
 
1. EKMA4565 - Manajemen Perubahan 

Mata kuliah ini membahas tentang perubahan organisasional yang 

memfokuskan pada penyebab perubahan, pendekatan dalam perubahan, 

bentuk strategi dan tingkatan perubahan, diagnosis organisasi, 

pengembangan organisasi, agen perubahan, intervensi perubahan, dan 

budaya organisasi. 

 
2. EKSI4203 - Teori Portofolio dan Analisis Investasi 

Mata kuliah ini membahas kerangka konsep dasar manajemen investasi, 

pengertian pasar, instrumen yang diperdagangkan dan mekanisme 

perdagangan, teori risiko dan return, pemilihan portofolio, obligasi, saham, 

sekuritas derivatif, dan teori investasi modern. Prasyarat: EKMA4213 

(Manajemen Keuangan). 

 
3. EKMA4213 - Manajemen Keuangan 

Mata kuliah ini bertujuan membekali mahasiswa untuk mengerti fungsi 

utama seorang manajer keuangan dan keputusan penting yang harus 

diambil melalui laporan keuangan dan analisis keuangan lainnya. 

Mahasiswa juga diharapkan menguasai konsep manajemen keuangan 

dan teknik yang diperlukan untuk mengimplementasikan konsep tersebut 

dalam dunia nyata, salah satunya pengaturan aktiva lancar dan 

pendanaan jangka pendek (manajemen modal kerja). 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. Prasyarat: EKMA4111 (Pengantar Bisnis) dan EKMA4115 

(Pengantar Akuntansi). 

 

http://www.pustaka.ut.ac.id/dev25/index.php?option=com_content&view=article&id=272:ekma4565-manajemen-perubahan&catid=91:manajemen-s1&Itemid=493
http://www.pustaka.ut.ac.id/dev25/index.php?option=com_content&view=article&id=289:eksi4203-teori-portofolio-dan-analisis-investasi&catid=92:akuntansi-s1&Itemid=494
http://www.pustaka.ut.ac.id/dev25/index.php?option=com_content&view=article&id=249:ekma4213-manajemen-keuangan&catid=91:manajemen-s1&Itemid=493


 

 

4. SKOM4314 - Perencanaan Pesan dan Media 
Mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar dan strategi 

perencanaan, ruang lingkup dan pendekatan strategi dalam perencanaan, 

tahapan perencanaan komunikasi dan strategi pesan dalam perencanaan 

komunikasi, selain itu mata kuliah ini juga membahas tentang 

pengembangan strategi penyusunan pesan, perencanaan media, strategi 

penggunaan media komunikasi, pengembangan strategi komunikasi dan 

analisis konsep dan aplikasi dari perencanaan pesan dan media. Melalui 

mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mempunyai kemampuan untuk 

dapat merancang suatu perencanaan serta strategi baik interpersonal, 

kelompok maupun massa pada aspek pesan dan media. 

 

 

 

5. SKOM4328 - Komunikasi Pemasaran  
Mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar komunikasi pemasaran, 

teori dasar komunikasi pemasaran, beberapa aspek dasar kunci analisis 

komunikasi pemasaran, promotional tools dalam komunikasi pemasaran, 

primary tools of promotion dalam komunikasi pemasaran, secondary tools 

of promotion, dan etika dalam komunikasi pemasaran. Melalui mata kuliah 

ini diharapkan mahasiswa mempunyai kemampuan untuk menjelaskan 

berbagai konsep, teori dan implementasi komunikasi pemasaran dalam 

kerangka bisnis dan non-bisnis. 

 
6. MKDU4110 - Bahasa Indonesia 

Mata kuliah ini berisi uraian tentang perkembangan sejarah bahasa 

Indonesia, fungsi dan peran bahasa Indonesia, hakikat bahasa, 

keterampilan berbicara, serta peningkatan kemampuan berbahasa 

Indonesia yang meliputi menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. 

http://www.pustaka.ut.ac.id/dev25/index.php?option=com_content&view=article&id=952:skom4314-perencanaan-pesan-dan-media&catid=98:ilmu-komunikasi-s1&Itemid=500
http://www.pustaka.ut.ac.id/dev25/index.php?option=com_content&view=article&id=964:skom4328-komunikasi-pemasaran-edisi-2&catid=98:ilmu-komunikasi-s1&Itemid=500
http://www.pustaka.ut.ac.id/dev25/index.php?option=com_content&view=article&id=77:mkdu4110-bahasa-indonesia&catid=83:mata-kuliah-dasar-umum&Itemid=491


Untuk melatih kemampuan menyimak, mahasiswa berlatih melalui media 

audio; mulai menyimak bunyi-bunyi bahasa sampai menyimak wacana. 

Untuk mengukur kompetensi yang diperoleh mahasiswa dilakukan 

evaluasi melalui tes tertulis. 

 

 

 

7. ISIP4212 - Pengantar Ilmu Politik 
Mata kuliah ini membahas kedudukan ilmu politik sebagai salah satu 

cabang ilmu-ilmu sosial dan hal-hal yang dilakukan oleh para ahli ilmu 

politik untuk menjadikan ilmu tersebut lebih ilmiah. Juga dibahas 

mengenai perkembangan ilmu politik dengan kecenderungan-

kecenderungan yang terjadi pada ilmu tersebut serta konsep dasar 

seperti: kekuasaan, sistem politik, struktur politik, teori politik dan 

kekuatan-kekuatan politik. Melalui mata kuliah ini diharapkan mahasiswa 

mempunyai kemampuan menjelaskan konsep-konsep dasar dalam ilmu 

politik. 

 

 
8. BING4209 Writing IV 

Mata kuliah ini berisi pokok bahasan penulisan laporan singkat, dan 

penulisan surat-surat pribadi yang lebih variatif, serta membubuhi tanda 

baca pada teks. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini mahasiswa 

diharapkan dapat memiliki kompetensi menulis bahasa Inggris pada 

tingkat menengah (intermediate). 

 

9. BING4432 Translation II  

Mata kuliah ini berisi latihan-latihan penerjemahan dari berbagai ragam 

teks, seperti naskah populer dari majalah, koran, brosur, ataupun naskah 

ilmiah, dari buku teks, jurnal dan penelitian dengan bidang-bidang 

http://www.pustaka.ut.ac.id/dev25/index.php?option=com_content&view=article&id=383:isip4212-pengantar-ilmu-politik&catid=93:ilmu-administrasi-negara-s1&Itemid=495


Defense and Security, Economy and Business, serta Construction and 

Engineering. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini mahasiswa 

diharapkan memiliki kompetensi menerjemahkan naskah-naskah yang 

berkaitan dengan bidang-bidang Defense and Security, Economy and 

Business, serta Construction and Engineering dari Bahasa Indonesia ke 

Bahasa Inggris dan sebaliknya. 

 

10. BING4206 Reading III 
This course is designed to develop the ability of S1 Program students in 

the seventh semester to evaluate advanced English texts (7000 

vocabularies), including narration, description, argumentation, either in the 

form of fiction or nonfiction texts. The ability in understanding and 

comprehending the texts covers the ability of literal, inferential and 

evaluation 


