
DESKRIPSI MATA KULIAH UT 2014.2 

1. PROGRAM STUDI S1 MANAJEMEN 

 Pengantar Bisnis (3 SKS) 

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, pengelolaan produksi/operasi 

dalam bisnis, ruang lingkup menajemen pemasaran, keputusan bauran 

pemasaran, pengelolaan keuangan perusahaan, pasar uang, pasar saham dan 

good corporate di Indonesia.  

 

 Manajemen (4 SKS) 

Deskripsi: 

Mata kuliah ini membicarakan topic-topik yang bertalian dengan upaya 

menajemen suatu organisasi dalam kegiatannya agar tujuan organisasi tercapai 

dengan efisien dan efektif. Materi yang dibahas antara lain mengenai: 

planning, organizing, actuating, controlling. Selain itu dibahas pula bahasan 

tentang pengelolaan perubahan, globalisasi, good corporate governance, etika 

bisnis.  

 

 Manajemen Pemasaran (3 SKS) 

Deskripsi: 

Mata kuliah ini berisi tentang peran pemasaran dalam masyarakat/perusahaan, 

proses manajemen dan strategi pemasaran, perilaku konsumen, segmentasi 

pasar, penentuan sasaran pasar, dan pemosisian pasar, pengelolaan produk dan 

pengembangan produk baru, daur hidup produk, strategi harga, strategi 

distribusi, serta strategi promosi.  

 



 Organisasi (3 SKS) 

Deskripsi: 

Mata kuliah ini membahas berbagai pengertian dan konsep organisasi, 

lingkungan organisasi, efektifitas organisasi, birokrasi organisasi, 

kompleksitas organisasi, formalisasi, sentralisasi, teknologi organisasi, dan 

struktur organisasi. 

 

 Manajemen Perubahan (2 SKS) 

Deskripsi: 

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. 

 

 Studi Kelayakan Bisnis (3SKS) 

Deskripsi: 

Mata kuliah ini membahas tentang penelitian tentang layak tidaknya suatu 

rencana dan operasional suatu bisnis tertentu dalam mencapai keuntungan 

maksimal dalam waktu yang tidak ditentukan. Penelitian kelayakan tersebut 

menyangkut berbagai aspek yang meliputi baik aspek hukum, sosial, ekonomi, 

budaya, pasar dan pemasaran, teknis dan teknologi serta aspek manajemen dan 

keuangan, yang keseluruhannya itu digunakan sebagai dasar untuk mengambil 

keputusan apakah suatu proyek atau bisnis dapat dikerjakan atau ditunda dan 

bahkan tidak dijalankan. 



 

2. PROGRAM STUDI S1 SASTRA INGGRIS (PENERJEMAH) 

 Reading I (3 SKS) 

Deskripsi: 

Mata kuliah ini berisi pokok bahasan tentang memahami informasi khusus 

dalam sebuah wacana, memebedakan tingkat keformalan sebuah teks dan 

narasi yang sederhana. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini mahasiswa 

diharapkan dapat memiliki kompetensi membaca teks bahasa Inggris tingkat 

dasar (elementary). 

 

 Translation I (4 SKS) 

Deskripsi: 

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 Agriculture, Arts 

and Entertainment, serta Communication. Setelah menyelesaikan mata kuliah 

ini mahasiswa diharapkan memiliki kompetensi menerjemahkan naskah-

naskah yang berkaitan dengan bidang-bidang Agriculture, Arts and 

Entertainment, serta Communication dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris 

dan sebaliknya. 

 

 Analisis Teks dalam Penerjemahan (3 SKS) 

Deskripsi: 

Mata kuliah ini berisi uraian dan latihan tentang bagaimana menganalisis 

berbagai jenis teks dalam bahasa sumber (bahasa Inggris) sebelum 

diterjemahkan ke bahasa Indonesia sebagai bahasa sasaran. 

 

 Translation 5 (4 SKS) 

Deskripsi: 

kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan keterampilan 

menerjemahkan teks-teks panjang dengan gaya (style) dan laras bahasa 

(register) yang berbeda (pada tingkat paragraf dan wacana) dari berbagai 

sumber berbahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia, dan sebaliknya. 



Latihan-latihan penerjemahan dalam mata kuliah ini mencakup tiga topik: 

Law Regulation, Literature dan Management. 

 

 Translation 6 (4 SKS) 

Deskripsi: 

kuliah ini dirancang untuk memberi mahasiswa keterampilan menerjemahkan 

teks-teks panjang dengan gaya (style) dan laras bahasa (register) yang berbeda 

(pada tingkat paragraf dan wacana) dari berbagai sumber berbahasa Inggris ke 

dalam bahasa Indonesia, dan sebaliknya. Latihan-latihan penerjemahan dalam 

mata kuliah ini mencakup tiga topik: Medicine, Philosophy, politics and 

Diplomacy. 



 

3. PROGRAM STUDI S1 ILMU KOMUNIKASI 

 Pengantar Ilmu Politik (3 SKS) 

Deskripsi: 

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 pembaca, khususnya mahasiswa PS Ilmu Pemerintahan, 

mempunyai kemampuan menjelaskan konsep-konsep dasar dalam ilmu 

politik. 

 

 Bahasa Indonesia (2 SKS) 

Deskripsi: 

Mata kuliah ini membahas masalah hakikat membaca, strategi membaca 

efektif, konsep dan konvensi penulis karangan, kalimat efektif, serta 

merancang dan mengembangkan karangan sederhana. 

 

 Bahasa Inggris 1 (3 SKS) 

Deskripsi: 

Mata kuliah ini berisi pokok bahasan tentang synonim, analysis of word 

formation, references, sensitizing, previewing, anticipation, skimming, 

scanning, dan linguistic respon to the text. Setelah menyelesaikan mata kuliah 

ini mahasiswa diharapkan dapat memiliki kompetensi dalam memahami dan 

membaca teks bahasa Inggris. 

 


