayaan Intelektual (Haki), Waralaba,
Perlindungan Konsumen, Kepailitan, WTO (World Trade Organization), Serta Penyelesaian
Sengketa Bisnis.
Nama Mata kuliah
: Sistem Informasi Manajemen
Kode Mata kuliah
: MNJ 310295
Semester
:5
Jumlah SKS
:3
Deskripsi
Mata kuliah ini bertujuan memberikan pengetahuan dan keterampilan bagi mahasiswa
manajemen dalam memahami dan mengerti penggunaan sistem informasi dalam pengelolaan
organisasi yang mencakup peranan dan fungsi SI, knowledge management, dan pengambilan
keputsan dalam organisasi.
Nama Mata kuliah
: Pengantar Ekonometrika
Kode Mata kuliah
: MNJ 310305
Semester
:5
Jumlah SKS
:2
Deskripsi
Mata kuliah ini merupakan salah satu alat untuk memecahkan masalah ekonomi dan bisnis secara
kuantitatif
dengan
pendekatan ekonometrika.
Beberapa
konsep
dasar
modelmodel ekonometrika akan dijelaskan dan dilatih agar trampil sehingga dapat digunakan untuk
memecahkan masalah-masalah dasar ekonomi dan keuangan.
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30. Nama Mata kuliah
: Kewirausahaan
Kode Mata kuliah
: MNJ 310316
Semester
:5
Jumlah SKS
:3
Deskripsi
Mata kuliah ini membahas mengenai bagaimanakah kita berwirausaha yang benar dan beretika
guna mengembangkan usaha kita. Oleh sebab itu mata kuliah ini akan membahas mengenai inti
dan hakekat kewirausahaan, disiplin ilmu, obyek studi dan pengembangannya, karakteristik dan
ciri umum kewirausahaan, factor pemicu, model, proses, tahapan, keberhasilan dan kegagalan,
ide dan sumber wirausaha, cara memasuki dunia usaha, pegelolaan dunia usaha, kompetensi,
strategi dan studi kasus di tempat usaha yang sudah berjalan agar dapat membandingkan antara
teori dengan realitas usaha sehingga mahasiswa diharpkan mempunyai softskill. Mata kuliah ini
diharapkan dapat membuat mahasiswa memahami konsep wirausaha, menerapkan dan
mengembangkan untuk berwirausaha sendiri.
31. Nama Mata kuliah
: Etika Pembangunan
Kode Mata kuliah
: MNJ 310326
Semester
:5
Jumlah SKS
:2
Deskripsi
Mata kuliah ini menjelaskan konsep, analisis dan metode pertimbangan etika dan moral dalam
pembangunan serta ketrampilan menyelesaikan masalah-masalah fungsional kegiatan
pembangunan. Etika pembangunan muncul karena pembangunan berinteraksi dengan berbagai
pihak lain yang terkait dan diperlukan wawasan yang cukup untuk menjalankan suatu
pembangunan yang berkonsep pada pembangunan berkelanjutan.
32. Nama Mata kuliah
: Manajemen UKM dan Koperasi
Kode Mata kuliah
: MNJ 310336
Semester
:5
Jumlah SKS
:3
Deskripsi
Mata kuliah ini dirancang untuk membantu mahasiswa memahami berbagai aspek yang terkait
dengan praktik-praktik manajemen untuk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi mulai dari
merencanakan, mengorganisasikan, memimpin serta mengawasi kegiatan-kegiatan anggota
organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran organisasi
yang sudah ditetapkan.
33. Nama Mata kuliah
: Kerja Praktik
Kode Mata kuliah
: MNJ 310346
Semester
:5
Jumlah SKS
:3
Deskripsi
kuliah ini membahas seputar penyusunan hasil laporan kerja praktek yang telah dilakukan
oleh mahasiswa dalam waktu tiga bulan penuh (bulan Juli-September) sebagai salah satu
prasyarat mengajukan Tugas Akhir.
34. Nama Mata kuliah
: Manajemen Strategik
Kode Mata kuliah
: MNJ 310376
Semester
:7
Jumlah SKS
:3
Deskripsi
Mata kuliah ini mempelajari tentang cara menyusun dan merumuskan strategi perusahaan atas
dasar visi, misi perusahaan beserta dasar pemikiran swot analisis. Dalam bab-bab mata kuliah
ini akan membahas tentang proses dan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam
penyusunan/perumusan strategi perusahaan yang antara lain terdapat hal-hal yang perlu
diperhatikan yaitu pembuatan visi dan misi perusahaan yang relevan, menetapkan tujuan umum
perusahaan maupun tujuan khusus/sasaran perusahaan sampai akhirnya mengembangkan suatu
strategi baik ditingkat perusahaan maupun ditingkat fungsional.
35. Nama Mata kuliah
: Green Economy
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36.

37.
38.

39.

40.

41.

42.

Kode Mata kuliah
: MNJ 310367
Semester
:7
Jumlah SKS
:3
Deskripsi
Green Economy menerapkan prinsip pembangunan daerah/negara yang tidak hanya
mengandalkan sumber daya alam dengan melakukan eksploitasi terus-menerus, dan kegiatan
pembangunan yang ramah lingkungan. Sederhananya, Green Economy merupakan perpaduan
antara ilmu ekonomi dan ilmu lingkungan.
Nama Mata kuliah
: Skripsi
Kode Mata kuliah
: MNJ 310378
Semester
:8
Jumlah SKS
:4
Deskripsi
Tugas akhir berupa laporan hasil penelitian untuk meraih gelar sarjana manajemen
Mata Kuliah Pilihan Konsentrasi
Nama Mata kuliah
: Perilaku Konsumen
Kode Mata kuliah
: MNJ 320014
Semester
:4
Jumlah SKS
:3
Deskripsi
Mata kuliah ini membahas kerangka konseptual perilaku konsumen dan berbagai isu yanq
relavan dalam proses pengambilan keputusan konsumen secara terpadu dalam strategi
permasaran. Berbagai pendekatan multidisiplin dikembangkan: psikologi, antropologi, sosiologi,
dan komunikasi.
Nama Mata kuliah
: Strategi Pemasaran
Kode Mata kuliah
: MNJ 320024
Semester
:4
Jumlah SKS
:3
Deskripsi
Mata kuliah ini memberikan pengetahuan mengenai pengelolaan dari strategi marketing yang
mencakup pengembangan, implementasi dan evaluasi dari strategi pemasaran untuk bisa
mencapai keunggulan bersaing yang berkelanjutan.
Nama Mata kuliah
: Seminar Pemasaran
Kode Mata kuliah
: MNJ 320035
Semester
:5
Jumlah SKS
:3
Deskripsi
Pada mata kuliah ini membahas hasil-hasil riset pemasaran meliputi survey tentang lingkungan
pemasaran, perilaku konsumen, segmen pasar (STP), bauran pemasaran yang dapat dijadikan
dasar dalam menentukan strategi pemasaran bagi perusahaan. Hal ini sangat bermanfaat bagi
mahasiswa khususnya sebagai embrio untuk mengembangkan penelitian mahasiswa dibidang
pemasaran.
Nama Mata kuliah
: E-Marketing
Kode Mata kuliah
: MNJ 320055
Semester
:5
Jumlah SKS
:3
Deskripsi
Mata kuliah e-marketing bertujuan agar mahasiswa mampu memahami konsep dasar internet
bisnis serta menerapkan marketing elektronik sebagai instrumen penting dalam kegiatan bisnis
di era ekonomi digital.
Nama Mata kuliah
: Manajemen Produk dan Harga
Kode Mata kuliah
: MNJ 320055
Semester
:5
Jumlah SKS
:3
Deskripsi
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43.

44.

45.

46.

47.

48.

Mata kuliah ini bertujuan untuk memanfaatkan peluang pasar, serta memobilisasi sumber daya
internal perusahaan secara masksimal, maka variabel produk sebgai penghubung antara
keinginan pasar dengan kemampuan perusahaan harus dikelola dengan baik agar menghasilkan
manfaat bagi kedua belah pihak baik perusahaan maupun pelanggan.
Nama Mata kuliah
: Branding Strategy
Kode Mata kuliah
: MNJ 320065
Semester
:5
Jumlah SKS
:3
Deskripsi
Mata kuliah ini berfokus pada segala sesuatu tentang brand dan strategi-strategi dalam
melakukan branding. Berbagai macam atribut sebuah brand berikut cara untuk
mengkomunikasikannya juga akan dibahas didalam mata kuliah ini. Selain mengetahui cara
membangun brand, mahasiswa juga akan melakukan investigasi/ formulasi terhadap berbagai
macam metode manajemen brand atau branding.
Nama Mata kuliah
: Komunikasi Pemasaran
Kode Mata kuliah
: MNJ 320076
Semester
:6
Jumlah SKS
:3
Deskripsi
Mata kuliah ini mempelajari beberapa materi konsep dasar komunikasi pemasaran dan proses
komunikasi pemasaran mencakup: analisis audiens, penyusunan bauran promosi,
pengembangan program komunikasi pemasaran, implementasi dan pengendalian komunikasi
pemasaran serta berbagai kasus yang relevan.
Nama Mata kuliah
: Pemasaran Jasa
Kode Mata kuliah
: MNJ 320086
Semester
:6
Jumlah SKS
:3
Deskripsi
Pemasaran Jasa merupakan hal yang terpenting dalam dunia usaha, terutama dalam mengahadapi
persaingan pasar. Mata kuliah ini memberikan pengetahuan mengenai pentingnya promosi jasa
dalam mengahadapi tantangan global. Keinginan konsumen, perilaku konsumen, kepuasan
konsumen. Mengukur tingkat kepuasan, mengidentifikasi dan menganalisis pesaing merupakan
hal yang penting dalam memasarkan jasa.
Nama Mata kuliah
: Media Relation
Kode Mata kuliah
: MNJ 320097
Semester
:7
Jumlah SKS
:3
Deskripsi
Mata kuliah ini dimaksudkan untuk memberi pemahaman tentang pentingnya media
relations dalam public relations. Pembahasan mata kuliah ini dititikberatkan pada konsep dan
strategi media relations yang diperdalam dengan pemahaman karakteristik media dan wartawan.
Nama Mata kuliah
: Pemasaran Global
Kode Mata kuliah
: MNJ 320107
Semester
:7
Jumlah SKS
:3
Deskripsi
Pemasaran Global merupakan hal yang terpenting dalam dunia usaha, terutama dalam
mengahadapi persaingan pasar global. Mata kuliah ini memberikan pengetahuan tentang
tantangan-tantangan yang dihadapi pemasar internasional dalam mencari kesempatan untuk
berkembang di negara lain. mengenai konsep inti menganalisa orientasi dari perusahaan lokal,
nasional dan internasional dan pemahaman strategi pemasaran lokal hingga global.
Nama Mata kuliah
: Knowledge Management
Kode Mata kuliah
: MNJ 330014
Semester
:4
Jumlah SKS
:3
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Deskripsi
Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap knowledge
management yang mencakup teori, teknologi, dan perangkat yang dapat digunakan dalam
mengelola knowledge.
Nama Mata kuliah
: Pelatihan dan Pengembangan SDM
Kode Mata kuliah
: MNJ 330024
Semester
:4
Jumlah SKS
:3
Deskripsi
Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pelatihan dan pengembangan SDM adalah suatu
kegiatan untuk meningkatkan kapasitas SDM agar bisa menjadi sumber daya yang berkualitas
baik dari segi pengetahuan, keterampilan bekerja, tingkat professionalisme yang tinggi dalam
bekerja agar bisa meningkatkan kemampuan untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan dengan
baik.
Nama Mata kuliah
: Seminar SDM
Kode Mata kuliah
: MNJ 330035
Semester
:5
Jumlah SKS
:2
Deskripsi
Mata kuliah ini membahas topik-topik terkini seputar msdm dan perilaku keorganisasian sebagai
persiapan dalam menyusun proposal riset skripsi.
Nama Mata kuliah
: Manajemen Perubahan
Kode Mata kuliah
: MNJ 330045
Semester
:5
Jumlah SKS
:3
Deskripsi
Mata kuliah ini membahas tentang pentingnya manajemen transformasi/perubahan baik
struktural maupun perubahan budaya untuk menjadi lebih baik dan dinamis. Topik yang
dipelajari meliputi: filosofi, sejarah dan konsep dasar perubahan, melihat dan mempercayai
perubahan, memulai perubahan, mengubah budaya korporat dan mengelola harapan.
Nama Mata kuliah
: Manajemen Lintas Budaya
Kode Mata kuliah
: MNJ 330055
Semester
:5
Jumlah SKS
:2
Deskripsi
Manajemen lintas budaya sangat diperluakan dalam suatu kelompok internasional karena
perbedaan latar belakang dari masing–masing komponen dalam kelompok tersebut tentunya
mempengaruhi sifat dan cara kerja dari kelompok tersebut, disinilah peran manajemen sebagai
alat komunikasi sehingga elemen–elemen tersebut dapat saling mengerti satu sama lain, agar
kinerja dari masing–masing elemen itu sendiri dapat maksimal.
Nama Mata kuliah
: Tehnologi dan Inovasi
Kode Mata kuliah
: MNJ 330065
Semester
:5
Jumlah SKS
:3
Deskripsi
Mata kuliah ini membahas penggunaan teknologi untuk peningkatan nilai dalam organisasi.
Nama Mata kuliah
: Manajemen Kinerja dan Kompensasi
Kode Mata kuliah
: MNJ 330076
Semester
:3
Jumlah SKS
:6
Deskripsi
Mata kuliah ini memaparkan tentang konsep memadukan “What” dan “How” dari corporate
goals/Busniss Strategy-nya dengan HR activities hingga dapat diturunkan dalam aktivitas kerja
karyawan. Topik utama bahasan adalah tentang mengupayakan optimalisasi kinerja karyawan,
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menjaga talented people, menyusun kompensasi yang kompetitif agar perusahaan dapat bersaing
dan berkelanjutan.
Nama Mata kuliah
: Psikologi Industri
Kode Mata kuliah
: MNJ 330086
Semester
:6
Jumlah SKS
:3
Deskripsi
Mata kuliah Psikologi Industri memberi gambaran tentang perilaku manusia dalam
seting industri.Selain itu, juga membahas perilaku manusia dalam kelompok dan system yang
tertuang dalam bahasan, komunikasi interpersonal, konflik organisasi, tim kerja, kepemimpinan,
budaya organisasi dan struktur organisasi.
Nama Mata kuliah
: Dinamika Kelompok
Kode Mata kuliah
: MNJ 330097
Semester
:7
Jumlah SKS
:3
Deskripsi
Mata kuliah ini membekali mahasiswa pengetahuan tentang hakikat kelompok dan dinamika
kelompok serta konsep-konsep dalam dinamika kelompok yang meliputi struktur kelompok,
pengaruh sosial dalam kelompok, komunikasi dalam kelompok, pengambilan keputusan dalam
kelompok, konformitas, konflik, kontroversi dalam kelompok, memimpin kelompok diskusi,
memimpin konseling kelompok, dan pengembangan tim.
Nama Mata kuliah
: Manajemen Konflik
Kode Mata kuliah
: MNJ 330107
Semester
:7
Jumlah SKS
:3
Deskripsi
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.
Nama Mata kuliah
: Manajemen Keuangan 2
Kode Mata kuliah
: MNJ 340014
Semester
:4
Jumlah SKS
:3
Deskripsi
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.
Nama Mata kuliah
: Analisis Laporan Keuangan
Kode Mata kuliah
: MNJ 340024
Semester
:4
Jumlah SKS
:3
Deskripsi
Matakuliah Analisis Laporan Keuangan membahas mengenai berbagai macam analisis kritis
atas laporan keuangan diantaranya mengenai Sifat Laporan Keuangan, Konsep analisa Laporan
Keuangan serta beberapa tehnik dan tahapan dalam melakukan analisa laporan keuangan.
Nama Mata kuliah
: Seminar Keuangan
Kode Mata kuliah
: MNJ 340035
Semester
:5
Jumlah SKS
:2
Deskripsi
Mata kuliah ini membahas topik-topik terkini seputar manajemen keuangan sebagai persiapan
dalam menyusun proposal riset skripsi.
Nama Mata kuliah
: Keuangan Perilaku
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Kode Mata kuliah
: MNJ 340045
Semester
:5
Jumlah SKS
:3
Deskripsi
Mata kuliah ini dirancang untuk meningkatkan pengetahuan mahasiswa mengenai
aspek keperilakuan dalam keuangan. Mata kuliah ini mencakup seluruh upaya untuk
menganalisis dampak perilaku manusia terhadap organisasi atau keputusan keuangan individu,
dan sebaliknya.
Nama Mata kuliah
: Penganggaran Perusahaan dan Pemerintah
Kode Mata kuliah
: MNJ 340055
Semester
:5
Jumlah SKS
:2
Deskripsi
Mata kuliah ini berisikan muatan tentang konsep-konsep penganggaran perusahaan dan
pemerintahan di mulai dari perspektif anggaran perusahaan. perkiraan perusahaan
dan anggaran penjualan, anggaran komprehensif, anggaran parsial, anggaran feksibel, dan
Mengenal alat dan Menggunakan alat untuk menganalisis anggaran.
Nama Mata kuliah
: Keuangan Digital
Kode Mata kuliah
: MNJ 340065
Semester
:5
Jumlah SKS
:3
Deskripsi
Mata kuliah ini akan membahas lebih banyak tentang penggunaan dan perkembangan sistem
transaksi dan keuangan digital atau e-money.
Nama Mata kuliah
: Pasar Uang dan Pasar Modal
Kode Mata kuliah
: MNJ 340076
Semester
:6
Jumlah SKS
:3
Deskripsi
Mata kuliah ini memberikan pengetahuan dasar tentang pasar keuangan yaitu: pasar uang dan
pasar modal meliputi: kelembagaan, karakteristik pasar, istrumen-instrumen pasar keuangan,
serta peran pemerintah sebagai regulator secara umum.
Nama Mata kuliah
: Bank dan Lembaga Keuangan
Kode Mata kuliah
: MNJ 340086
Semester
:6
Jumlah SKS
:3
Deskripsi
Matakuliah ini merupakan matakuliah yang membahas konsep dasar lembaga keuangan secara
universal, serta lembaga keuangan (bank dan lembaga keuangan lainnya) secara spesifik di
Indonesia. Pembahasan meliputi konsep dasar lembaga keuangan, dunia perbankan di Indonesia
(Sistem Perbankan dan Lembaga Keuangan di Indonesia, Otoritas Moneter, Kesehatan dan
Rahasia Bank, Jenis Bank, Aktivitas Bank, Bank Berdasarkan Prinsip Syariah), dan Lembaga
Keuangan Bukan Bank (Leasing, Modal Ventura, Anjak Piutang, Kartu Plastik, Pegadaian, Dana
Pensiun, Asuransi, Pasar Modal, Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing).
Nama Mata kuliah
: Manajemen Keuangan Internasional
Kode Mata kuliah
: MNJ 340097
Semester
:7
Jumlah SKS
:3
Deskripsi
Mata kuliah ini merupakan mata kuliah pilihan untuk mahasiswa yang mengambil konsentrasi
keuangan. Materi yang dipelajari dirancang sedemikian rupa agar mahasiswa lebih mampu dan
memahami keuangan secara lebih mendalam secara khusus tentang manajemen keuangan
internasional.
Nama Mata kuliah
: Teori Portofolio dan Investasi
Kode Mata kuliah
: MNJ 340107
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Semester
:7
Jumlah SKS
:3
Deskripsi
Mata kuliah ini merupakan mata kuliah pilihan untuk mahasiswa yang mengambil konsentrasi
keuangan. Perkuliahan ini dimulai dengan materi yang membahas tentang pengertian investasi
dan proses investasi. Investasi dapat dilakukan baik di real asset maupun financial asset. Jadi
pembahasan mata kuliah ini meliputi investasi di keduanya.

Lampiran 2. Deskripsi Mata Kuliah Program Studi Kewirausahaan
1.Nama Mata kuliah
: Pengantar Bisnis
Kode Mata kuliah
: KWU 310011
Semester
:1
Jumlah SKS
:3
Deskripsi
Mata kuliah ini membahas berbagai prinsip dan konsep dasar bisnis yang terkait dengan
pelaksanaan kegiatan operasional utama kegiatan bisnis (bidang sumber daya manusia,
pemasaran, operasi, dan keuangan) dalam menghadapi situasi lingkungan dan praktek bisnis masa
kini dan mendatang. Melalui mata kuliah ini diharapkan mahasiswa dapat mengetahui tentang
bisnis dan lingkungannya, bentuk-bentuk badan usaha, proses manajemen, kewirausahaan,
pengelolaan organisasi dan sumberdaya manusia dalam bisnis, motivasi, kepemimpinan,
hubungan industrial, pengelolan produksi/operasi dalam bisnis, ruang lingkup manajemen
pemasaran, keputusan bauran pemasaran, pengelolaan keuangan perusahaan, pasar uang, pasar
saham dan good corporate di Indonesia.
1.Nama Mata kuliah
: Bahasa Indonesia
Kode Mata kuliah
: MKU 110031
Semester
:1
Jumlah SKS
:2
Deskripsi
Mata kuliah bahasa Indonesia mengajarkan kepada mahasiswa tentang teori sejarah bahasa
Indonesia, perkembangan bahasa Indonesia dari masa ke masa hingga perkembangannya dimasa
kini yaitu dengan munculnya PUEBI (Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia). Selain hal
tersebut, pada mata kuliah Bahasa Indonesia ini juga melatih kemampuan mahasiswa untuk dapat
membaca secara kritis serta dapat memahami arti menulis sebuah karya ilmiah dan membuat karya
ilmiah sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku.
2.Nama Mata kuliah
: Dinamika Kewirausahaan
Kode Mata kuliah
: KWU 310021
Semester
:1
Jumlah SKS
:2
Deskripsi
Mata kuliah bahasa Indonesia mengajarkan kepada mahasiswa tentang teori sejarah bahasa
Indonesia, perkembangan bahasa Indonesia dari masa ke masa hingga perkembangannya dimasa
kini yaitu dengan munculnya PUEBI (Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia). Selain hal
tersebut, pada mata kuliah Bahasa Indonesia ini juga melatih kemampuan mahasiswa untuk dapat
membaca secara kritis serta dapat memahami arti menulis sebuah karya ilmiah dan membuat karya
ilmiah sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku.
3.Nama Mata kuliah
: Matematika Bisnis
Kode Mata kuliah
: KWU 310031
Semester
:1
Jumlah SKS
:3
Deskripsi
Mata kuliah ini memberi kemampuan kepada mahasiswa untuk merumuskan suatu fenomena
bisnis dan ekonomi dalam formula matematika, melakukan analisis terhadap fenomena tersebut
dan memprediksikan dampak kebijakan yang akan diambil manajemen, sehingga mahasiswa
mampu memilih alternatif kebijakan yang paling optimum pada berbagai permasalahan bisnis dan
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ekonomi. Matematika bisnis membahas penerapan dasar-dasar matematika, yaitu fungsi, matriks
programasi linier, diferensial, integral, dan keuangan, pada berbagai permasalahan di bidang
ekonomi dan bisnis. Mata kuliah ini akan memberikan dasar kepada mahasiswa untuk dapat
menganalisis secara kuantitatif permasalahan dalam dunia bisnis. Mata kuliah matematika bisnis
akan memberikan dasar bagi mahasiswa untuk dapat dengan mudah mempelajari mata kuliahmata kuliah di bidang ekonomi. Pembahasan dalam mata kuliah ini selalu didahului dengan
matematika murni, kemudian diikuti dengan penerapan ekonomi dan bisnis.
4.Nama Mata kuliah
: Kepribadian Amarean I
Kode Mata kuliah
: MKP 210011
Semester
:1
Jumlah SKS
:2
Deskripsi
Mata kuliah ini memberi kemampuan kepada mahasiswa untuk merumuskan suatu fenomena
bisnis dan ekonomi dalam formula matematika, melakukan analisis terhadap fenomena tersebut
dan memprediksikan dampak kebijakan yang akan diambil manajemen, sehingga mahasiswa
mampu memilih alternatif kebijakan yang paling optimum pada berbagai permasalahan bisnis dan
ekonomi. Matematika bisnis membahas penerapan dasar-dasar matematika, yaitu fungsi, matriks
programasi linier, diferensial, integral, dan keuangan, pada berbagai permasalahan di bidang
ekonomi dan bisnis. Mata kuliah ini akan memberikan dasar kepada mahasiswa untuk dapat
menganalisis secara kuantitatif permasalahan dalam dunia bisnis. Mata kuliah matematika bisnis
akan memberikan dasar bagi mahasiswa untuk dapat dengan mudah mempelajari mata kuliahmata kuliah di bidang ekonomi. Pembahasan dalam mata kuliah ini selalu didahului dengan
matematika murni, kemudian diikuti dengan penerapan ekonomi dan bisnis.
Nama Mata kuliah
: Pancasila
Kode Mata kuliah
: MKU 110021
Semester
:1
Jumlah SKS
:2
Deskripsi
Mata kuliah Pancasila mengajarkan tentang dasar filsafat negara. Pancasila merupakan
kesepakatan bersama yang kemudian disebut sebagai Perjanjian Luhur Bangsa Indonesia. Di
dalamnya terkandung semangat kekeluargaan sebagai inti ajaran Pancasila. Diharapkan setelah
mempelajari Pancasila mahasiswa dapat semakin memliki jiwa nasionalisme yang tinggi dan cinta
tanah air Indonesia.
Nama Mata kuliah
: Etika Bisnis
Kode Mata kuliah
: KWU 310041
Semester
:1
Jumlah SKS
:2
Deskripsi
Mata kuliah ini memberi gambaran tentang prinsip – prinsip etika bisnis dan implikasinya pada
perilaku individu dan pada lingkungan bisnis. Mata kuliah ini juga membahas berbagai faktor
yang mempengaruhi pengambilan keputusan manajerial yang berkaitan dengan isu-isu etika.
Adapun konsep etika bisnis yang akan dibahas meliputi pengertian etika bisnis, prinsip – prinsip
etika bisnis, corporate social responsibility, konsep etika dalam bidang pemasaran, produksi,
sumber daya manusia dan keuangan serta konsep etika bisnis dalam pasar bebas.
Nama Mata kuliah
: English for Business I
Kode Mata kuliah
: KWU 310051
Semester
:1
Jumlah SKS
:2
Deskripsi
Mata kuliah ini mempersiapkan mahasiswa untuk memahami percakapan sehari-hari yang
sederhana dan merespons juga untuk memahami bacaan sederhana dan menulis dalam bahasa
Inggris, dan juga mahasiswa mempelajari aturan-aturan grammar dasar seperti erticles, to be,
pronouns, adjective, adverbs, verbs, tenses dalam bahasa inggris. Pada mata kuliah ini juga
mahasiswa diajak untuk lebih mendalami bahasa Inggris dengan kelanjutan materi Grammar yang
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lebih mendalam serta mahasiswa dilatih untuk bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris serta
diajarkan mengenai listening dan reading.
Nama Mata kuliah
: Kejujuran dan Anti Korupsi
Kode Mata kuliah
: KWU 210041
Semester
:1
Jumlah SKS
:2
Deskripsi
Materi mata kuliah secara keseluruhan meliputi Anti Korupsi dan Kejujuran . Materi tersebut
merupakan kajian dari sebuah disiplin ilmu hukum dan sosial politik. Tujuan dari adanya
matakuliah ini ialah; agar mahasiswa mampu mengidentifikasi berbagai bentuk korupsi, faktor
penyebab tindakan korupsi, sanksi pidana atas korupsi, penanganan terhadap tindakan korupsi,
dan pembentukan karakter mahasiswa yang anti terhadap korupsi.Pendekatan dalam pemecahan
masalah dalam mata kuliah pendidikan anti korupsi adalah dengan menggunakan: pendekatan
interdisipliner; pendekatan multidisipliner; pendekatan transdisipliner; pendekatan krosdisipliner
atau paling tidak dengan menggunakan pendekatan multi aspek /pendekatan multi dimensi.
Nama Mata kuliah
: Retail & Merchandising
Kode Mata kuliah
: KWU 320012
Semester
:2
Jumlah SKS
:3
Deskripsi
Mata kuliah ini memberikan pengetahuan mengenai manajemen retail baik untuk perusahaan
besar maupun startup. Memberikan pendalaman mengenai bagaimana mengelola saluran
marketing berupa saluran retail.
Nama Mata kuliah
: Manajemen Tim Kreatif
Kode Mata kuliah
: KWU 320022
Semester
:2
Jumlah SKS
:3
Deskripsi
Mempelajari tentang konsep-konsep dasar tim kreatif dan bagaimana manajemen tim kreatif
dilaksanakan mahasiswa melakukan praktik yang berkaitan dengan Manajemen tim kreatif antara
lain pembuatan event organizer dan produksi ataupun penyelenggaraan acara kreatif.
Nama Mata kuliah
: Kepribadian Amarean 2
Kode Mata kuliah
: MKP 210022
Semester
:2
Jumlah SKS
:2
Deskripsi
Kepribadian Amarean 2 merupakan mata kuliah kelanjutan dari Kepribadian Amarean 1. Setelah
mendapatkan pembelajaran mengenai Spriritualitas Dasar dan Psikologi Dasar, pada mata kuliah
ini mahasiswa diajarkan mengenai Moral dan Teologi Dasar. Perpaduan kedua materi tersebut
diharapkan dapat mengajarkan mahasiswa tentang iman dan moral yang mendalam.
Nama Mata kuliah
: English for Business
Kode Mata kuliah
: KWU 310062
Semester
:2
Jumlah SKS
:2
Deskripsi
Mata kuliah ini membekali mahasiswa Program Studi Kewirausahaan agar memiliki kemampuan
berkomunikasi secara lisan dan tulisan dengan bahasa Inggris yang formal yang biasa digunakan
dalam dunia bisnis dan perkantoran. Untuk mencapai kompetensi tersebut dilalui dengan
mempelajari dan mengerjakan latihan dengan pokok bahasan yang berkaitan dengan bahasa
Inggris yang biasa digunakan dalam dunia bisnis dan perkantoran. Tema-tema yang perlu
dipelajari meliputi: face-to-face communication in business, technical aids in business
communication, telephone language, effective memorandums and reports, effective business
letters, letters from customers to suppliers and from suppliers to customers, job-getting letters and
other employment communication, employee relation letters, dan goodwill letters and social
correspondence.
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14 Nama Mata kuliah
: Branding
Kode Mata kuliah
: KWU 320052
Semester
:2
Jumlah SKS
:2
Deskripsi
Membahas mengenai bagaimana merancang identitas visual merek, positioning merek,
diferensisasi merek, dan proses merancang logo sebagai identitas visual serta keseluruhan aplikasi
identitas visual merek melalui brand and visual identity guidelines.
15 Nama Mata kuliah
: Manajemen Pemasaran dan Jasa
Kode Mata kuliah
: KWU 320042
Semester
:2
Jumlah SKS
:2
Deskripsi
Mata kuliah ini menjelaskan tentang pemasaran jasa dengan menggunakan pendekatan hubungan
pelanggan yang berorientasi pada paradigma relationship marketing. Secara khusus, mata kuliah
ini membahas tentang dinamika dan pentingnya pemasaran jasa, perilaku pelanggan serta
bagaimana memahami harapan pelanggan, bauran pemasaran jasa, pengembangan jasa baru,
kepuasan pelanggan dan manajemen kualitas jasa. Pembahasan selanjutnya dikembangkan pada
peran penting SDM dalam bisnis jasa serta efek ekonomi dan financial dalam bisnis jasa.
16 Nama Mata kuliah
: Studi Kelayakan Bisnis
Kode Mata kuliah
: KWU 310083
Semester
:3
Jumlah SKS
:3
Deskripsi
Mata kuliah ini membahas analisis dan penilaian kelayakan suatu bisnis berdasarkan berbagai
aspek bisnis, sehingga mahasiswa dapat menilai kelayakan suatu bisnis serta dapat menyusun
proposal studi kelayakan bisnis.
17 Nama Mata kuliah
: Statistika Bisnis
Kode Mata kuliah
: KWU 310073
Semester
:3
Jumlah SKS
:3
Deskripsi
Pada matakuliah ini sangat penting bagi mahasiswa yang ingin mendalami kegunaan statistika
sebagai alat bantu dalam dunia bisnis, mahasiswa diajarkan mengenai hakikat statistik, data dan
penyajian data, distribusi frekuensi, ukuran pemusatan data, uji korelasi, uji regresi, uji persyaratan
analisis (uji normalitas dan uji homogenitas), dan uji hipotesis. Mata kuliah ini memberikan
pengetahuan dan kemampuan dalam menggunakan data berupa angka dan rumusan keilmuan
kuantitatif dalam merancang dan mengevaluasi pembelajaran.
18 Nama Mata kuliah
: Manajemen Produksi dan Operasional
Kode Mata kuliah
: KWU 320093
Semester
:3
Jumlah SKS
:3
Deskripsi
Mata kuliah ini berisi pokok bahasan yang membahas tentang kegiatan-kegiatan yang menyangkut
keputusan mengenai perencanaan sistem produksi yaitu: Perencanaan produk, perencanaan lokasi
pabrik, perencanaan letak fasilitas produksi, perencanaan lingkungan kerja, perencanaan standar
produksi; pengendalian produksi meliputi pengendalian proses produksi, pengendalian bahan
baku, pengendalian tenaga kerja, pengendalian biaya produksi, pengendalian kualitas,
pemeliharaan, sistem informasi produksi yaitu struktur organisasi berproduksi atas dasar pesanan
produksi untuk pasar.
19 Nama Mata kuliah
: Desain Grafis
Kode Mata kuliah
: KWU 320073
Semester
:3
Jumlah SKS
:3
Deskripsi
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Mata kuliah ini bertujuan melatih penguasaan teknik komputer grafis melalui program atau
software Corel DRAW dan Adobe Photoshop untuk membuat rancangan/prototype karya desain
grafis baik layanan komersial maupun social (layanan masyarakat).
Nama Mata kuliah
: Kepribadian Ameran 3
Kode Mata kuliah
: KWU 210033
Semester
:3
Jumlah SKS
:2
Deskripsi
Mata Kuliah ini merupakan mata kuliah penciri institusi Institut Shanti Bhuana, dan lanjutan dari
mata kuliah Kepribadian Amarean pada semester-semester sebelumnya. Bahan Kajian pada mata
kuliah ini meliputi Pengaruh lingkungan terhadap pembentukan kepribadian, Kerendahan hati
dalam berelasi, Primat cintakasih, Membangun kepercayaan, Kesetiaan dalam perkara kecil,
Fungsi devosi. Sumber utama mata kuliah ini berasala dari bahan Pengajaran St. Theresia Lisieux,
Kasih, Kepercayaan, dan Pasrah.
Nama Mata kuliah
: Akuntansi Bisnis
Kode Mata kuliah
: KWU 310083
Semester
:3
Jumlah SKS
:2
Deskripsi
Mata kuliah ini membahas tentang Akuntansi biaya untuk bisnis yang berkenaan dengan
pengertian, sifat, perhitungan dan prosedur Akuntansi biaya sampai dengan pembuatan laporan
rugi/laba, neraca, perencanaan laba dan analisa laba kotor. Mata kuliah ini akan memberikan
keterampilan mahasiswa dalam akuntansi biaya.
Nama Mata kuliah
: Tour & Travel
Kode Mata kuliah
: KWU 320103
Semester
:3
Jumlah SKS
:2
Deskripsi
Mata kuliah ini membahas pengenalan terhadap materi-materi TOURISM yang mencakup
Introduction to tourism,Travel Product & Guiding Technique.
Nama Mata kuliah
: Komunikasi dan Negosiasi Bisnis
Kode Mata kuliah
: KWU 320113
Semester
:3
Jumlah SKS
:2
Deskripsi
Mata kuliah ini berisi pokok bahasan tentang konsep dasar konsep-konsep dasar komunikasi dan
negosiasi bisnis, fungsi komunikasi internal eksternal dalam komunikasi bisnis, pengumpulan dan
penafsiran pesan komunikasi bisnis, perencanaan pesan komunikasi bisnis, kegiatan komunikasi
tatap muka dan komunikasi massa dalam komunikasi bisnis, teknik lobi dan negosiasi, penulisan
laporan dan proposal bisnis, korespondensi dan presentasi bisnis, dan diakhiri dengan bahasan
tentang penyiapan materi komunikasi bisnis.
Nama Mata kuliah
: Strategi Pemasaran
Kode Mata kuliah
: KWU 320124
Semester
:4
Jumlah SKS
:3
Deskripsi
Strategi Pemasaran merupakan hal yang terpenting dalam dunia usaha, terutama dalam
mengahadapi persaingan pasar. Mata kuliah ini memberikan pengetahuan mengenai strategi
pemasaran. Mata kuliah ini menekankan pada
strategi marketing mix, strategi menghadapi
pesaing, strategi komunikasi pemasaran yang terintegrasi.
Nama Mata kuliah
: Manajemen Finansial
Kode Mata kuliah
: KWU 310094
Semester
:4
Jumlah SKS
:3
Deskripsi
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Mata kuliah Manajemen Finansial membahas tentang aktivitas keuangan perusahaan dalam dua
hal pokok dalam ilmu keuangan, yaitu penilaian dan pengambilan keputusan. Aktivitas
perusahaan dalam keuangan juga terbagi menjadi dua, yaitu keputusan investasi dan keputusan
pembiayaan. Isi dari materi ini bertujuan untuk mahasiswa dapat melakukan analisis keuangan
agar keputusan pembiayaan dapat efektif. Dengan demikian Tujuan Instruksional umum adalah
bagaimana melakukan analisis terhadap aktivitas keuangan suatu perusahaan menggunakan
metode-metode yang efektif.
Nama Mata kuliah
: Digital Entrepreneurship
Kode Mata kuliah
: KWU 310094
Semester
:4
Jumlah SKS
:2
Deskripsi
Mempelajari tentang Pemanfaatan teknologi dalam bisnis mulai dari proses produksi (dengan
mesin dan teknologi terbaru) hingga pemasaran (memanfaatkan media sosial, platform online,
aplikasi, dan lain-lain).
Nama Mata kuliah
: Risiko Bisnis
Kode Mata kuliah
: KWU 310114
Semester
:4
Jumlah SKS
:3
Deskripsi
Mata kuliah ini berisi pokok bahasan yang menggambarkan secara sistematis mengenai berbagai
pengertian,konsep dan aplikasi yang berkaitan dengan Risiko Bisnis dan Asuransi yang meliputi
pemahaman tentang Risiko dalam Kehidupan Masyarakat,Keterkaitan antara Asuransi dan
Risiko,Kajian tentang Manajemen Risiko,Analisis terhadap Penutupan Kegiatan Tak
Langsung,Risiko atas Harta dan Kewajiban (Property and Liability),Prinsip-prinsip Perjanjian
Asuransi,Beberapa Bentuk Kontrak Asuransi(Harta,Kesehatan, Jiwa,Transportasi.
Nama Mata kuliah
: Business Plan
Kode Mata kuliah
: KWU 320154
Semester
:4
Jumlah SKS
:3
Deskripsi
Mata kuliah Business Plan dikembangkan untuk membantu mahasiswa memahami bagaimana
formulasi rencana bisnis dan argumentasi yang mendukung mengenai hal tersebut
dilakukan. Fokus kegiatan perkuliahan diarahkan untuk membangun sikap positif mahasiswa
terhadap setiap peluang bisnis yang ada dan mengembangkan kepekaan diri terhadap perubahan
lingkungan yang terjadi. Topik-topik yang dibahas dalam matakuliah ini antara lain: identifikasi
peluang bisnis dan respon strategik, formulasi konsep dan model bisnis, analisis industri dan
persaingan, elaborasi ragam fungsi bisnis, dan aspek-aspek terkait dengan keputusan investasi
dalam bisnis.
Nama Mata kuliah
: Integritas Kepemimpinan
Kode Mata kuliah
: MKP 210074
Semester
:4
Jumlah SKS
:2
Deskripsi
Mata kuliah Integritas Kepemimpinan merupakan mata kuliah penciri institusi yang berfokus
pada pembinaan integritas mahasiswa sebagai bekal menjadi seorang pemimpin. Mata kuliah ini
secara garis besar meliputi penyangkalan diri menuju jiwa pemimpin sejati dan malam gelap
pembentukan dedikasi seorang pemimpin serta bertumbuh dalam iman, harapan, dan kasih menuju
integritas yang utuh.
Nama Mata kuliah
: Perpajakan
Kode Mata kuliah
: KWU 320164
Semester
:4
Jumlah SKS
:2
Deskripsi
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Membahas konsep pajak, definisi, dan permasalahan dalam pemungutan pajak. Berikutnya akan
dibahas secara komprehensif mengenai Pajak Penghasilan baik tentang konsep penghasilan
maupun konsep penerapan perhitungan PPH pasal 21, 22, 23, 24, 25, 26 dan 29. Pada bagian akhir,
juga akan dibahas mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
Nama Mata kuliah
: Metodologi dan Keterampilan Menulis Ilmiah
Kode Mata kuliah
: KWU 310104
Semester
:4
Jumlah SKS
:2
Deskripsi
Mata kuliah ini merupakan mata kuliah keahlian bidang studi. Selesai mengikuti perkuliahan ini
mahasiswa diharapkan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang positif terhadap
penulisan karangan ilmiah. Dalam perkuliahan ini dibahas pengertian karya ilmiah, secara
deduktif, maupun induktif, berpikir secara ilmiah, penelitian ilmiah, dan karya ilmiah, ciri
karangan ilmiah, langkah penulisan karangan ilmiah, penulisan makalah, makalah hasil berpikir
deduktif, makalah hasil berpikir induktif, makalah hasil berpikir ilmiah, penulisan skripsi, tahap
penyusunan penulisan skripsi, dan pedoman penulisan skripsi. Pelaksanaan kuliah menggunakan
pendekatan komunikatif.
Nama Mata kuliah
: Ketahanan Sosial dan Ekonomi
Kode Mata kuliah
: MKP 210055
Semester
:5
Jumlah SKS
:2
Deskripsi
Mata kuliah Ketahanan Sosial dan Ekonomi mengajarkan tentang konsepsi ketahanan nasional
pada segi sosial dan ekonomi yang akan mengarahkan peserta didik untuk mampu
mempertahankan nasionalisme serta memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang
diperoleh untuk menciptakan iklim usaha yang sehat.
Nama Mata kuliah
: Investasi dan Pemodalan
Kode Mata kuliah
: KWU 310135
Semester
:5
Jumlah SKS
:3
Deskripsi
Mata kuliah ini bertujuan membekali mahasiswa untuk mengerti fungsi utama Investasi dan
Permodalan. Materi lain yang dibahas yaitu mengenai keputusan investasi, metode penilaian
investasi serta keputusan pendanaan, yang menyangkut jenis pendanaan jangka menengah dan
jangka panjang, kebijakan deviden, sumber pendanaan, merger dan akuisisi, reorganisasi dan
likuidasi serta keuangan internasional.
Nama Mata kuliah
: Nilai-nilai Integritas Insani
Kode Mata kuliah
: MKP 210085
Semester
:5
Jumlah SKS
:2
Deskripsi
Prasyarat untuk mengikuti mata kuliah Niai-nilai Integritas Insani adalah lulus pada mata kuliah
Integritas Kepemimpinan . Materi pokok yang diajarkan pada mata kulia nilai-nilai integritas
insani 1 adalah Pengenalan diri , Kepemimpinan atas diri sendiri dan Pemulihan dan pemurnian
yang melahirkan nilai-nilai integritas.
Nama Mata kuliah
: KKN
Kode Mata kuliah
: MKU 110055
Semester
:5
Jumlah SKS
:2
Deskripsi
Mata kuliah Kuliah Kerja Nyata atau disingkat KKN merupakan salah satu mata kuliah yang
dikemas secara khusus oleh Institut Shanti Bhuana sebagai bentuk perwujudan visi dan misi
institusi. KKN Institut Shanti Bhuana memiliki visi secara khusus yaitu menjadi proses
pembelajaran mahasiswa dalam meningkatkan ketahanan nasional yang berwawasan
pembangunan berkelanjutan dengan basis cinta tanah air, integritas, profesionilitas dan budaya
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amare. Mekanisme KKN secara lebih terperinci terdapat dalam buku panduan KKN Institut Shanti
Bhuana.
Nama Mata kuliah
: Pengambilan Keputusan
Kode Mata kuliah
: KWU 310125
Semester
:5
Jumlah SKS
:3
Deskripsi
Mata kuliah ini berisi pokok bahasan yang memberikan pengertian dan kemampuan untuk
mengaplikasikan: teori dan teknik pembuatan keputusan; bagian teori bertolak dari dasar
konseptual manajemen, pembuatan keputusan yang menyangkut hubungan dan kedudukannya
dalam sistem manajemen; proporsi pembuatan keputusan terhadap lingkungan dan kegiatan
manajemen lain; dan bagian teknik secara analisis kuantitatif.
Nama Mata kuliah
: Praktik Kewirausahaan
Kode Mata kuliah
: KWU 320175
Semester
:5
Jumlah SKS
:2
Deskripsi
Mata kuliah praktik kewirausahaan diadakan dengan harapan mahasiswa dapat memahami dan
mampu mengaplikasikan teori yang dipelajari pada semester satu sampai semester empat dalam
menciptakan atau memulai bisnis baru (Star Up)sesuai dengan ketentuan dan perundangundangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
Nama Mata kuliah
: Modal Spritual
Kode Mata kuliah
: KWU 310155
Semester
:5
Jumlah SKS
:2
Deskripsi
Mata kuliah ini membahas berbagai aspek yang berkaitan dengan kehidupan spiritual dan
pembangunan yaitu menyangkut konsep kehidupan spiritual masyarakat dan faktor-faktor yang
mempengaruhi perubahan pola pikir dan cara pandang menurut aspek spiritual masyarakat
setempat.
Nama Mata kuliah
: Jaringan Bisnis
Kode Mata kuliah
: KWU 310145
Semester
:5
Jumlah SKS
:2
Deskripsi
Mata kuliah ini memberikan pengetahuan tentang jaringan dan relasi bisnis,etika bisnis,
pentingnya jaringan bisnis, diharapkan mahasiswa dapat mengetahui dan dapat menjelaskan
mengenai jaringan bisnis.
Nama Mata kuliah
: e-Bisnis
Kode Mata kuliah
: KWU 320185
Semester
:5
Jumlah SKS
:3
Deskripsi
Mata kuliah ini membahas konsep‑konsep pemasaran bisnis melalui media teknologi informasi
sesuai dengan perubahan dan perkembangan zaman serta dapat menjangkau seluruh pangsa pasar
tanpa terikat oleh jarak dan waktu dalam memasarkan produk untuk memaksimalkan keuntungan.
Nama Mata kuliah
: Hukum Bisnis
Kode Mata kuliah
: KWU 310196
Semester
:6
Jumlah SKS
:2
Deskripsi
Mata kuliah ini membahas dasar-dasar hukum dan penjelasan pemahaman aspek hukum dalam
kegiatan bisnis pada hukum perjanjian dan asuransi, hubungan hukum yang timbul dalam praktik
kegiatan bisnis, hukum tentang perseroan terbatas dalam dunia usaha, hukum perbankan,
perlindungan hukum atas kekayaan intelektual, hukum pasar modal dan hukum surat berharga,
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serta aspek hukum yang ditimbulkan pada persaingan usaha dan perlindungan konsumen, larangan
praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat termasuk Komisi Pengawasan.
Nama Mata kuliah
: Keuangan Internasional
Kode Mata kuliah
: KWU 320206
Semester
:6
Jumlah SKS
:2
Deskripsi
Mata kuliah ini mata kuliah pilihan konsentrasi bisnis lintas batas dan ketahanan ekonomi agar
mahasiswa lebih mampu dan memahami keuangan secara lebih mendalam secara khusus tentang
keuangan internasional. Materi yang akan dipelajari dalam mata kuliah ini meliputi Perbedaan
Manajemen Keuangan dan Manajemen Keuangan International, serta tujuan Manajemen
Keuangan International, Sejarah Sistem Moneter International, Perusahaan Multinational, Sistem
penetapan Kurs Valas dan faktor yang memengaruhinya, Neraca pembayaran internasional, Jenis
bursa valutas asing, Prinsip mengelola risiko kurs dan pengelolaan kurs, Mekanisme Aliran dana
antar perusahaan skala dunia, Penyusunan Kebijakan untuk transfer Global, dan Pasar obligasi
internasional.
Nama Mata kuliah
: Social Entrepreneurship and Changemaking
Kode Mata kuliah
: KWU 340106
Semester
:6
Jumlah SKS
:2
Deskripsi
Mata kuliah ini mempelajari tentang Konsep Kewirausahaan Sosial, Inovasi, Changemaking
Skills, Analisa Potensi Usaha (Value Chain Development), Analisa Potensi Usaha (Making Market
Work For The Poor), Teknik Merancang Business Plan, Marketing Plan, Analisa
Keuangan/kelayakan usaha, Social Finance, Perubahan Sosial dan Looking ahead (Changing the
world).
Nama Mata kuliah
: Praktik Kewirausahaan 2
Kode Mata kuliah
: KWU 320216
Semester
:6
Jumlah SKS
:2
Deskripsi
Mata kuliah praktik kewirausahaan 2 diadakan dengan harapan mahasiswa dapat melanjutkan unit
usaha sesuai pada Praktik Kewirausahaan 1.
Nama Mata kuliah
: Perilaku Konsumen
Kode Mata kuliah
: KWU 310176
Semester
:6
Jumlah SKS
:3
Deskripsi
Mata kuliah perilaku konsumen ini membahas tiga bagian besar yaitu konsumen sebagai individu,
konsumen sebagai bagian dari anggota masyarakat dan pengambilan keputusan konsumen.
Pembahasan mata kuliah ini diawali dengan materi tentang konsep-konsep dasar perilaku
konsumen, persepsi, pembentukan sikap dan perubahannya, kepribadian sebagai diterminan
internal yang mempengaruhi perilaku seorang konsumen. Disamping itu dibahas juga masalah
faktor lingkungan yang mempengaruhi perilaku konsumen yang meliputi pengaruh kelompok,
keluarga, kelas sosial, serta pengaruh budaya baik lokal maupun global (antar budaya). Selain itu,
dibahas juga tentang topik pengambilan keputusan konsumen yang meliputi konsep dasar
pengambilan keputusan itu sendiri, proses pengambilan keputusan, dan model-model
pengambilan keputusan konsumen. Untuk mempertajam pembahasan, mata kuliah ini juga
dilengkapi dengan sejumlah studi kasus, baik kasus di Indonesia maupun di sejumlah negara asing.
Selanjutnya, pembahasan ditutup dengan menyajikan hal-hal yang terkait dengan penelitian di
seputar perilaku konsumen, konsumerisme, lembaga perlindungan konsumen, serta perilaku
konsumen di era global.
Nama Mata kuliah
: Manajemen Sumberdaya Insani
Kode Mata kuliah
: KWU 310186
Semester
:6
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Jumlah SKS
:2
Deskripsi
Mata kuliah ini berisi tentang aktivitas-aktivitas yang dirancang untuk mengelola SDM dalam
suatu organisasi yang meliputi perencanaan SDM, perekrutan, pengembangan SDM, pemberian
kompensasi, pemeliharaan SDM serta penyelenggaraan hubungan ketenagakerjaan.
Nama Mata kuliah
: Logika
Kode Mata kuliah
: KWU 320076
Semester
:6
Jumlah SKS
:2
Deskripsi
Mata kuliah Logika mengajarkan cara berpikir, menganalisis, serta mengambil kesimpulan secara
obyektif dan efisien kepada mahasiswa. Setiap insan akademis wajib memiliki obyektivitas dan
kemampuan untuk mengadakan penelitian ilmiah. Logika menerangkan langkah-langkah
penalaran yang tepat sehingga diharapkan para mahasiswa dapat terhindar dari sesat pikir.
Nama Mata kuliah
: Agribisnis
Kode Mata kuliah
: KWU 310166
Semester
:6
Jumlah SKS
:2
Deskripsi
Mata kuliah ini memberikan penjelasan tentang pengertian dasar agribisnis, baik sebagai
perusahaan maupun sebagai sistem, serta pemahaman terhadap subsistem agribisnis mulai dari
subsistem hulu sampai hilir serta subsistem lembaga penunjang seperti kelembagaan dan
pembiayaan agribisnis.
Nama Mata kuliah
: Leadership
Kode Mata kuliah
: KWU 3101207
Semester
: Antara
Jumlah SKS
:2
Deskripsi
Mata kuliah ini membahas berbagai konsep tentang kepemimpinan, teori dan tipologi
kepemimpinan, peran pemimpin, gaya dan kekuasaan dalam kepemimpinan. Perkembangan
mutakhir tentang kepemimpinan dan aplikasi kepemimpinan dalam organisasi. Mata kuliah ini
memberikan pengetahuan dan keterampilan untuk menjadi pemimpin yang sukses.
Nama Mata kuliah
: Supply Chain Management
Kode Matakuliah
: KWU 320227
Semester
: Antara
Jumlah SKS
:2
Deskripsi
Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan teori dan praktek kepada mahasiswa
tentang Manajemen Rantai Pasokan sehingga memiliki kemampuan dan kompetensi untuk
menganalisis, mendesain dan mengembangkan sistem mengenai jaringan pasokan dari awal
pengadaan sampai ke End User khususnya tentang prinsip dasar dan standar rantai pasok serta
prosesnya juga kecenderungan masa depan rantai pasok yang berlaku dan terjadi di lingkungan
perusahaan dan pemerintah sehingga memiliki kualitas layanan yang kompeten di mata end user.
Nama Mata kuliah
: Manajemen Ekspor Impor
Kode Mata kuliah
: KWU 320237
Semester
: Antara
Jumlah SKS
:2
Deskripsi
Mata kuliah ini membekali mahasiswa agar mampu menerapkan pengetahuannya tentang ruang
lingkup manajemen ekspor impor, ekonomi internasional, dan masalah ekonomi internasional,
dengan pembahasan yang lebih mutakhir. Untuk mencapai kompetensi tersebut dilalui dengan
mempelajari ruang lingkup ilmu ekonomi internasional, teori perdagangan internasional, lalu
lintas pembayaran internasional, neraca pembayaran,kebijakan ekonomi internasional, organisasi
dan kerja sama perdagangan internasional, ekonomi pertumbuhan dan perdagangan internasional.
Nama Mata kuliah
: Agama Katolik
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Kode Mata kuliah
: MKU 110017
Semester
:7
Jumlah SKS
:2
Deskripsi
Mata kuliah Agama Katolik mengajarkan tentang iman Katolik yang relevan dengan kehidupan
zaman sekarang. Mahasiswa diajak untuk lebih mendalami ajaran agama Katolik yang
diselaraskan dengan konteks kehidupan saat ini. Mata kuliah ini terdapat pada semester akhir,
dengan harapan mahasiswa masih melekat mengenai ajaran agama saat mereka lulus. Sehingga
dapat terscetak mahassiswa yang memiliki pemahaman iman Katolik yang mendalam.
Nama Mata kuliah
: Seminar
Kode Mata kuliah
: KWU 310217
Semester
:7
Jumlah SKS
:1
Deskripsi
Mata kuliah seminar bertujuan untuk melatih para mahasiswa agar dapat berpikir dan berbicara
secara kritis dalam membicarakan topik tertentu. Oleh karena itu kegiatan seminar dalam
matakuliah ini perlu perencanaan agar tujuan seminar dapat seperti yang diharapkan. Seorang
pembicara/pemakalah harus benar-benar sudah memahami dan menguasai isi dari apa yang
hendak dipresentasikan.Demikian juga peserta seminar juga telah mengetahui minimal topik/judul
yang akan diseminarkan, termasuk perangkat yang lain seperti moderator maupun notulis/notulen.
Nama Mata kuliah
: Bisnis Pariwisata
Kode Mata kuliah
: KWU 320147
Semester
:7
Jumlah SKS
:2
Deskripsi
Mata kuliah ini mempelajari tentang Kepariwisataan, Kontribusi Pariwisata, Daerah Tujuan
Wisata, Produk-produk Pariwisata, Perencanaan dan strategi kepariwisataan, Prinsip Investasi,
peran langsung pariwisata dalam membuka peluang kerja, sistem informasi pariwisata dan
pemasarannya.
Nama Mata kuliah
: Metode Kualitatif dan Kuantitatif
Kode Mata kuliah
: KWU 310227
Semester
:7
Jumlah SKS
:2
Deskripsi
Mata kuliah ini hendak menyajikan Pengertian, paradigma dan ciri penelitian dengan pendekatan
kualitatif; Proses penelitian dengan menjabarkan langkah-langkah penelitian, teknik
pengumpulan data hingga latihan-latihan membuat pedoman observasi dan wawancara; Cara
melakukan analisis data, pemaknaaan atau intepretasi hingga pada latihan menyusun sebuah
laporan penelitian sebagai bekal dalam menyusun sebuah proposal untuk tugas akhir skripsinya.
Serta Mata kuliah ini memberikan pengetahuan bagaimana membuat analisa dari data dengan
menggunakan metode kuantitatif untuk membantu proses pengambilan keputusan.
Nama Mata kuliah
: Skripsi/ Tugas Akhir
Kode Mata kuliah
: KWU 310228
Semester
:8
Jumlah SKS
:6
Deskripsi
Mata kuliah ini dimaksudkan untuk memverifikasi penguasaan mahasiswa secara komprehensif
terhadap bidang ilmu kewirausahaan/bisnis yang dipelajari dari semester satu sampai dengan
semester delapan sesuai dengan topik tugas akhir dan konsentrasi yag dipilih oleh mahasiswa.
Nama Mata kuliah
: Manajemen Bisnis Waralaba
Kode Mata kuliah
: KWU 330017
Semester
:8
Jumlah SKS
:2
Deskripsi
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58

59

60

61

Mata kuliah yang membahas tentang merek, sistim bisnis, perjanjian, jenis-jenis waralaba,
keunggulan dan kelemahan waralaba, peluang usaha dari waralaba, pedoman mewaralabakan
usaha, dan membangun SDM di bisnis franchise.
Nama Mata kuliah
: Event Management
Kode Mata kuliah
: KWU 330027
Semester
:8
Jumlah SKS
:2
Deskripsi
Manajemen Event adalah mata kuliah pilihan pada semester V program studi Ilmu Komunikasi
FISIP UPN Veteran Jatim. Mata kuliah ini diikuti oleh mahasiswa yang berminat dalam bidang
PR serta Marketing Communication. Secara garis besar, di mata kuliah Manajemen Event
mahasiswa belajar untuk mengelola dan mengorganisir sebuah event yang berkaitan dengan
kegiatan PR internal dan eksternal serta kegiatan marketing communication.
Nama Mata kuliah
: Defense Economic
Kode Mata kuliah
: KWU 330027
Semester
:8
Jumlah SKS
:3
Deskripsi
Mempeajari tentang Penerapan prinsip-prinsip ekonomi dalam konteks pertahanan, evaluasi kritis
terhadap kontribusi teori ekonomi dalam manajemen sumber daya pertahanan. Silabus: definisi
dan batas-batas disiplin ekonomi pertahanan; pertahanan: beban atau keuntungan? Pertumbuhan
ekonomi vs. model pengeluaran pertahanan; kaitan pertahanan dan pertumbuhan ekonomi.
Nama Mata kuliah
: Manajemen Hasil Hutan
Kode Mata kuliah
: KWU 330047
Semester
:8
Jumlah SKS
:2
Deskripsi
Mata kuliah ini membahas sejarah pengelolaan hutan, konsep-konsep dasar yang terkait dengan
pengelolaan hutan lestari, elemen-elemen dasar pengelolaan hutan, pengaturan hutan seumur dan
hutan tidak seumur, serta penatausahaan hasil hutan.
Nama Mata kuliah
: Edupreneurship
Kode Mata kuliah
: KWU 330057
Semester
:8
Jumlah SKS
:2
Deskripsi
Mata kuliah edupreneur membekali mahasiswa dengan beragam teori-teori serta contoh
pengaplikasiannyadalam dunia nyata sehingga mahasiwa memiliki keberanian untuk melakukan
suatu kegiatan berwirausahayang menghasilkan keuntungan yang dapat berdampak positif untuk
masa depannya serta mampu memenuhikebutuhannya sebagai mahasiswa
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Lampiran 3. Deskripsi Mata Kuliah Wajib Program Studi Pendidikan Guru
Sekolah Dasar (PGSD)
1

2

Nama Mata kuliah
: Pancasila
Kode Mata kuliah
: MKU 110021
Semester
:1
Jumlah SKS
:2
Deskripsi
Mata kuliah Pancasila mengajarkan tentang dasar filsafat negara. Pancasila merupakan
kesepakatan bersama yang kemudian disebut sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Di
dalamnya terkandung semangat kekeluargaan sebagai inti ajaran pancasila. Diharapkan setelah
mempelajari pamcasila mahasiswa dapat semakin memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi dan
cinta tanah air Indonesia.
Nama Mata kuliah
: Bahasa Indonesia
Kode Mata kuliah
: MKU 110031
Semester
:1
Jumlah SKS
:2
Deskripsi
Mata kuliah Bahasa Indonesia bertjuan membantu mahasiswa dalam kegiatan penggunaan
Bahasa Indonesia melalui keterampilan berbahasa, menyimak, berbicara, membaca dan
menulis dengan keterampilan menulis akademik sebagai fokus dengan dipadukan pada struktur
kajian terdiri atas :
- Kedudukan Bahasa Indonesia: a. Sejarah bahasa Indonesia, b. Bahasa negara, c. bahasa
persatuan, d. Bahasa ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, dan e. Fungsi dan peran
bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa.
- Menulis: a. Makalah, b. Rangkuman/ringkasan buku atau bab, dan c. Resensi buku
- Membaca untuk menulis: a. Membaca tulisan/artikel ilmiah, b. Membaca tulisan
popular, c. berpidato dalam situasi formal.

3

Nama Mata kuliah
: Kepribadian Amarean I
Kode Mata kuliah
: MKP 210011
Semester
:1
Jumlah SKS
:2
Deskripsi
Etiket seseorang sangatlah mempengaruhi kepribadian mereka secara personal. Mata kuliah ini
mengajarkan tentang tata cara liturgi (iman), tata cara di meja makan, duduk, berbicara dan lain
sebagainya agar dapat membentuk pribadi Amare.

4

Nama Mata kuliah
: Logika
Kode Mata kuliah
: MKP 210061
Semester
:1
Jumlah SKS
:2
Deskripsi
Mata kuliah logika mengajarkan cara berpikir, menganalisis, serta mengambil kesimpulan
secara obyektivitas dan efisien kepada mahasiswa. Setiap insan akademis wajib memiliki
obyektivitas dan kemampuan untuk mengadakan penelitian ilmiah. Logika menerangkan
langkah-langkah penalaran yang tepat sehingga diharakan para mahasiswa dapat terhindar dari
sesat pikir.
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5

Nama Mata kuliah
: Konsep Dasar Matematika I
Kode Mata kuliah
: PGD 310011
Semester
:1
Jumlah SKS
:2
Deskripsi
Mata kuliah ini memberikan pemahaman tentang konsep-konsep matematika dasar dan
meningkatkan kemampuan memecahkan masalah matematika maupun masalah yang ditemui
dalam kehidupan sehari-hari. Adapun materi yang dipelajari adalah: Penalaran Matematika,
Pengantaar Logika, Persamaan dan Pertidaksamaan Linear, Relasi dan Fungsi, Persamaan
Kuadrat dan Pertidaksamaan Kuadrat, Gometri dan Geometri Trasformasi, Permutasi,
Kombinasi dan Peluang. Pengelolaan Data, Pemecahan Masalah Matematika.

6

Nama Mata kuliah
: Kemampuan Berbahasa dan Bersastra
Kode Mata kuliah
: PGD 310052
Semester
:1
Jumlah SKS
:2
Deskripsi
Mata kuliah kemampuan berbahasa dan bersastra berkenaan dengan hal upaya meningkatkan
kemampuan berbahasa mahasiswa yang secara lebih terfokus akan diarahkan pada
keterampilan menyimak dan berbicara, membaca, dan menulis.

7

Nama Mata kuliah
: Konsep Dasar IPS
Kode Mata kuliah
: PGD 310061
Semester
:1
Jumlah SKS
:2
Deskripsi
Mata kuliah konsep dasar IPS ini membahas pengertian konsep dasar ilmu – ilmu Sosial,
pengertian fakta, konsep generalisasi keterampilan dasar ilmu–ilmu sosial, individu dan
masyarakat, manusia dan lingkungannya, pengaruh kebudayaan luar terhadap bangsa
Indonesia, perjuangan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan, ekonomi koperasi dan bisnis di
Indonesia dan hak asasi manusia. Demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia.
Menggunakan pendekatan ekspositori dalam bentuk ceramah dan tanya jawab yang dilengkapi
dengan pendekatan DAP dan transparan, diskusi kelompok dan penugasan.
Nama Mata kuliah
: Konsep Dasar IPA
Kode Mata kuliah
: PGD 310081
Semester
:1
Jumlah SKS
:2
Deskripsi
Mata kuliah Konsep Dasar IPA di sekolah dasar merupakan mata kuliah keahlian bidang studi
pada program S-1 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan status mata kuliah
wajib. Mata kuliah ini membahas mengenai konsep-konsep Ilmu Pengetahuan Alam. Secara
garis besar, lingkup bahasan pada mata kuliah ini mencakup pengenalan mengenai (1) besaran
dan satuan, (2) materi, (3) energi dan gerak, (4) bunyi dan cahaya, (5) listrik dan magnet, (6)
makhluk hidup, dan (7) benda – benda langit. Dengan mempelajari mata kuliah ini diharapkan
mahasiswa mampu memahami konsep-konsep dasar IPA serta dapat mengaplikasikan dalam
pembelajarannya di sekolah dasar.

8
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9

10

11

12

Nama Mata kuliah
: Konsep Dasar PKn
Kode Mata kuliah
: PGD 310101
Semester
:1
Jumlah SKS
:2
Deskripsi
Mata kuliah Konsep Dasar Pendidikan Kewarganegaraan ini mengkaji secara kritis dan
komprehensif kedudukan warga negara dan pemerintahan, negara dan hukum, Pancasila dan
Undang-Undang Dasar tahun 1945, demokrasi dan hak azasi manusia (HAM), sejarah
perjuangan bangsa Indonesia, dan keragaman sosial budaya, serta globalisasi dan kerjasama
antar bangsa.
Nama Mata kuliah
: English For Education I
Kode Mata kuliah
: PGD 310121
Semester
:1
Jumlah SKS
:2
Deskripsi
Bahasa Inggris merupakan mata kuliah umum yang bertujuan untuk melatih mahasiswa
menggunakan bahasa Inggris sebagai bekal dasar untuk mempelajari ilmu pengetahuan dan
mempersiapkan karir di masa depan. Berdasarkan tujuan tersebut, mahasiswa dilatih untuk
mampu mendengarkan, membaca, berbicara, dan menulis dalam bahasa Inggris secara global,
khususnya: structure and sentence, writing correct and reading comprehension.
Nama Mata kuliah
: Filsafat Pendidikan
Kode Mata kuliah
: PGD 310201
Semester
:1
Jumlah SKS
:2
Deskripsi
Mata kuliah Filsafat Pendidikan merupakan mata kuliah dasar umum yang bersifat fundamental
dalam upaya membangun sebuah paradigma dan kesadaran terhadap praksis Pendidikan. Isi
pokok mata kuliah ini meliputi: (1) Konsep Filsafat; (2) Filsafat Pendidikan; (3) Manusia dan
Pendidikan; (4) Aliran-aliran dalam filsafat pendidikan; (5) Aliran-aliran dalam filsafat
pendidikan; (6) Filsafat pendidikan prakolonial: Sebuah tinjauan Historis; (7) Filsafat
pendidikan colonial; (8) Pancasila: Filsafat Pendidikan Nasional; (9) Pendidikan di era revolusi
mental; (10) Intelektualisme dan spiritualisme; (11) Filsafat pendidikan masa depan: Sebuah
gerakan semesta; (12) Dialog Antar Aliran Atas Problema dan Dilematika Kehidupan
Multidimensional; (13) Rancangan Konsep Pembelajaran Filsafat di sekolah dasar (SD).
Dengan mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami berbagai aliran
dalam filsafat dan implikasinya terhadap pendidikan, sehingga dapat membangun kesadaran
dan paradigma baru tentang pendidikan dalam perspektif filosofis.
Nama Mata kuliah
: Kepribadian Amarean II
Kode Mata kuliah
: MKP 210022
Semester
:2
Jumlah SKS
:3
Deskripsi
Setiap orang memiliki temperamen dasar masing-masing yang mempengaruhi caranya
memandang diri sendiri dan berinteraksi dengan sesama. Mata Kuliah Kepribadian Amarean
ini berusaha untuk membimbing para Mahasiswa untuk memahami temperamen dasar mereka.
Lewat pemahaman tersebut diharapkan agar mereka dapat lebih mudah menemukan topengtopeng, sisi-sisi gelap, dan luka-luka batin mereka. Setelah itu, lewat workshop dan konseling
pribadi diharapkan mereka dapat mengatasi persoalan-persoalan yang diakibatkan oleh topengtopeng, sisi-sisi gelap, dan luka-luka batin tersebut.
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13

14

15

16

17

18

Nama Mata kuliah
: Ketahanan Sosial dan Ekonomi
Kode Mata kuliah
: MKP 210052
Semester
:2
Jumlah SKS
:2
Deskripsi
Mata kuliah Ketahanan Sosial dan Ekonomi mengajarkan konsep ketahanan sosial, ekonomi,
dan ekologi sebagai bagian dalam ketahanan nasional, serta menanamkan konsep nasionalisme
pada mahasiswa sebagai calon pendidik, sehingga mahasiswa mampu menerapkan konsep dari
ketahanan sosial dan ekonomi untuk menyediakan program pendidikan yang bersumber pada
nilai-nilai nasionalisme.
Nama Mata kuliah
: Konsep Dasar Matemarika II
Kode Mata kuliah
: PGD 310022
Semester
:2
Jumlah SKS
:2
Deskripsi
Mata kuliah ini mengkaji tentang karakter siswa SD, materi matematika ke-SDan dan
bagaimana merencanakan pembelajaran dan melaksanakannya serta melaksanakan penilaian
pada pembelajaran matematika di SD menggunakan model-model pembelajaran yang inovatif.
Nama Mata kuliah
: Belajar dan Pembelajaran
Kode Mata kuliah
: PGD 310222
Semester
:2
Jumlah SKS
:3
Deskripsi
Mata kuliah Belajar dan Pembelajaran sekolah dasar berfokus pada kajian mengenai konsep
dasar belajar dan pembelajaran di jenjang sekolah dasar. Tujuan dari mata kuliah ini adalah
memberikan pemahaman dan penerapan konsep, asas, prinsip, pendekatan, strategi/model,
metode dan teknik belajar dan pembelajaran di sekolah dasar.
Nama Mata kuliah
: Strategi Pembelajaran
Kode Mata kuliah
: PGD 310291
Semester
:2
Jumlah SKS
:2
Deskripsi
Mata kuliah ini membahas tentang tentang konsep dasar perencanaan dan strategi
pembelajaran, kaitan perencanaan pembelajaran, langkah-langkah perencanaan pembelajaran,
strategi pembelajaran, dan membuat rancangan produk serta implementasi dalam pembelajaran
bernuansa sekolah dasar.
Nama Mata kuliah
: English For Education II
Kode Mata kuliah
: PGD 310132
Semester
:2
Jumlah SKS
:2
Deskripsi
Mata kuliah ini membahas tentang penggunaan dan fungsi grammar dalam pembuatan kalimat
bahasa Inggris yang berkaitan dengan pendidikan Sekolah Dasar. Dalam mata kuliah ini juga
diharapkan mahasiswa mampu menerapkan bahsa Inggris dalam kehidupan sehari-hari.
Nama Mata kuliah
: Pendidikan IPS SD
Kode Mata kuliah
: PGD
Semester
:2
Jumlah SKS
:2
Deskripsi
Mata kuliah ini membahas tentang berbagai hal, terkait dengan pendidikan IPS khususnya
terkait dengan pembelajaran tematik terpadu di SD, yang terdiri atas: Hakikat pendidikan IPS
SD, Prinsip prinsip pendidikan IPS SD, Karakteristik pendidikan IPS SD, Konsep pendidikan
Tematik Terpadu di SD, Karakteristik pendidikan Tematik Terpadu di SD, Pendekatan Saintifik
dalam pendidikan Tematik Terpadu IPS, SKL, KI, dan KD mata pelajaran IPS, Silabus
pendidikan IPS SD, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Pelaksanaan Pembelajaran IPS
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SD, dan Penilaian Pembelajaran IPS SD. Di bagian akhir, dilakukan pembahasan secara kritis
tentang berbagai isu/tema kontemporer dalam pendidikan IPS SD, khususnya dikaitkan dengan
implementasi kurikulum yang sedang berlaku.
19

20

21

22

23

Nama Mata kuliah
: Pendidikan PKn SD
Kode Mata kuliah
: PGd 310112
Semester
:2
Jumlah SKS
:2
Deskripsi
Mata kuliah ini menyajikan kajian-kajian secara praktik dan teori yang berhubungan dengan
pengembangan pembelajaran PKn SD dan pengaplikasiannya dalam proses belajar mengajar.
Tujuan akhir dari mata kuliah ini adalah mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan
pembelajaran PKn SD sesuai dengan karakteristik materi dan karakteristik siswa.
Nama Mata kuliah
: Pengantar Ilmu Pendidikan
Kode Mata kuliah
: PGD 310212
Semester
:2
Jumlah SKS
:2
Deskripsi
Mata kuliah Ilmu Pendidikan merupakan mata kuliah keahlian yang harus diikuti oleh setiap
mahasiswa dengan harapan dapat membekali mahasiswa sebagai calon pendidik/guru dan atau
tenaga kependidikan agar dalam melaksanakan tugas dengan wawasan ilmu pendidikan yang
benar sehingga kegiatan pendidikan yang dilaksanakan dengan konsep: pendidikan dengan
ilmu pendidikan (Pendip) bukan pendidikan tanpa ilmu pendidikan (Pentip).
Nama Mata kuliah
: Bimbingan dan Konseling
Kode Mata kuliah
: PGD 310232
Semester
:2
Jumlah SKS
:2
Deskripsi
Mata kuliah Bimbingan Konseling salah satu bentuk kajian yang memberikan pemahaman
tentang dasra-dasar bimbingan konseling di sekolah dasar yaitu, pendekatan perkembangan
dalam bimbingan, bimbingan konseling di sekolah dasar, jenis teknik serta kode etik
bimbingan, teknik-teknik memahami perkembangan peserta didik dengan tes dan non tes,
bimbingan belajar, jenis-jenis masalah belajar dan identifikasi peserta didik yang diperkirakan
mengalami masalah belajar, hakikat kesulitan belajar, faktor-faktor yang menimbulkan anak
berkesulitan belajar, bimbingan karir, sejarah dan pengertian bimbingan karir, tujuan
bimbingan karir di sekolah dasar, manajemen bimbingan konseling di sekolah dasar, struktur
program bimbingan konseling di sekolah dasar, keterpaduan bimbingan dengan kegiatan
belajar mengajar.
Nama Mata kuliah
: Kewarganegaraan
Kode Mata kuliah
: MKU 110043
Semester
:3
Jumlah SKS
:2
Deskripsi
Mata kuliah ini mengajarkan kepada mahasiswa untuk bertaqwa kepadaTuhan Yang Maha Esa;
dan memiliki moral, etika, kepribadian yang baik, bertanggungjawab atas pekerjaannya secara
mandiri, serta mampu menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan
didalam menyelesaikan tugasnya, sebagai konsekuensi atas perannya sebagai warga negara
Indonesia yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia
Nama Mata kuliah
: Kepribadian Amarean III
Kode Mata kuliah
: MKP 210033
Semester
:3
Jumlah SKS
:2
Deskripsi
Mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi dipandang penting untuk memberikan bekal pengetahuan
melalui informasi dan pemahaman yang utuh akan bahaya laten korupsi bagi kelangsungan
hidup berbangsa dan bernegara. Di samping itu, pembelajaran anti korupsi diharapkan dapat
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membentuk kualitas mahasiswa yang memiliki keluhuran akhlak dan tanggung jawab moral
serta sosial untuk mempraktikkan pola hidup tanpa korupsi.
24

25

26

27

Nama Mata kuliah
: Pendidikan Matematika SD
Kode Mata kuliah
: PGD 310033
Semester
:3
Jumlah SKS
:2
Deskripsi
Mata kuliah Pendidikan Matematika Imerupakan mata kuliah wajib bagi setiap mahasiswa S1
PGSD. Perkuliahan ini dimaksudkan untuk memberi pengetahuan dan kemampuan kepada
mahasiswa tentang teori belajar dalam pembelajaran matematika di sekolah dasar, strategi,
pendekatan, dan model-model pembelajaran matematika, penilaian, media dan alat peraga
dalam pembelajaran matematika di SD, rencana pelaksanaan pembelajaran dan memuat
konsep-konsep dasar matematika yang meliputi: (1) bilangan dan lambang bilangan, (2)
bilangan cacah, (3) bilangan bulat,dan (4) faktor persekutuan terbesar (FPB) dan kelipatan
persekutuan terkecil (KPK).
Nama Mata kuliah
: Pendidikan Jasmani dan Kesehatan
Kode Mata kuliah
: PGD
Semester
:3
Jumlah SKS
:2
Deskripsi
Mata kuliah ini membahas beberapa aspek berkenaan dengan nilai kependidikan dari
pendidikan jasmani, temasuk dasar filsafatnya, aspek pertumbuhan dan perkembangan anak,
kebugaran jasmani. Selain itu disajikan keterampilan dasar atletik, senam dan permainan. Di
samping itu juga dibahas penjaskes dalam kaitannya dengan pembinaan self-esteem anak,
aplikasi model-model pembelajaran penjaskes dalam konteks ke-SD an, evaluasi kuantitatif
dan kualitatif dengan tes tertulis, tes perbuatan, simulasi, serta pengembangan cabang-cabang
olahraga pilihan sesuai dengan minat dan bakat.
Nama Mata kuliah
: Pengembangan Perangkat Pembelajaran
Kode Mata kuliah
: PGD 310253
Semester
:3
Jumlah SKS
:2
Deskripsi
Mata kuliah pengembangan perangkat pembelajaran SD merupakan salah satu mata kuliah
wajib di program studi pendidikan guru sekolah dasar. Mata kuliah Pengembangan Perangkat
Pembelajaran SD merupakan suatu disiplin ilmu yang membekali mahasiswa prodi PGSD
dalam melaksanakan proses pembelajaran tentang Pengembangan Perangkat Pembelajaran di
SD. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa 74 diharapkan mampu memahami, menjelaskan,
merancang, menggunakan serta mengevaluasi perangkat pembelajaran dalam kegiatan
pembelajaran di kelas. Untuk itu, mata kuliah ini terdiri dari materi sebagai berikut: 1).
Pengertian Perangkat Pembelajaran, 2) Fungsi dan Peran Perangkat Pembelajaran; 3)
Pengelompokkan Perangkat Pembelajaran; 4) Media Sederhana (kelebihan dan
keterbatasannya), 5) Pemilihan Media Pembelajaran, 6) Penggunaan Media Pembelajaran, 7)
Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Visual, Audio Visual, Komputer, Multimedia,
dan 8) Evaluasi Media Pembelajaran
Nama Mata kuliah
: Pendidikan Seni
Kode Mata kuliah
: PGD 310183
Semester
:3
Jumlah SKS
:2
Deskripsi
Mata kuliah pendidikan seni ini membahas secara teoritis dan praktis tentang konsep
pendidikan seni di sekolah dasar. Implementasi dan pengembangan berbagai teknik seni
maupun isu Pendidikan seni akan dapat digunakan dalam menyiapkan mahasiswa pada aspek
kognitif, psikomotor, dan afektif, sehingga mereka siap menghadapi ipteksi dan globalisasi.
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Nama Mata kuliah
: Asesmen Pendidikan di SD
Kode Mata kuliah
: PGD 310303
Semester
:3
Jumlah SKS
:2
Deskripsi
Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa S-1 PGSD untuk
mengembangkan kemampuan profesional dalam melakukan evaluasi pembelajaran di sekolah
dasar. Pada mata kuliah ini dibahas konsep tentang makna dan kedudukan evaluasi dalan
pembelajaran, pengertian dan fungsi evaluasi serta kegunaan evaluasi, mengenal jenis evaluasi,
memahami bentukbentuk evaluasi, prinsip dan langkahlangkah penyusunan instrumen
evaluasi, pengolahan data, pelaporan, dan penilaian berbasis kelas. Perkuliahan dilakukan tidak
hanya berpusat pada dosen tetapi mahasiswa dituntut untuk lebih aktif melalui kegiatan diskusi,
praktek serta observasi. Dalam mata kuliah ini juga dikenalkan program komputer aplikasi
untuk pengolahan data untuk evaluasi seperti Microsoft Exel dan Anates.
Nama Mata kuliah
: Pendidikan dan Praktikum IPA SD
Kode Mata kuliah
: PGD 310093
Semester
:3
Jumlah SKS
:2
Deskripsi
Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengalaman secara langsung tentang konsepkonsep IPA meliputi gerak pada benda hidup dan tidak hidup, transportasi pada tumbuhan,
makanan sehat penting bagi tubuh, hokum Archimedes, pemantulan bunyi dan aplikasinya pada
system sonar, dan teknologi yang terinspirasi pada struktur dan fungsi tumbuhan.
Nama Mata kuliah
: Pendidikan Bahasa Indonesia SD
Kode Mata kuliah
: PGD 310053
Semester
:3
Jumlah SKS
:2
Deskripsi
Mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia SD membahas secara mendalam konsep
pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar yang diorientasikan pada pendidikan karakter.
Oleh sebab itu, materi mata kuliah ini pada dasarnya adalah kelanjutan, pendalaman, dan
pengembangan dari mata kuliah pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar yakni mata
kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia SD. Isi pokok mata kuliah ini meliputi: (1) konsep teori,
pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran bahasa, (2) metode-metode pengajaran bahasa,
(3) prinsip-prinsip pengajaran bahasa, (4) strategi dan model pembelajaran bahasa di sekolah
dasar, (5) evaluasi pembelajaran bahasa Indonesia sekolah dasar, dan pembelajaran bahasa
Indonesia dalam lingkup pendidikan karakter. Dengan mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa
diharapkan mampu memahami konsep dan praktik pembelajaran bahasa Indonesia SD sehingga
di masa yang akan datang mahasiswa akan mampu melaksanakan pembelajaran bahasa
Indonesia dengan tepat.
Nama Mata kuliah
: Psikologi Pendidikan
Kode Mata kuliah
: PGD 310243
Semester
:3
Jumlah SKS
:2
Deskripsi
Menjadi mata kuliah yang unggul dan terfokus pada materi psikologi pendidikan peserta didik
sebagai bekal guru dalam membangun keprofesionalan yang berlandaskan budaya Amare.
Nama Mata kuliah
: Integritas Kepemimpinan
Kode Mata kuliah
: MKP 210074
Semester
:4
Jumlah SKS
:2
Deskripsi
Untuk dapat menjadi pemimpin yang baik seseorang perlu dapat memimpin dirinya sendiri
dulu. Padahal, seringkali hal ini sangat sulit karena adanya letupan emosi, hawa nafsu yang
tidak teratur, kedagingan yang kuat, dan sebagainya. Pembangunan bangsa tidak lain
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merupakan pembangunan masyarakat yang perlu dimulai dari diri setiap individu yang menjadi
bagian dari masyarakat. Setelah memiliki integritas yang utuh maka mengalirlah jiwa
kepemimpinan yang dibutuhkan untuk menjadi seorang Manajer ataupun pengusaha di tengah
masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan pembangunan karakter yang dapat membantu
seseorang untuk dapat memimpin dirinya sendiri.
Nama Mata kuliah
: Pembelajaran Bilingual dan Microteaching
Kode Mata kuliah
: PGD 310144
Semester
:4
Jumlah SKS
:3
Deskripsi
Mata kuliah Pembelajaran Bilingual dan Microteaching ini membahas :
• Pengertian dan Langkah-Langkah Tentang Observasi dan Pembelajaran.
• Mikro, Keterampilan Bertanya, Keterampilan Memberikan Penguatan, Keterampilan
Melakukan Variasi, Keterampilan.
• Menjelaskan, Keterampilan Membuka dan Menutup, Keterampilan Membimbing
Diskusi Kelompok Kecil, Keterampilan.
• Mengelola Kelas, Keterampilan Mengajar Kelompok Kecil dan Perseorangan
Nama Mata kuliah
: Pendidikan Kepramukaan
Kode Mata kuliah
: PGD 310194
Semester
:4
Jumlah SKS
:2
Deskripsi
Dalam perkuliahan ini dibahas dasar filsafat, metode pendidikan kepramukaan, fungsi dan
peranan kepramukaan dalam proses pendidikan bangsa, sejarah kepanduan, lima faktor
pendidikan kepanduan. Organisasi gerakan kepramukaan, kiasan dasar-sistem dan metode,
macam-macam upacara, pedoman teknik kepanduan I sampai V, dan mengenal peralatan
latihan kepanduan.
Nama Mata kuliah
: Manajemen Berbasis Sekolah
Kode Mata kuliah
: PGD 310285
Semester
:4
Jumlah SKS
:2
Deskripsi
Mata kuliah ini merupakan kajian tentang manajemen pendidikan utamanya pengelolaan
sekolah yang lebih mendasarkan pada prinsip otonomi dan desentralisasi serta kultur sekolah,
sehingga disebut manajemen berbasis sekolah dan kultur sekolah. Kajian pembelajaran ini
difokuskan pada telaah tentang konsep Manajemen Berbasis Sekolah, karakteristik Manajemen
Berbasis Sekolah, konsep dan dampak otonomi pendidikan, keefektivan sekolah dan
Manajemen Berbasis Sekolah & budaya kaitan nya dengan kepemimpinan
sekolah,pengembangan staf, perubahan kurikulum, akuntabilitas dan produktivitas sekolah.
Nama Mata kuliah
: Pengembangan Muatan Lokal
Kode Mata kuliah
: PGD 310173
Semester
:3
Jumlah SKS
:2
Deskripsi
Mata kuliah ini membahas materi perkuliahan yang mengarah kepada keterampilan mahasiswa
dalam membuat, menyusun, dan mengembangkan media pembelajaran, yang meliputi
pengertian, prinsip pemilihan media pembelajaran, dan macam media pembelajaran.

BUKU PANDUAN AKADEMIK INSTITUT SHANTI BHUANA TAHUN 2020/2021 | 102

37

38

39

40

41

Nama Mata kuliah
: Pengembangan Kurikulum SD
Kode Mata kuliah
: PGD 310264
Semester
:4
Jumlah SKS
:2
Deskripsi
Mata kuliah pengembangan kurikulum lebih diarahkan untuk membekali para guru sekolah
dasar mengenai pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan proses pengembangan kurikulum.
Materi utama mencakup konsep dasar kurikulum, landasan pengembangan kurikulum (filosofis
dan psikologis), landasan pengembangan kurikulum (sosial-budaya, perkembangan ilmu dan
teknologi), Komponen-komponen kurikulum, desain kurikulum, proses pengajaran, prinsipprinsip pengembangan kurikulum, pengembang kurikulum, faktor-faktor yang mempengaruhi
pengembangan kurikulum, model-model pengembangan kurikulum, evaluasi kurikulum, guru
dan pengembangan kurikulum.
Nama Mata kuliah
: E-Learning
Kode Mata kuliah
: PGD 310164
Semester
:4
Jumlah SKS
:2
Deskripsi
Mata kuliah membahas tentang pengembangan multimedia pembelajaran berbasis ICT, yang
dimulai dari dasar media dan inovasi pembelajaran, desain, pengembangan dan produksi
multimedia pembelajaran di SD.
Nama Mata kuliah
: Pendidikan Kewirausahaan
Kode Mata kuliah
: PGD 310314
Semester
:4
Jumlah SKS
:2
Deskripsi
Mata kuliah ini membahas mengenai bagaimanakah kita berwirausaha yang benar dan beretika
guna mengembangkan usaha kita. Oleh sebab itu mata kuliah ini akan membahas mengenai inti
dan hakekat kewirausahaan, disiplin ilmu, obyek studi dan pengembangannya, karakteristik
dan ciri umum kewirausahaan, faktor pemicu, model, proses, tahapan, keberhasilan dan
kegagalan, ide dan sumber wirausaha, cara memasuki dunia usaha, pegelolaan dunia usaha,
kompetensi, strategi dan studi kasus di tempat usaha yang sudah berjalan agar dapat
membandingkan antara teori dengan realitas usaha sehingga mahasiswa diharapkan
mempunyai softskill. Mata kuliah ini diharapkan dapat membuat mahasiswa memahami konsep
wirausaha, menerapkan dan mengembangkan untuk berwirausaha dalam dunia pendidikan
sendiri.
Nama Mata kuliah
: Statistika Pendidikan
Kode Mata kuliah
: PGD 310324
Semester
:4
Jumlah SKS
:2
Deskripsi
Dalam perkuliahan ini dibahas tentang konsep statistik dan statistika, penyajian data dalam
bentuk diagram dan tabel, ukuran pemusatan, ukuran letak, ukuran penyebaran, skor baku
(skor-z)dan koeefisien variansi, serta bentuk distribusi frekuensi, uji keterkaitan, konsep
statistika inferensial, hipotesis dan pengujian hipotesis, taraf signifikansi, uji prasyarat analisis
(uji normalitas dan uji homogenitas), uji perbedaan rata-rata satu dan dua sampel, uji analisis
variansi satu jalur dan analisis pasca pengujian, statistika non-parametrik sebagai salah satu
dasar untuk melaksanakan penelitian di bidang pendidikan pada akhir masa studi dan saat
bekerja di lingkungan persekolahan.
Nama Mata kuliah
: Metodologi Penelitian Pendidikan
Kode Mata kuliah
: PGD 310334
Semester
:4
Deskripsi
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Mata kuliah kebahasaan membahas secara mendalam konsep penelitian pendidikan khususnya
dalam lingkup pendidikan dasar baik penelitian kuantitatif maupun penelitian kualitatif. Oleh
sebab itu, materi mata kuliah ini pada dasarnya adalah konsep-konsep teoretis dan praktis
pelaksanaan penelitian pendidikan dari tahap perumusan masalah hingga analisis dan
interpretasi hasil penelitian. Isi pokok mata kuliah ini meliputi: (1) konsep dasar penelitian
pendidikan, (2) ragam penelitian pendidikan, (3) konsep dasar dan proses pelaksanaan
penelitian kuantitatif, (4) konsep dasar dan proses pelaksanaan penelitian kualitatif, (5) konsep
dasar dan pelaksanaan 2 PTK, dan (6) strategi menyusun proposal dan laporan penelitian.
Dengan mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep
penelitian pendidikan dan mampu menyusun serta melaksanakan penelitian di bidang
pendidikan pada akhir masa studi dan kelak pada saat berkerja di lingkungan persekolahan.
Nama Mata kuliah
: Kuliah Kerja Nyata (KKN)
Kode Mata kuliah
: MKU 110055
Semester
: 5 (Pembelajaran Luar Prodi dalam PT)
Deskripsi
Memberikan keterampilan kepada mahasiswa melalui pengalaman langsung/praktek kerja
tentang cara-cara mengintegrasikan dan mengamplikasikan berbagai ilmu dalam merumuskan
serta memecahkan permasalahan pembangunan : Hakekat masalah, tekhnik memecahkan
masalah pemangunan, pemecahan masalah pembangunan secara pragmatis berdasarkan ilmu,
teknologi dan seni, menggerakkan masyarakat dalam pertisipasinya untuk memecahkan
masalah pembangunan.
Nama Mata kuliah
: Pengembangan E-Learning
Kode Mata kuliah
: PGD 320065
Semester
: 5 (Pembelajaran Luar Prodi dalam PT)
Jumlah SKS
:3
Deskripsi
Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa memiliki pemahaman dan keterampilan dalam
membuat model e-learning untuk meningkatkan kualitas pembelajaran pada jenjang pendidikan
tertentu baik dalam pendidikan sekolah maupun luar sekolah dengan memperhatikan prinsip
pembelajaran dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi.
Nama Mata kuliah
: Pendidikan Tematik
Kode Mata kuliah
: PGD 320145
Semester
: 5 (Pembelajaran Luar Prodi dalam PT)
Jumlah SKS
:3
Deskripsi
Mata kuliah mempelajari pendidikan tematik yang menyajikan hakekat, prinsip-prinsip
penyusunan perencanaan pembelajaran dalam keterpaduan bidang studi, tema dan
kompleksitasnya serta mampu melaksanakan dan mengevaluasi pendidikan tematik.
Nama Mata kuliah
: Pengelolaan Pendidikan
Kode Mata kuliah
: PGD 320155
Semester
: V (Pembelajaran Luar Prodi dalam PT)
Jumlah SKS
:3
Deskripsi
Mata kuliah pengelolaan pendidikan merupakan mata kuliah yang wajib diikuti oleh setiap
mahasiswa kependidikan Institut Shanti Bhuana calon pendidik dan tenaga kependidikan. Mata
kuliah ini memberikan dasar pemikiran dan langkah-langkah (prosedur) operasional dalam
mengelola pendidikan, khususnya satuan pendidikan (sekolah).
Nama Mata kuliah
: Inovasi Media Ajar
Kode Mata kuliah
: PGD 320135
Semester
: 5 (Pembelajaran Luar Prodi dalam PT)
Jumlah SKS
:3
Deskripsi
Mata kuliah ini mengkaji tentang konsep dasar pengembangan media yang dimulai dari
perencanaan dengan menganalisis kebutuhan, desain dengan membuat prototife, dan
development yaitu produksi media pembelajaran yang relevan dengan SD.
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Nama Mata kuliah
: Pengembangan Pembelajaran IPA SD
Kode Mata kuliah
: PGD 320015
Semester
: 5 (Pembelajaran Luar Prodi dalam PT)
Jumlah SKS
:4
Deskripsi
Mahasiswa memiliki pengetahuan konseptual dan prosedural dalam pembelajaran IPA di
sekolah dasar yang berorientasi pada pendidikan global abad ke-21.
Nama Mata kuliah
: Pengembangan Pembelajaran Matematika SD
Kode Mata kuliah
: PGD 320025
Semester
: 5 (Pembelajaran Luar Prodi dalam PT)
Jumlah SKS
:4
Deskripsi
Mata Kuliah ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan dan pelayanan kepada mahasiswa
untuk membangun pemahaman dan teori serta mengimplementasikan aspek pembelajaran
inovatif matematika di SD. Kajian perkuliahan meliputi: (1) hakekat matematika sekolah dan
implementasinya (metode) dalam pembelajaran, (2) hakekat siswa mempelajari matematika
sekolah dan implementasinya (metode) dalam pembelajaran, (3) perencaan pembelajaran
matematika, (4) pengelolaan kelas belajar matematika, (5) pengelolaan sumber belajar
matematika, (6) pengembangan penilaian belajar matematika, (7) pengembangan profesi guru
matematika.
Dalam perkuliahan ini mahasiswa diberi kesempatan dan pelayanan untuk membangun
pemahaman dan teori serta mengimplementasikan aspek pembelajaran matematika di SD
melalui berbagai kegiatan meliputi: kegiatan ekspositori, diskusi, dan penugasan dosen agar
dapat mengembangkan dan menerapkan hakekat dan teoriteori pembelajaran inovatif
matematika di SD.
Nama Mata kuliah
: Pendalaman Pembelajaran Bilingual dan Microteaching
Kode Mata kuliah
: PGD 320106
Semester
: 6 (Pembelajaran di Luar PT/Magang)
Jumlah SKS
:3
Deskripsi
Microteaching bertujuan untuk membentuk dan mengembangkan kompetensi dasar mengajar
sebagai bekal praktek mengajar di sekolah / lembaga pendidikan dalam rangka menghadapi
pekerjaan mengajar sepenuhnya di depan kelas dengan memiliki pengetahuan, keterampilan,
kecakapan dan sikap sebagai guru yang profesional. Materi microteaching meliputi: memahami
dasar-dasar pengajaran mikro, menyusun rencana pelaksanaan pengajaran (RPP), membentuk
dan meningkatkan kompetensi keterampilan dasar mengajar terbatas, kompetensi keterampilan
dasar mengajar terpadu, membentuk kompetensi kepribadian, dan membentuk kompetensi
sosial.
Nama Mata kuliah
: Pembangan Pembelajaran Bahasa Indonesia SD
Kode Mata kuliah
: PGD 320046
Semester
: 6 (Pembelajaran di Luar PT/Magang)
Jumlah SKS
:3
Deskripsi
Melalui matakuliah pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia SD diharapkan mahasiswa
menguasai kompe-tensi: Menguasai materi ajar mata pelajaran bahasa dan sastra Ind SD dalam
kurikulum SD/MI; Mampu mengembangkan kurikulum dan pembelajaran mata pelajaran
bahasa dan sastra Ind SD secara kreatif dan inovatif; Mampu melakukan kegiatan untuk
mengembangkan substansi dan metodologi dasar keilmuan bahasa dan sastra Ind SD. Mata
Kuliah ini membahas: (1) Tataran bahasa Indonesia: fonologi, morfologi, sintaksis, wacana,
semantik; (2) Praktik analisis tataran bahasa Indonesia: fonologi, morfologi, sintaksis, wacana,
semantik; (3) Sejarah Satra Indonesia: Sastra Lama, Sastra Baru, Sastra Modern; (4) Teori
Sastra Indonesia: Sastra sebagai Karya Seni; Sastra dan Kehidupan; Manfaat Pengajaran Sastra
di SD/MI; (5) Sastra Imajinatif dan Nonimajinatif; Peta Cerita; Hakikat dan Metode Puisi; dan
(6) Genre Sastra Indonesia: Pantun, Dongeng, Cerpen, Drama.
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Nama Mata kuliah
: Pengembangan Pembelajaran IPS SD
Kode Mata kuliah
: PGD 320036
Semester
: 6 (Pembelajaran di Luar PT/Magang)
Jumlah SKS
:2
Deskripsi
Materi yang menjadi kajian perkuliahan ini adalah sebagai berikut : paradigma pendidikan IPS
secara umum dan Di Indonesia, karakteristik pendidikan IPS landasan filosofis ,perspektif dan
tujuan pendidikan IPS, pengembangan kurikulum pendidikan IPS, materi pembelajaran IPS,
perencanaan pendidikan IPS, strategi pembelajaran kognitif, fektif (nilai), keterampilan sosial,
pengembangan media dan sumber pembelajaran IPS, pendidikan multi kultural dan pendidikan
global dalam IPS dan penilaian hasil belajar dalam pembelajaran IPS.
Nama Mata kuliah
: Pengembangan Pembelajaran PKn SD
Kode Mata kuliah
: PGD 320056
Semester
:6
Jumlah SKS
:2
Deskripsi
Mata kuliah ini merupakan mata kuliah pilihan yang ditempuh oleh mahasiswa program studi
PGSD Institut Shanti Bhuana, sekaligus sebagai mata kuliah tingkat atas bagi mahasiswa yang
berminat pada pembelajaran PPKn di Sekolah Dasar. Sebelum mengambil mata kuliah ini,
mahasiswa wajib mendapatkan Mata Kuliah Konsep Dasar PKn, Pendalaman Materi PKn, dan
Model-model Pembelajaran PKn. Matakuliah ini memberikan wawasan lanjutan,
perkembangan terkini dan prospek pengembangan pembelajaran PPKn di Sekolah Dasar secara
filosofis, teoretis, dan praksis. Secara khusus, mata kuliah ini memfokuskan pada penguatan
penguasaan konseptual teoretis dan praksis pedagogis PPKn di SD. Dengan membedah body
of knowledge, body of pedagogies, and theoritical basis dari PPKn, maka pembahasan materi
akan dilaksanakan secara dialektis dan kritis. Setidaknya terdapat lima area pengembangan
yang bisa dilakukan, yakni PPKn sebagai Pendidikan Politik, sebagai Pendidikan Hukum,
sebagai Pendidikan Nilai dan Moral, sebagai Pendidikan Bela Negara, sebagai Pendidikan
Kebhinnekaan, dan sebagai Pendidikan Abad 21. Bedah kepustakaan, peer coaching, dan
pemecahan masalah secara semi workshop menjadi kegiatan utama dalam matakuliah ini.
Nama Mata kuliah
: Evaluasi Pembelajaran
Kode Mata kuliah
: PGD 320166
Semester
: 6 (Pembelajaran di Luar PT/Magang)
Jumlah SKS
:2
Deskripsi
Mata kuliah ini membahas tentang evalusi hasil belajar peserta didik. Perkuliahan dimulai dari
konsep pengukuran, penilaian, dan evaluasi; lingkup hasil belajar yang dievaluasi; acuan
penilaian; instrumen pengukuran hasil belajar; perencanaan tes hasil belajar; analisis kualitas
instrumen; pelaksanaan tes hasil belajar, pengolahan hasil pengukuran dan penilaian;
administrasi dan pelaporan.
Nama Mata kuliah
: Pendidikan Karakter
Kode Mata kuliah
: PGD 320076
Semester
: 6 (Pembelajaran di Luar PT/Magang)
Jumlah SKS
:2
Deskripsi
Matakuliah ini membahas hubungan manusia dengan sesamanya dan juga negara, yang
meliputi nilai-nilai rasa hormat, kejujuran, disiplin dan tanggung jawab, serta patriotisme.
Melalui matakuliah Pendidikan Karakter, para mahasiswa diharapkan memiliki kebiasaan dan
budaya untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan kuliah
meliputi perkuliahan, observasi, refleksi, dan diskusi kelas. Evaluasi dilakukan melalui
penilaian proses dan penilaian sejawat.
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Nama Mata kuliah
: Class Action Research
Kode Mata kuliah
: PGD 320096
Semester
: 6 (Pembelajaran di Luar PT/Magang)
Jumlah SKS
:3
Deskripsi
Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali para mahasiswa pengetahuan, pemahaman dan
penerapan berbagai metode penelitian dalam rangka penyusunan Penelitian Tindakan Kelas
meliputi kemampuan dalam hal: konsep dasar penelitian tindakan, karakteristik penelitian
tindakan, tujuan dan manfaat penelitian tindakan kelas, identifikasi dan formulasi masalah
dalam penelitian tindakan, analisis dalam penelitian tindakan kelas, format usulan penelitian
tindakan kelas, contoh implementasi penelitian tindakan kelas dalam pembelajaran.
Nama Mata kuliah
: Pengembangan Model Pembelajaran SD
Kode Mata kuliah
: PGD 320080
Semester
: Antara (Pembelajaran di Luar PT/Magang)
Jumlah SKS
:2
Deskripsi
Mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar perencanaan, pengembangan model, strategi
pembelajaran, perencanaan pembelajaran, langkah-langkah perencanaan pembelajaran,;
membuat rancangan produk/desain pembelajaran, implementasi dalam pembelajaran, dan
permasalahannya.
Nama Mata kuliah
: Kepemimpinan Pendidikan
Kode Mata kuliah
: PGD 320110
Semester
: Antara (Pembelajaran di Luar PT/Magang)
Jumlah SKS
:2
Deskripsi
Mata kuliah Kepemimpinan Pendidikan membahas berbagai konsep, teori, fungsi, tipologi,
gaya dan model/pendekatan kepemimpinan pada umumnya,
maupun inovasi yang dikembangkan dalam bidang pendidikan khususnya pada lembaga
pendidikan Islam baik formal maupun nonformal, termasuk
karakteristik dan kemampuan yang diperlukan bagi pemimpin-pemimpin lembaga pendidikan.
Secara umum, mata kuliah Kepemimpinan
mempelajari pengertian dan konsep dasar kepemimpinan, syarat-syarat dan prinsip
kepemimpinan, kepemimpinan dan manajemen, pendekatan dan
model kepemimpinan, tipe dan gaya kepemimpinan, pengembangan dan pembinaan organisasi,
peran dan fungsi kepala sekolah sebagai pemimpin
pendidikan serta pemimpin pendidikan yang efektif.
Nama Mata kuliah
: Pengelolaan Pembelajaran Ekstrakurikuler
Kode Mata kuliah
: PGD 320120
Semester
: Antara (Pembelajaran di Luar PT/Magang)
Jumlah SKS
:2
Deskripsi
Mata kuliah Pengelolaan Pembelajaran Ekstrakurikuler ini mempelajari berbagai kegiatan
ekstrakurikuler diselenggarakan sekolah untuk mengembangkan kemampuan dan bakat siswa
serta mendukung pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Kegiatan ekstrakurikuler yang ada
diantaranya adalah pramuka, tari, sepakbola, basket, drumband, komputer, dan sebagainya.
Keaktifan siswa tidak hanya ditunjukkan melalui kegiatan ekstrakurikuler, tetapi juga dalam
berorganisasi, dalam hal ini adalah di OSIS.
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Nama Mata kuliah
: Agama Katolik
Kode Mata kuliah
: MKU 110017
Semester
:7
Jumlah SKS
:2
Deskripsi
Dalam perkuliahan ini dibahas tentang asal usul dan tujuan hidupnya sebagai citra Allah yang
beriman kepada Yesus Kristusdan dipersatukan dalam Gereja Katolik yang dipanggil untuk
melanjutkan karya penyelamatan Allah di tengah masyarakat.
Nama Mata kuliah
: Nilai-nilai Integritas Insani
Kode Mata kuliah
: MKP 210087
Semester
:7
Jumlah SKS
:2
Deskripsi
Nilai-nilai yang hidup dalam sekelompok masyarakat seringkali menjadi faktor penting yang
mendukung pembangunan, termasuk pembangunan masyarakat. Itulah sebabnya nilai-nilai
integritas insani perlu digali lebih mendalam dan dihidupkan di kalangan masyarakat sehingga
kapital sosial maupun kapital spiritual pun dapat semakin berkembang.
Nama Mata kuliah
: Profesi Guru
Kode Mata kuliah
: PGD 310277
Semester
:7
Jumlah SKS
:2
Deskripsi
Mata kuliah profesi guru merupakan salah satu mata kuliah wajib yang ditempuh mahasiswa
S1 Program Studi Pendididkan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Institut Shanti Bhuana. Mata
kuliah Profesi Guru membahas secara mendalam mengenai kompetensi profesional yang harus
dimiliki para mahasiswa calon guru sekolah dasar. Mata kuliah ini membekali mahasiswa
sebagai calon pendidik, pemikir, dan pengelola pendidikan dengan pengetahuan yang
berhubungan dengan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, profesional, dalam pribadi
yang religious dan berbudaya Amare.
Nama Mata kuliah
: PPL
Kode Mata kuliah
: PGD 310347
Semester
:7
Jumlah SKS
:4
Deskripsi
Praktek pengalaman lapangan, memberikan dasar pembentukan dan pengalaman kompetensi
pendidik yang memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, yang
sehat jasmani dan rohani, dan memiliki kemampuan , keterampilan , kemandirian dan sikap
professional, yaitu memiliki kompetensi kepribadian guru, kompetensi perencanaan
pembelajaran, proses pembelajaran, dan kompetensi sosial tenaga pendidik
Nama Mata kuliah
: Seminar Proposal
Kode Mata kuliah
: PGD 310357
Semester
:7
Jumlah SKS
:1
Deskripsi
Mata kuliah ini memberikan pengertian dan penguasaan kepada mahasiswa tentang prosedur
pembuatan proposal sesuai dengan peraturan akademik yang berlaku, memberikan cara
memaparkan isi proposal dan argumentasi terhadap isi proposal dalam seminar. Selain itu, Mata
kuliah ini memberi pengalaman kepada mahasiswa dalam komunikasi ilmiah serta sarana
pemberian saran dan masukan bagi perbaikan proposal penelitian.
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Nama Mata kuliah
: Kejujuran dan Anti Korupsi
Kode Mata kuliah
: MKP 210038
Semester
:8
Jumlah SKS
:2
Deskripsi
Perkuliahan kejujuran dan antikorupsi berarti usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan
proses belajar mengajar yang kritis terhadap nilai-nilai kejujuran dan antikorupsi. Kuliah ini
memberikan bekal kepada mahasiswa untuk mengerti tentang korupsi, tindakan anti korupsi,
penyebab korupsi, akibat korupsi, hukum, bentuk-bentuk korupsi baik yang terjadi di Indonesia
maupun negara-negara lain, pencegahan korupsi, dan melakukan investigasi atas korupsi yang
terjadi di masyarakat (sebagai studi kasus).
Nama Mata kuliah
: Skripsi
Kode Mata kuliah
: PGD 310368
Semester
:8
Jumlah SKS
:4
Deskripsi
Mata kuliah tugas akhir skripsi memandu mahasiswa untuk memahami serta mampu
menerapkan konsep dasar penelitian. Mahasiswa dituntut untuk dapat membuat proposal
penelitian dengan melakukan analisis permasalahan dari suatu kondisi (latar belakang
masalah), identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian.
Kemudian dilanjutkan dengan kajian pustaka, kajian penelitian yang relevan, membuat
kerangka berfikir pemecahan masalah, dan mengusulkan penyeleaian masalah yang bersifat
sementara (hipotesis) atau mengajukan pertanyaan penelitian yang lebih rinci. Setelah itu
dilanjutkan dengan pemilihan metode penelitian, populasi dan sampel penelitian, instrumen
pengumpulan data, dan teknik analisis data yang sesuai dengan rumusan masalah yang ada.
Jika instrumen penelitian sudah siap, mahasiswa dapat melaksanakan penelitian, menganalisis
data, memaknai hasil analisis data, membuat kesimpulan, dan melaporkan hasil penelitian
dalam bentuk tugas akhir skripsi. Tugas akhir skripsi disusun sesuai aturan penulisan yang
benar dan bebas dari palgiasi.
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Lampiran 4. Deskripsi Mata Kuliah Program Studi Teknologi Informasi (TI)
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Nama Mata kuliah
: Pancasila
Kode Mata kuliah
: MKU 110021
Semester
:1
Jumlah SKS
:2
Deskripsi
Mata kuliah Pancasila mengajarkan tentang dasar filsafat negara. Pancasila merupakan
kesepakatan bersama yang kemudian disebut sebagai Perjanjian Luhur Bangsa Indonesia. Di
dalamnya terkandung semangat kekeluargaan sebagai inti ajaran Pancasila. Diharapkan setelah
mempelajari Pancasila mahasiswa dapat semakin memliki jiwa nasionalisme yang tinggi dan
cinta tanah air Indonesia
Nama Mata kuliah
: Bahasa Indonesia
Kode Mata kuliah
: MKU 110031
Semester
:1
Jumlah SKS
:2
Deskripsi
Mata kuliah Bahasa Indonesia bertujuan membantu mahasiswa dalam kegiatan penggunaan
Bahasa Indonesia melalui keterampilan berbahasa, menyimak, berbicara, membaca dan
menulis dengan keterampilan menulis akademik sebagai focus, dengan dipadukan pada struktur
kajian terdiri atas:
- Kedudukan Bahasa Indonesia:
a. sejarah Bahasa Indonesia,
b. bahasa negara,
c. bahasa persatuan,
d. bahasa ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, dan
e. fungsi dan peran bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa;
- Menulis:
a. makalah,
b. rangkuman/ringkasan buku atau bab, dan
c. resensi buku;
- Membaca untuk menulis:
a. membaca tulisan/artikel ilmiah,
b. membaca tulisan popular, dan
c. mengakses informasi melalui internet;
- Berbicara untuk keperluan akademik:
a. presentasi,
b. berseminar, dan
c. berpidato dalam situasi formal
Nama Mata kuliah
: Kepribadian Amarean I
Kode Mata kuliah
: MKP 210011
Semester
:1
Jumlah SKS
:2
Deskripsi
Etiket seseorang sangatlah mempengaruhi kepribadian mereka secara personal. Mata kuliah ini
mengajarkan tentang tata cara liturgi (iman), tata cara di meja makan, duduk, berbicara dan lain
sebagainya agar dapat membentuk pribadi Amare.
Nama Mata kuliah
: Logika
Kode Mata kuliah
: MKP 210062
Semester
:1
Jumlah SKS
:2
Deskripsi
Mata kuliah Logika mengajarkan cara berpikir, menganalisis, serta mengambil kesimpulan
secara obyektif dan efisien kepada mahasiswa. Setiap insan akademis wajib memiliki
obyektivitas dan kemampuan untuk mengadakan penelitian ilmiah. Logika menerangkan
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langkah-langkah penalaran yang tepat sehingga diharapkan para mahasiswa dapat terhindar
dari sesat pikir
Nama Mata kuliah
: Pengantar Tehnologi Informasi
Kode Mata kuliah
: TI 310011
Semester
:1
Jumlah SKS
:2
Deskripsi
Matakuliah Pengantar Teknologi Informasi berisi tentang perkenalan teknologi informasi
kepada mahasiswa program studi Teknologi Informasi pada tingkat awal. Perkenalan meliputi
sejarah perkembangan teknologi informasi, perangkat keras, perangkat lunak, pemanfaatan,
isu-isu yang terkait dan trend teknologi informasi.
Nama Mata kuliah
: Logika Informatika
Kode Mata kuliah
: TI 310021
Semester
:1
Jumlah SKS
:2
Deskripsi
Mata kuliah Logika Informatika membahas mengenai konsep dasar penyelesaian permasalahan
logika informatika yang menjadi dasar dalam logika pemrograman. Metode yang sistematis
dalam berpikir (reasoning) digunakan untuk mengurangi tindakan menebak dalam
menghadapi, memperjelas kaidah matematika dan menyelesaikan suatu masalah guna 86
menghasilkan cara berpikir rasional dan deduksi.
Nama Mata kuliah
: Bahasa Inggris Sains 1
Kode Mata kuliah
: TI 310031
Semester
:1
Jumlah SKS
:2
Deskripsi
Bahasa Inggris merupakan mata kuliah umum yang bertujuan untuk melatih mahasiswa
menggunakan bahasa Inggris sebagai bekal dasar untuk mempelajari ilmu pengetahuan dan
mempersiapkan karir di masa depan. Berdasarkan tujuan tersebut, mahasiswa dilatih untuk
mampu mendengarkan, membaca, berbicara, dan menulis dalam bahasa Inggris secara global,
khususnya: Structure and Sentence, writing correct and reading comprehension.
Nama Mata kuliah
: Matematika Teknik
Kode Mata kuliah
: TI 310051
Semester
:1
Jumlah SKS
:3
Deskripsi
Penyelesaian persamaan diferensial tingkat satu berpangkat satu (PD dengan variabel terpisah,
PD dengan variabel mudah dipisah, PD homogen, PD non Homogen, PD Eksak dan PD
noneksak), persamaan diferensial linier tingkat tinggi dengan koefisien konstan (PD linier
homogen dan PD linier non homogen), Persamaan diferensial simultan dan persamaan
diferensial dengan koefisien suatu fungsi.
Nama Mata kuliah
: Algoritma dan Pemrograman I
Kode Mata kuliah
: TI 310071
Semester
:1
Jumlah SKS
:3
Deskripsi
Matakuliah ini mempelajari bagaimana memahami dan menganalisa suatu masalah,
kemudian berfikir secara urut dan sistematis (algoritmik) untuk memecahkan permasalahan
tersebut dan mewujudkannya dalam bentuk bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti Pascal,
BASIC atau C. Matakuliah ini merupakan matakuliah utama yang akan menjadi pengantar
keberhasilan mahasiswa meraih kompetensi utama sarjana Teknik Informatika
Nama Mata kuliah
: Sistem Digital
Kode Mata kuliah
: TI 310131
Semester
:1
Jumlah SKS
:3
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Deskripsi
Matakuliah Sistem Digital merupakan mata kuliah yang berfokus prinsip-prinsip dasar dari
sistem digital dan mencakup sistem bilangan dan sistem kode, konversi bilangan, operasi
aritmatika, biner bertanda, bilangan komplemen, gerbang logika, aljabar boolean, flip flop,
register, decoder/demultiplekser dan multiplekser, serta berbagai aplikasi rangkaian digital.
Setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan mahasiswa mempunyai gambaran dan
pemahaman tentang sistem digital.
Nama Mata kuliah
: Kepribadian Amrean II
Kode Mata kuliah
: MKP 210022
Semester
:2
Jumlah SKS
:2
Deskripsi
Setiap orang memiliki temperamen dasar masing-masing yang mempengaruhi caranya
memandang diri sendiri dan berinteraksi dengan sesama. Mata Kuliah Kepribadian Amarean
ini berusaha untuk membimbing para Mahasiswa untuk memahami temperamen dasar mereka.
Lewat pemahaman tersebut diharapkan agar mereka dapat lebih mudah menemukan topengtopeng, sisi-sisi gelap, dan luka-luka batin mereka. Setelah itu, lewat workshop dan konseling
pribadi diharapkan mereka dapat mengatasi persoalan-persoalan yang diakibatkan oleh topengtopeng, sisi-sisi gelap, dan luka-luka batin tersebut
Nama Mata kuliah
: Ketahanan Sosial dan Ekonomi
Kode Mata kuliah
: MKP 210052
Semester
:2
Jumlah SKS
:2
Deskripsi
Mata kuliah Ketahanan Sosial dan Ekonomi mengajarkan konsep ketahanan sosial, ekonomi,
dan ekologi sebagai bagian dalam ketahanan nasional, serta menanamkan konsep
nasionalisme pada mahasiswa sebagai calon pendidik, sehingga mahasiswa mampu
menerapkan konsep dari ketahanan sosial dan ekonomi untuk menyediakan program
pendidikan yang bersumber pada nilai-nilai nasionalisme.
Nama Mata kuliah
: Bahasa Inggris Sains II
Kode Mata kuliah
: TI 310042
Semester
:2
Jumlah SKS
:2
Deskripsi
Mata kuliah ini membahas tentang penggunaan dan fungsi grammar dalam pembuatan kalimat
bahasa Inggris yang berkaitan dengan pendidikan Sekolah Dasar. Dalam mata kuliah ini juga
diharapkan mahasiswa mampu menerapkan bahsa Inggris dalam kehidupan sehari-hari.
Nama Mata kuliah
: Algoritma dan Pemrograman II
Kode Mata kuliah
: TI 310082
Semester
:2
Jumlah SKS
:2
Deskripsi
Mata kuliah yang membahas mengenai pemahaman dan penggunaan algoritma yang dijadikan
dasar untuk melakukan analisis suatu permasalahan yang berkaitan dengan logika yang
diimplementasikan ke dalam suatu bahasa pemrograman. Sebagian besar mata kuliah ini
berupa latihan-latihan secara intensif guna meningkatkan kemampuan para mahasiswa dalam
mencari suatu solusi dalam permasalahan logika yang dihadapi yang dituangkan ke dalam
algoritma dan diimplementasikan ke dalam suatu bahasa pemrograman. Memberikan
pemahaman kepada mahasiswa mengenai desain program dengan menggunakan teknik
pemrograman terstruktur serta pseudocode untuk mengembangkan algoritma solusi terhadap
suatu permasalahan.
Nama Mata kuliah
: Metode Numerik dan Matriks
Kode Mata kuliah
: TI 310102
Semester
:2
Jumlah SKS
:3
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Deskripsi
Matakuliah ini merupakan matakuliah yang membahas tentang konsep dasar komputasi yang
mengandung kesalahan serta mempelajari metode-metode komputasi untuk penyelesaian
masalah persamaan nonlinear, persamaan linear simultan, interpolasi, turunan dan integral
numerik.
Nama Mata kuliah
: Statistika
Kode Mata kuliah
: TI 310112
Semester
:2
Jumlah SKS
:3
Deskripsi
Mata kuliah ini membahas tentang terminology terkait statistika dan probabilitas, metode
analisis data secara deskriptif, probabilitas, peubah acak univariat dan bivariat, distribusi
peluang diskrit dan kontinu, metode regresi, metode statistika yang terkait dengan ilmu
komputasi atau ilmu yang berkaitan, serta statistika inferensial (penaksiran dan pengujian
hipotesis). Dari materi yang diajarkan, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis dan
menyelesaikan masalahnya secara terstruktur.
Nama Mata kuliah
: Bahasa Assembler
Kode Mata kuliah
: TI 310142
Semester
:2
Jumlah SKS
:2
Deskripsi
Mata kuliah Bahasa Assembler ini mempelajari tentang algoritma dan struktur data dengan
menggunakan bahasa Assembler dan cara membuat program sederhana secara terstruktur
dengan menerapkan algoritma yang logis dan sistematis, serta menjelaskan programprogram
sederhana dan cara mengkompile program yang telah dibuat.
Nama Mata kuliah
: Basis Data
Kode Mata kuliah
: TI 310152
Semester
:2
Jumlah SKS
:3
Deskripsi
Matakuliah ini memberikan pemahaman dan penguasaan mengenai konsep-konsep basis data,
model data relasional, teknik pembentukan basis data dan normalisasi, penggunaan bahasa
query (SQL) untuk pencarian, pengurutan, penyaringan, penghapusan dan update data serta
pembuatan program aplikasi basis data dalam pengembangan sistem pengolahan data berbasis
komputer.
Nama Mata kuliah
: Kewarganegaraan
Kode Mata kuliah
: MKU 110043
Semester
:3
Jumlah SKS
:2
Deskripsi
Mata kuliah ini mengajarkan kepada mahasiswa untuk bertaqwa kepadaTuhan Yang Maha Esa;
dan memiliki moral, etika, kepribadian yang baik, bertanggungjawab atas pekerjaannya secara
mandiri, serta mampu menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan
didalam menyelesaikan tugasnya, sebagai konsekuensi atas perannya sebagai warga negara
Indonesia yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia
Nama Mata kuliah
: Kepribadian Amarean III
Kode Mata kuliah
: MKP 210033
Semester
:3
Jumlah SKS
:2
Deskripsi
Mata kuliah ini mengajarkan kepada mahasiswa untuk bertaqwa kepadaTuhan Yang Maha Esa;
dan memiliki moral, etika, kepribadian yang baik, bertanggungjawab atas pekerjaannya secara
mandiri, serta mampu menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan
didalam menyelesaikan tugasnya, sebagai konsekuensi atas perannya sebagai warga negara
Indonesia yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia.
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Nama Mata kuliah
: Algoritma dan Pemrogram III
Kode Mata kuliah
: TI 310093
Semester
:3
Jumlah SKS
:3
Deskripsi
Mata kuliah ini berisi wawasan mengenai konsep-konsep dasar pengenalan komputer dan
logika yang digunakan dalam pemrograman komputer. Materi yang dibahas meliputi : (a)
Konsep dasar komputer; (b) Input dan output; (c) Memori; (d) Prosesor; (e) Algoritma
Pemrograman; (f) Dasar dan struktur pemrograman. Komputer memegang peranan penting
dalam membantu menyelesaikan tugas dan pekerjaan manusia. Komputer telah mengambil
sebagain besar peran kerja manusia, komputer tersusun atas dua komponen utama yaitu
perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software). Perangkat keras merupakan
peralatan untuk intput dan output data, sedangkan perangkat lunak merupakan system
processing pengolahan data yang berbentuk program atau aplikasi.
Nama Mata kuliah
: Telekomunikasi
Kode Mata kuliah
: TI 330013
Semester
:3
Jumlah SKS
:3
Deskripsi
Mata kuliah ini membahas tentang tehnologi telekomunikasi melalui pemahaman sistem
multimedia, sistem satelit, analog dan digital, kompresi dan multiplexing, jaringan
telekomunikasi baik lokal maupun interlokal, media transmisi kabel, saluran optik, radio,
antenna, modulasi dan demodulasi, sistem telekomunikasi gelombang mikro, sistem selular
CDMA dan WCDMA yang memberikan pengalaman belajar mahasiswa untuk penugasan di
laboratoriun, proyek pembuat makalah, diskusi, dan presentasi
Nama Mata kuliah
: Sistem Informasi Manajemen
Kode Mata kuliah
: TI 320013
Semester
:3
Jumlah SKS
:3
Deskripsi
Secara umum mata kuliah ini berisi tentang Pembangunan SI dalam lingkup organisasi, dimulai
dengan konsep sistem informasi, organisasi, peran sistem informasi dalam organisasi, jenisjenis sistem informasi, dan pembangunan serta pemeliharaan sistem informasi.
Nama Mata kuliah
: Jaringan Komputer 1
Kode Mata kuliah
: TI 310193
Semester
:3
Jumlah SKS
:3
Deskripsi
Matakuliah Jaringan Komputer I (satu) ini akan membahas tentang Pengantar Jaringan 90
Komputer, Model Referensi OSI & TCP/IP, Perangkat Jaringan dan Tipe Pengkabelan,
Pengalamatan Internet Protocol (IP), Subnetting, Protokol Routing, Dynamic Routing
Protocol, Virtual Local Area Network (VLAN), Teknologi Nirkabel, Manajemen, Monitoring
& Optimalisasi, Pengantar Internet of Things
Nama Mata kuliah
: Analisis Unjuk Kerja Jaringan
Kode Mata kuliah
: TI 330033
Semester
: 3
Jumlah SKS
: 3
Deskripsi
Mata kuliah ini memberikan pengetahuan dasar tentang analisis unjuk kerja jaringan komputer,
cara kerja internet,arsitektur sistem terdistribusi serta aplikasi yang berjalan di atasnya
Nama Mata kuliah
: Pemrograman Enterprise
Kode Mata kuliah
: TI 320033
Semester
:3
Jumlah SKS
:3
Deskripsi
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Mata kuliah Pemrograman Enterprise mengajarkan mahasiswa untuk membuat aplikasi
enterprise (enterprise software aplication) pada platform spesifik. Topik bahasan pada mata
kuliah ini mencakup teknologi web ASP .Net WebForm MVC, layanan web (Web Services),
Cloud Computing (AWS dan Azure), Microsoft SharePoint, dan Lightswitch.
Nama Mata kuliah
: Pemrograman Beriorientasi Obyek
Kode Mata kuliah
: TI 310213
Semester
:3
Jumlah SKS
:3
Deskripsi
Mata kuliah ini lebih menekankan pengembangan skill, sehingga mahasiswa diharapkan
mampu memahami dan mengimplementasikan konsep-konsep dasar pada Object Oriented
Programming (OOP), seperti class–object, encapsulation, inheritance, polymorphism,
interface, abstract class yang secara spesifik setiap konsep tersebut dipelajari dengan bantuan
bahasa pemrograman Java, baik secara mandiri, maupun berkelompok.
Nama Mata kuliah
: Pemrograman Web
Kode Mata kuliah
: TI 310233
Semester
:3
Jumlah SKS
:3
Deskripsi
Mata kuliah ini membahas teknologi web serta pemrograman web termasuk di dalamnya, yaitu
HTML & HTML 5, CSS, PHP, Database MySQL, Java Script, Ajax, dan Content Management
System.
Nama Mata kuliah
: Integritas Kepemimpinan
Kode Mata kuliah
: MKP 210075
Semester
:4
Jumlah SKS
:2
Deskripsi
Untuk dapat menjadi pemimpin yang baik seseorang perlu dapat memimpin dirinya sendiri
dulu. Padahal, seringkali hal ini sangat sulit karena adanya letupan emosi, hawa nafsu yang
tidak teratur, kedagingan yang kuat, dan sebagainya. Pembangunan bangsa tidak lain
merupakan pembangunan masyarakat yang perlu dimulai dari diri setiap individu yang menjadi
bagian dari masyarakat. Setelah memiliki integritas yang utuh maka mengalirlah jiwa
kepemimpinan yang dibutuhkan untuk menjadi seorang Manajer ataupun pengusaha di tengah
masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan pembangunan karakter yang dapat membantu
seseorang untuk dapat memimpin dirinya sendiri
Nama Mata kuliah
: Basis Data Lanjutan
Kode Mata kuliah
: TI 310164
Semester
:4
Jumlah SKS
:3
Deskripsi
Mata kuliah ini membahas tentang SQL, pengembangan aplikasi, distributed databases, dan
isu terkini dalam database.
Nama Mata kuliah
: Jaringan Komputer II
Kode Mata kuliah
: TI 310204
Semester
:4
Jumlah SKS
:3
Deskripsi
Matakuliah Jaringan Komputer II (dua) ini akan membahas tentang Jaringan Komputer, Model
Referensi OSI & TCP/IP, Perangkat Jaringan dan Tipe Pengkabelan, Routing, Dynamic
Routing Protocol, Virtual Local Area Network (VLAN). Router merupakan perangkat jaringan
komputer yang penting karena menjadi perangkat dengan fungsi menghubungkan dua atau
lebih network yang berbeda dan menglirkan data melalui rute terbaik untuk sampai ke
tujuannya, sehingga router menjadi penggerak nadi data dalam jaringan komputer. Ribuan
bahkan lebih dari jutaan router terhubung secara global untuk menyediakan interkoneksi data
yang handal. Mahasiswa difokuskan pada teknik penerapan bagaimana router dikelola dan
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dikonfigurasi di dalam jaringan TCP/IP. Topik mata kuliah utama adalah Teori Routing Basic
termasuk manajemen Cisco IOS Software, konsep dasar routing, konfigurasi routing protocol,
dan dasar-dasar packet filtering
Nama Mata kuliah
: Pemrograman Phyton
Kode Mata kuliah
: TI 310224
Semester
:4
Jumlah SKS
:3
Deskripsi
Mata kuliah ini menekan mahasiswa untuk memahami dan mengaplikasikan pemrograman
python baik dalam percabangan dan perulangan pada pemrograman Python, pengaplikasikan
input/output dan operasi file, penemuan pesan kesalahan (errors and exceptions) pada
pemrograman Python dan pengintegrasikan fungsi serta mengaplikasikan konektivitas
database.
Nama Mata kuliah
: Sistem Berkas
Kode Mata kuliah
: TI 320024
Semester
:4
Jumlah SKS
:3
Deskripsi
Mata kuliah ini memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa tentang Dasar-dasar
organisasi berkas; Organisasi berkas pada magnetic tape; Organisasi berkas pada magnetic
disk; Organisasi berkas physical sequential; Organisasi berkas indexed sequential; Organisasi
berkas indexed random; Organisasi berkas direct; Organisasi berkas hashing; Collision pada
hashing. Kuliah dilaksanakan dalam bentuk tutorial, diskusi, penugasan di kelas dan praktek di
laboratorium, dan presentasi.
Nama Mata kuliah
: Pemrograman Android
Kode Mata kuliah
: TI 320044
Semester
:4
Jumlah SKS
:3
Deskripsi
Mahasiswa mampu memahami dan menerangkan teknologi-teknologi android dengan bahasa
sendiri, menganalisa kebutuhan organisasi/perusahaan sehingga dapat membuat aplikasi
berbasis android yang dapat membantu/solusi organisasi/perusahaan di bidang manufaktur,
jasa, sosial dan pendidikan, baik dengan kinerja individu maupun secara berkelompok dalam
kerjasama tim.
Nama Mata kuliah
: Data Mining
Kode Mata kuliah
: TI 330064
Semester
:4
Jumlah SKS
:3
Deskripsi
Mata kuliah ini mempelajari jenis dan kualitas data serta teknik pengukurannya, data
warehouse dan OLAP data preprocessing, representasi pengetahuan data mining, penganalisis
data beriorientasi atribut, teknik pengelompokan dalam data mining, berbagai teknik data
mining, prediksi algoritma pada data mining, konsep dasar dari klasifikasi data mining. Mata
kuliah ini juga menuntut mahasiswa mampu mengelola kumpulan dokumen teks dan atau web
dalam skala cukup besar di mana pengelolaan tidak hanya terkait tentang bagaimana mengatur
penyimpanan, tetapi juga terkait dengan pemanfaatannya, yaitu untuk menunjang pencarian
dokumen dengan menggunakan teknik information retrieval, penerapan konsep data mining
pada kumpulan dokumen teks/web.
Nama Mata kuliah
: Metodologi Penelitian
Kode Mata kuliah
: TI 310324
Semester
:4
Jumlah SKS
:3
Deskripsi
Mata kuliah Metodologi Penelitian ini bertujuan untuk membekali para mahasiswa
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pengetahuan, pemahaman dan penerapan berbagai metode penelitian dalam rangka penyusunan
tugas akhir. Dalam perkuliahan dibahas berbagai jenis penelitian, langkah-langkah penelitian
ilmiah mulai dari penentuan topik, identifikasi permasalahan, tinjauan pustaka, penentuan
fokus masalah, penentuan variabel, disain dan perancangan, teknik pengumpulan data, analisis
dan penarikan kesimpulan. Kegiatan pembelajaran meliputi perkuliahan dengan berbagai
pendekatan dan metode yang banyak melibatkan mahasiswa, seperti diskusi, kegiatan observasi
di lapangan untuk belajar mengidentifikasi masalah dan praktik pembuatan proposal penelitian.
Nama Mata kuliah
: Forensik Digital
Kode Mata kuliah
: TI 330064
Semester
:4
Jumlah SKS
:3
Deskripsi
Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan siswa pengetahuan tentang alat dan teknik untuk
menyelidiki kejahatan yang fokus pada bukti digital.
Nama Mata kuliah
: Jaringan Nirkabel
Kode Mata kuliah
: TI 330024
Semester
:4
Jumlah SKS
:3
Deskripsi
Mata kuliah ini memberikan pengetahuan lebih lanjut mengenai beberapa teknologi dalam
jaringan nirkabel seperti Broadband Wireless Access, Wifi, Wimax, aplikasi AdHoc, Manet,
Wireless Sensor Network dan Smallcell/Femtocell.
Nama Mata kuliah
: IoT
Kode Mata kuliah
: TI 330054
Semester
:4
Jumlah SKS
:3
Deskripsi
Mata kuliah ini secara umum berisi materi mengenai : pengenalan umum sistem Internet of
Things, elemen-elemen penyusunnya, teknik desain sistem Internet of Things, dan metode
pengontrolan sensor melalui jaringan internet. Dalam kuliah ini juga diberi contoh
implementasi kontrol sistem Internet of Things
Nama Mata kuliah
: Riset Operasi
Kode Mata kuliah
: TI 310245
Semester
:5
Jumlah SKS
:3
Deskripsi
Pada mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang aplikasi metode kuantitatif dalam manajemen,
optimasi dengan metode Linear Programming (LP) dan berbagai model programming seperti
transportation model, assignment model, optimasi sistem inventory, dan Analisis Network
Model.
Nama Mata kuliah
: Sistem Pendukung Pengambil Keputusan
Kode Mata kuliah
: TI 310275
Semester
:5
Jumlah SKS
:2
Deskripsi
Mata kuliah ini membahas tentang konsep sistem pendukung keputusan serta penerapannya.
Secara khusus pada matakuliah ini akan diberikan kemampuan dalam hal membuat model
solusi untuk kasus-kasus tertentu (dalam bidang bisnis) dengan menerapkan prinsip-prinsip
sistem pendukung keputusan diantaranya forecasting, simulasi, dan Analytical Hierarchy
Process (AHP). Selain itu, akan dibahas juga mengenai Intelegent DSS.
Nama Mata kuliah
: Artificial Intelegence
Kode Mata kuliah
: TI 310285
Semester
:5
Jumlah SKS
:3
Deskripsi
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Matakuliah ini membahas tentang beragam teknik dan metode kecerdasan mesin serta
kekurangan, kelebihan, dan aplikasinya yang dapat digunakan untuk memecahkan
permasalahan dalam dunia nyata.
Nama Mata kuliah
: Pengolahan Data Statistik
Kode Mata kuliah
: TI 310125
Semester
:5
Jumlah SKS
:2
Deskripsi
Mahasiswa diharapkan mampu menganalisis dan menyelesaikan masalahnya pengolahan data
statistik secara terstruktur.
Nama Mata kuliah
: Organisasi Komputer
Kode Mata kuliah
: TI 310175
Semester
:5
Jumlah SKS
:3
Deskripsi
Matakuliah Organisasi Komputer akan mengajarkan kepada mahasiswa agar mampu
memahami perkembangan teknologi komputer sehingga dapat membedakan berbagai jenis
komputer, spesifikasi komputer, untuk menilai kinerja sebuah sistem komputer, dan mengenal
teknologi pendukung
Nama Mata kuliah
: Sistem Operasi
Kode Mata kuliah
: TI 310255
Semester
:5
Jumlah SKS
:3
Deskripsi
Sistem Operasi adalah sekumpulan beberapa program pengendalian komputer yang telah
dibuat oleh pabrik komputer dengan memperhatikan bentuk dan cara kerja dari hardware
(perangkat keras) yang mereka miliki. OS ini digunakan untuk mengatur semua program yang
ada didalam komputer dan berfungsi untuk mengontrol penyimpanan data & mengatur seluruh
program kerja dari hardware. Tanpa adanya sistem operasi ini, maka komputer tidak akan bisa
digunakan karena OS ini merupakan tempat untuk menyimpan program aplikasi.
Nama Mata kuliah
: Kuliah Kerja Nyata
Kode Mata kuliah
: MKU 110055
Semester
:5
Jumlah SKS
:2
Deskripsi
Memberikan keterampilan kepada mahasiswa melalui pengalaman langsung/praktek kerja
tentang cara-cara mengintegrasikan dan mengamplikasikan berbagai ilmu dalam merumuskan
serta memecahkan permasalahan pembangunan : Hakekat masalah, tekhnik memecahkan
masalah pemangunan, pemecahan masalah pembangunan secara pragmatis berdasarkan ilmu,
teknologi dan seni, menggerakkan masyarakat dalam pertisipasinya untuk memecahkan
masalah pembangunan.
Nama Mata kuliah
: Komputer dan Masyarakat
Kode Mata kuliah
: TI 310186
Semester
: 4 (Pembelajaran di Luar PT/Magang)
Jumlah SKS
:3
Deskripsi
Mata kuliah ini membahas tentang teknologi komputer mulai dari sejarah, definisi komputer
dan ilmu komputer/informatika, perkembangan dunia komputer, sampai dengan pemanfaatan
teknologi komputer dalam berbagai bidang kehidupan, di antaranya untuk meningkatkan
produktivitas kerja seseorang dan mengubah cara bekerja.
Nama Mata kuliah
: Rekayasa Perangkat Lunak
Kode Mata kuliah
: TI 310029
Semester
: 6 (Pembelajaran di Luar PT/Magang)
Jumlah SKS
:3
Deskripsi
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Mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak membahas tentang dasar-dasar perangkat lunak,
konteks perangkat lunak sebagai produk dan proses, rekayasa sistem, konsep dan prinsip
analisis, permodelan analisis, desain sistem, desain database, desain output, desain input,
desain dialog, permodelan UML, implementasi sistem, operasi dan dukungan. Menganalisis
kebutuhan perangkat lunak dengan sebuah metode analisis dan desain sistem, merancang
perangkat lunak, menganalisa perangkat lunak, menganalisa menggunakan analisa terstruktur
dan analisa berorientasi obyek. Mampu melakukan pengujian perangkat lunak.
Nama Mata kuliah
: Keamanan Jaringan
Kode Mata kuliah
: TI 330046
Semester
: 6 (Pembelajaran di Luar PT/Magang)
Jumlah SKS
:3
Deskripsi
Mata kuliah ini mempelajari tentang konsep dasar sistem keamanan jaringan, jenis-jenis
firewalls untuk mengurangi ancaman keamanan pada setiap sistem, keamanan LAN dan
serangannya, melakukan tahap-tahap proses pengaman jaringan, menemukan solusi untuk
melindungi data, melakukan perlindungan terhadap perangkat lunak berbahaya dan mampu
merancang sistem keamanan jaringan sederhana.
Nama Mata kuliah
: Seminar Informatika
Kode Mata kuliah
: TI 310366
Semester
: 6 (Pembelajaran di Luar PT/Magang)
Jumlah SKS
:3
Deskripsi
Matakuliah ini bertujuan untuk mengenalkan isu-isu terkait dengan penggunaan Teknologi
Informasi (TI) yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas suatu organisasi
serta menghasilkan strategi dan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Hal tersebut akan
membantu mahasiswa dalam mengidentifikasi masalah, peluang, dan penyelesaian masalah
terkait pemanfaatan TI.
Nama Mata kuliah
: Big Data
Kode Mata kuliah
: TI 310316
Semester
: 6 (Pembelajaran di Luar PT/Magang)
Jumlah SKS
:3
Deskripsi
Mata kuliah Analisis Big Data mencakup konsep analisis Big Data, termasuk Volume, Velocity,
dan Variety (3V), kemudian terdapat analisis prediktif, tanpa adanya kendala dari besarnya data
yang diolah. Adanya kemajuan teknologi dalam hal penyimpanan, pengolahan, dan analisis Big
Data
Nama Mata kuliah
: Manajemen Etika dan Profesi
Kode Mata kuliah
: TI 310266
Semester
: 6 (Pembelajaran di Luar PT/Magang)
Jumlah SKS
:2
Deskripsi
Etika dalam dunia kerja khususnya industri maupun instansi dalam bidang teknologi informasi
diperlukan untuk profesi khususnya sebagai IT manager, programmer, administrator, network
security, developer, system administrator ataupun engineer agar dapat mencapai target
perusahaan dari setiap roadmap yang sudah ditetapkan.
Materi perkuliahan etika dan profesi ditujukan untuk menunjang tata cara pengelolaan, kode
etik, antisipasi penetrasi maupun hacking, disaster recovery, aturan" hukum yang berlaku, pada
profesi IT agar tujuan perusahaan atau instansi dapat berjalan beriringan dan mencapai target.
Nama Mata kuliah
: Matematika Diskrit
Kode Mata kuliah
: TI 310060
Semester
: Semester Antara
Jumlah SKS
:2
Deskripsi
Matematika Diskrit adalah cabang ilmu Aljabar yang mempelajari perhitungan yang khusus
menggunakan bilangan diskrit (tidak kontinyu), dan menyarankan cara-cara paling efisien

BUKU PANDUAN AKADEMIK INSTITUT SHANTI BHUANA TAHUN 2020/2021 | 119

54

55

56

57

58

59

dalam menemukan solusinya. Dalam hal ini, sehubungan dengan konteks IT, bilangan biner
mendapatkan perhatian utama. Materi pada matakuliah ini antara lain mencakup Proposisi dan
Logika, Teori Bilangan Biner, Teori Himpunan, Induksi dan Rekursi, Aljabar Boolean, Peta
Karnaugh dan Teori Graf.
Nama Mata kuliah
: Kriptografi
Kode Mata kuliah
: TI 310300
Semester
: Semester Antara
Jumlah SKS
:3
Deskripsi
Matakuliah Kriptografi ini akan membahas tentang Sistem Keamanan Komputer, kriptografi,
serangan terhadap kriptografi, alogaritma kriptografi klasik, chipper, steganografi dan
watermarking, data encryption standard, dan alogaritma RSA dan knapsack.
Nama Mata kuliah
: Kejujuran dan Anti Korupsi
Kode Mata kuliah
: MKP 210044
Semester
:7
Jumlah SKS
:2
Deskripsi
Perkuliahan kejujuran dan antikorupsi berarti usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan
proses belajar mengajar yang kritis terhadap nilai-nilai kejujuran dan antikorupsi. Kuliah ini
memberikan bekal kepada mahasiswa untuk mengerti tentang korupsi, tindakan anti korupsi,
penyebab korupsi, akibat korupsi, hukum, bentuk-bentuk korupsi baik yang terjadi di Indonesia
maupun negara-negara lain, pencegahan korupsi, dan melakukan investigasi atas korupsi yang
terjadi di masyarakat (sebagai studi kasus).
Nama Mata kuliah
: Nilai-nilai Integritas Insani
Kode Mata kuliah
: MKP 210097
Semester
:7
Jumlah SKS
:2
Deskripsi
Nilai-nilai yang hidup dalam sekelompok masyarakat seringkali menjadi faktor penting yang
mendukung pembangunan, termasuk pembangunan masyarakat. Itulah sebabnya nilai-nilai
integritas insani perlu digali lebih mendalam dan dihidupkan di kalangan masyarakat sehingga
kapital sosial maupun kapital spiritual pun dapat semakin berkembang.
Nama Mata kuliah
: Agama Katolik
Kode Mata kuliah
: MKU 110017
Semester
:7
Jumlah SKS
:2
Deskripsi
Dalam perkuliahan ini dibahas tentang asal usul dan tujuan hidupnya sebagai citra Allah yang
beriman kepada Yesus Kristusdan dipersatukan dalam Gereja Katolik yang dipanggil untuk
melanjutkan karya penyelamatan Allahdi tengah masyarakat
Nama Mata kuliah
:Kerja Praktek
Kode Mata kuliah
: TI 310337
Semester
:7
Jumlah SKS
:4
Deskripsi
Mata kuliah Kerja Praktek ini mewajibkan mahasiswa untuk melakukan magang kerja di
perusahaan/industri yang mana bidang kerja yang dikerjakan adalah terkait dengan bidang kerja
IT sebagai implementasi materi perkuliahan yang telah dipelajari dan melatih kemampuan
berkomunikasi dan berkoordinasi dalam pekerjaan di lapangan.
Nama Mata kuliah
: Skripsi
Kode Mata kuliah
: TI 310347
Semester
:7
Jumlah SKS
:4
Deskripsi
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Mata kuliah tugas akhir skripsi memandu mahasiswa untuk memahami serta mampu
menerapkan konsep dasar penelitian. Mahasiswa dituntut untuk dapat membuat proposal
penelitian dengan melakukan analisis permasalahan dari suatu kondisi (latar belakang
masalah), identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian.
Kemudian dilanjutkan dengan kajian pustaka, kajian penelitian yang relevan, membuat
kerangka berfikir pemecahan masalah, dan mengusulkan penyeleaian masalah yang bersifat
sementara (hipotesis) atau mengajukan pertanyaan penelitian yang lebih rinci. Setelah itu
dilanjutkan dengan pemilihan metode penelitian, populasi dan sampel penelitian, instrumen
pengumpulan data, dan teknik analisis data yang sesuai dengan rumusan masalah yang ada.
Jika instrumen penelitian sudah siap, mahasiswa dapat melaksanakan penelitian, menganalisis
data, memaknai hasil analisis data, membuat kesimpulan, dan melaporkan hasil penelitian
dalam bentuk tugas akhir skripsi. Tugas akhir skripsi disusun sesuai aturan penulisan yang
benar dan bebas dari palgiasi.
Nama Mata kuliah
: Pemrograman Web Lanjutan
Kode Mata kuliah
: TI 320057
Semester
:8
Jumlah SKS
:3
Deskripsi
Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep-konsep dasar pemrograman,
menganalisis source code program, serta dapat membuat program yang benar secara individu
menggunakan Bahasa Pemrograman Java
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1105048201
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Kewirausahaan
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Lampiran 6. Daftar Nama Dosen Pendamping Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)
Nama Dosen

Nama UKM
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