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Capaian 
Pembelajaran (CP) 

CPL-PRODI   
 1. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hayati maupun 

lingkungannya berdasarkan agama, moral, dan etika. (S2)  
2. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila (S3) 
3. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan secara mandiri. (S10) 
4. 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 bidang keahliannya. (KU1) 
5. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. (KU2) 
6. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai 

humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tatacara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau 
kritik seni. (KU3)  

7. Mampu memecahkan masalah kepemimpinan dan kewirausahaan agribisnis melalui analisa data informasi serta penerapan konsep kebijakan 
yang relevan. (KK1)  

8. Mampu mengaplikasikan ilmu kepemimpinan agar bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.(KK2)  

9. Mampu menyajikan alternative solusi terhadap masalah kewirausahaan agribisnis dalam ruang lingkup yang spesifik yang  dapat digunakan 
sebagai dasar pengambilan keputusan secara tepat. (KK3)  

10. Menguasai konsep teoritis  berkaitan dengan  dunia usaha dan pemimpin atau manajer dalam suatu usaha yang mengharuskan pelaku bisnis 

memahami ilmu kepemimpinan dan kewirausahaan untuk dapat mempertahankan bahkan mengembangkan usaha tersebut (PP1) 
CPMK   
 1. Mampu memahami dan menjelaskan ruang lingkup ilmu kepemimpinan dan kewirausahaan 

2. Mampu memahami ilmu manajemen wirausaha dan manajemen resiko 
3. Mampu menganalisis dan menjelaskan finansial wirausaha 
4. Mampu menganalisis jalur dan anaisis kasus-kasus 

DiskripsiSingkat MK Pembelajaran mata kuliah ini dimaksudkan untuk memberi kemampuan mahasiswa mempelajari dan memahami ilmu kepemimpinan dan kewirausahaan 
yang mencakup ilmu kepemimpinan, kepuasan kerja dan kepemimpinan, kewirausahaan, manajemen wirausaha, manajemen resiko, kecerdasan finansial 
wirausaha, analisis kelayakan finansial, analisis jalur dan analisis kasus-kasus 
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 Gambar : Analisis Instruksional mata kuliah Leadership dan Entrepreneurship 

(Sub-CPMK yang terdapat pada setiap kotak pada gambar diatas ditulis kembali pada kolom  
kemampuan akhir yang diharapkan pada contoh format RPS) 

2. Mahasiswamampumenjelaskandanmemahami tentang 

kepuasan kerja dan kepemimpinan(mingguke4) 
1. Mahasiswamampumenjelaskandan memahami tentang ilmu 

kepemimpinan (mingguke 1-3) 

3. Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami tentang 

ilmu kewirausahaan (mingguke 5-6) 4. Mahasiswamampumenjelaskandan memahami manajemen 

wirausaha(mingguke 7)  

UJIAN TENGAH SEMESTER (MINGGU KE 8) 

5. Mahasiswamampumenjelaskandan memahami manajemen 

wirausaha(mingguke 9) 

6. MahasiswamampuMenjelaskankewirausahaan(mingguke 10) 

7. Mahasiswamampumanajemen resiko (minggu 11) 8. Mahasiswamempumenjelaskan, memahami dan menganalisis 

finansial wirausaha (minggu12- 13) 

UJIAN AKHIR SEMESTER (MINGGU KE 16) 

9. Mahasiswamampumenjelaskan dan menganalisis jalur dan 

analisis kasus-kasus (minggu 14-15) 
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Mg Ke- 
 

Kemampuan Akhir yang 
diharapkan (Sub-CPMK) 

Materi/ Bahan Kajian Metode Pembelajaran Waktu 
Pengalaman Belajar 

Mahasiswa 
Kriteria dan Indikator 

Penilaian 
BobotNi
lai (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 dan 
2 

Mahasiswa 
mampumemahami dan 
menjelaskan ilmu 
kepemimpinan I, II 

Solusi Kepemimpinan, 

Konsep Kepemimpinan; 

Teori Kepemimpinan dan 

Kekuasaan; Gaya 

Kepemimpinan; Tipologi 

Kepemimpinan; Model 

Kepemimpinan, Motivasi 

dan Kepemimpinan; 

Pendekatan Teori Motivasi; 

Teori Dua Faktor dari 

Hezsberg; Perbedaan 

Manajemen dan 

Kepemimpinan; Pendekatan 

Perilaku dalam 

Kepemimpinan 

 

1.Kuliah dan diskusi 
 
2. Presentasi 
 
 

2 x 150 
menit 

Tugas 1: menyusun makalah 
dan menjelaskan materi 
terkait ilmu kepemimpinan 

Indikator: ketepatan 
memahani dan 
menjelaskan ilmu 
kepemimpinan 
 
Kriteria penilaian: 
ketepatan 
&penguasaan,  
 
Penilaian bentuk non-
test :tulisan makalah 
dan presentasi 

10% 

3  Mahasiswa mampu 
memahami dan menjelaskan 
ilmu kepemimpinan III 

KompetensiKepemimpinan; 

tingkat kualitas 

kepemimpinan pada 

eksekutif, manajer dan 

1.Kuliah dan diskusi 
 
2. Presentasi 

150 
menit 

 
Tugas 2: studi kasus 
menganalisis kepemimpinan 
pada suatu lembaga 

Indikator:ketepatan 
menganalisis dan 
menjelaskan 
Kriteria penilaian: 
ketepatan, kesesuaian,  
Penilaian bentuk non 
test: tulisan makalah 

10% 
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karyawan. 

 

dan presentasi 

 

Mg 
Ke- 

 

Kemampuan Akhir yang 
diharapkan (Sub-CPMK) 

Materi/ Bahan Kajian Metode Pembelajaran Waktu Pengalaman Belajar 
Mahasiswa 

Kriteria dan Indikator 
Penilaian 

Bobot 

Nilai 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

4 Mahasiswa mampu 
memahami dan menjelaskan 
tentang kepuasan kerja dan 
kepemimpinan 

faktor yang berkaitan 

dengan kepuasan kerja; 

aspek kepuasan kerja 

1.Kuliah dan diskusi 
 
2. Presentasi 

150 
menit 

Tugas 3 : Menjelaskan dan 
memahami faktor dan aspek 
kepuasan kerja 
 

Indikator:ketepatan 
memahami faktor dan 
aspek kepuasan kerja 
Kriteria penilaian: 
ketepatan, kesesuaian, 
dan sistematika  
Penilaian bentuk non 
test: tulisan makalah 
dan presentasi 

10% 

5 dan 
6 

Mahasiswa mampu 
memahami dan menjelaskan 
ilmu kewirausahaan 

Konsep dan ruang lingkup; 

peran wirausaha; ciri-ciri 

wirausaha; kompetensi 

wirausaha, Langkah 

menjadi wirausaha 

1.Kuliah dan diskusi 
 
2. Presentasi 

150 
menit 

Tugas 4 : menjelaskan dan 
memahami ilmu 
kewirausahaan 

Indikator: ketepatan 
menjelaskan dan 
memahami konsep 
kewirausahaan 
Kriteria penilaian: 
ketepatan dan 
sistematika 
Penilaian bentuk non-
test : tulisan makalah 
dan presentasi 

10% 

7 Mahasiswa mampu 
menjelaskan  dan memahami 
manajemen wirausaha 
 
 

 1.Kuliah dan diskusi 
 
2. Presentasi 
 
 

150 
menit 

Tugas 5: menjelaskan dan 
memahami manajemen 
wirausaha 

Indikator: ketepatan 
Menjelaskan dan 
memahami 
manajemen wirausaha 
Kriteria penilaian : 
Ketepatan dan 
komunikatif 
Penilaian : bentuk 

10% 
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non test : penyusuna 
makalah, presentasi 

 

 

Mg 
Ke- 

 

Kemampuan Akhir yang 
diharapkan (Sub-CPMK) 

Materi/ Bahan Kajian Metode Pembelajaran Waktu Pengalaman Belajar 
Mahasiswa 

Kriteria dan Indikator 
Penilaian 

Bobot 
Nilai (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

8 Evaluasi Tengah Semester 0 % 

9. Mahasiswa mampu 
menjelaskan dan memahami 
manajemen wirausaha 

Studi kelayakan wirausaha Kuliah dan diskusi 
 
presentasi 

150 
menit 

Tugas 6: studi kasus analisis 
kelayakan wirausaha 

Indikator: ketepatan 
menganalisis dan 
memahami studi kasus 
 
Kriteria penilaian : 
ketepatan, 
menjelaskan dan 
komunikatif 
 
Penilaian: bentuk 
non-test:  ringkasan 
hasil rujukan dan 
presentasi 

10% 

10 Mahasiswa mampu 
Menjelaskan dan memahami 
kewirausahaan 

Kiat Melihat dan 

Memeberdayakan Peluang 

Bisnis 

 

Kuliah dan diskusi  
 
presentasi 

150 
menit 

Tugas 7:  menjelaskan, 
memahami dan 
memberdayakan peluang 
bisnis 

Indikator: ketepatan 
memahami dan 
menjelaskan peluang 
bisnis 
 
Kriteria penilaian: 
Ketepatan 
menjelaskan, 
komunikatif 
 
Penilaian : bentuk non 
test : makalah dan 
presentasi 
 

10% 
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Mg 
Ke- 

 

Kemampuan Akhir yang 
diharapkan (Sub-CPMK) 

Materi/ Bahan Kajian Metode Pembelajaran Waktu Pengalaman Belajar 
Mahasiswa 

Kriteria dan Indikator 
Penilaian 

Bobot 
Nilai (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

11 
 

Mahasiswa mampu 
memahami manajemen 
resiko 

Resiko dan ketidakpastian Kuliah dan diskusi 
 
presentasi 

150 
menit  

Tugas 8: studi kasus analisis 
manajemen resiko lembaga 
pertanian 

Indikator: 
Ketepatan 
menganalisis dan 
menjelaskan studi 
kasus menajemen 
resiko 
 
Kriteria penilaian: 
Ketepatan, 
menjelaskankomunika
tif 
 
Penilaian : bentuk 
non-test: praktek  
presentasi mandiri 
 

10% 

12 
dan 
13 

Mahasiswa mempu 
menjelaskan dan memahami 
finansial wirausaha 

Kecerdasan finansial 
wirausaha. 
Kelayakan finansial 

Kuliah, diskusi  
 
presentasi 

2 x 150 
menit 

Tugas 9: studi kasus analisis 
kelayakan finansial 

Indikator: ketepatan 
menjelaskan dan 
menganalisis studi 
kasus terkait 
 
Kriteria penilaian : 
Ketepatan, 
menjelaskan, 
komunikatif 
Penilaian : bentuk 
non-test:presentasi 
mandiri 

10% 
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Mg 
Ke- 

 

Kemampuan Akhir yang 
diharapkan (Sub-CPMK) 

Materi/ Bahan Kajian Metode Pembelajaran Waktu Pengalaman Belajar 
Mahasiswa 

Kriteria dan Indikator 
Penilaian 

Bobot 
Nilai (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

14 
dan 
15 

Mahasiswa mampu 
menjelaskan  dan memahami 
analsis jalur dan kasus-kasus 

Kasus kepemimpinan dan 
motivasi, analisis isu-isu 
(kasus-kasus) 

Kuliah, diskusi dan kerja 
mandiri  

2 x 100 
menit 

Tugas 10:menyusun laporan 
terkait analisis kasus 
kepemimpinan dan motivasi 
pada lembaga pertanian 
 
Tugas 11 : menyususn 
laporan terkait analisis isu-isu 
(kasus-kasus) pokok 

Indikator: ketepatan  
dan kelengkapan 
menganalisis dan 
sistematika penulisan 
laporan 
 
Kriteria penilaian : 
Ketepatan  menjelaska 
dan kelengakpan 
laporan analisis terkait 
 
Penilaian : bentuk 
non-test: praktek 
menyusun laporan 
presentasi mandiri 
 

10% 

16 Evaluasi Akhir Semester 0 % 

Referensi: 
1. Thomas W Zimmerer & Norman M.S, 2008, “Pengantar Kewirausahaan & Manajemen Bisnis Kecil ”, Salemba Empat, Jakarta. 

2. Suryana, 2004, “Kewirausahaan : Pedoman Praktis, Kiat & Proses Menuju Sukses”, Salemba Empat, Jakarta. 

3. Marketing (Philip Kotler) 

4. Manajemen Perbankan (Kasmir) 

5. Pengantar Perbankan (Ketut Rindjin) 

Catatan : 

1. Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap (S), penguasaan 
pengetahuan (PP), ketrampilan umum (KU) dan ketrampilan khusus (KK) sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran. 

2. CP Mata kuliah (CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau 
materi pembelajaran mata kuliah tersebut. 
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3. Kemampuan akhir yang diharapkan (Sub-CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan 
kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut (diambil dari setiap 
pertemuan pada bagan analisis instruksional). 

 


