
 

UNIVERSITAS MEDAN AREA 

PROGRAM                 : PASCASARJANA 

PROGRAM STUDI    : MAGISTER AGRIBISNIS 

SILABUS 

MATA KULIAH KODE BEBAN STUDI 

(SKS) 

SEMESTER TGL PENYUSUNAN 

Leadership enterpreneurship MAG 232  3 III 7 OKTOBER 2018 

DOSEN PENGAMPU :  

Prof. Dr. Ir. Yusniar Lubis, MMA 
 Prof. Ir. Zulkarnain Lubis, MS. Ph.D 
 Dr. Drs. Syaifuddin. MMA 
 Dr. Drs. Rasmulia Sembiring. MMA 

 

DESKRIPSI  MATAKULIAH 

Agribisnis tidak lepas kaitannya 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. Pembelajaran mata kuliah ini dimaksudkan 

untuk memberi kemampuan mahasiswa menguasai 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 

CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (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 



 

 

POKOK BAHASAN 

Pertemuanke 
/Tanggal 

Meteri DaftarPustaka 

I, II, III 
3 September 

10 
September 

17 
September 

Mahasiswamampumenjelaskandan memahami 

tentang ilmu kepemimpinan (mingguke 1-3) 

Materi : SolusiKepemimpinan, 

KonsepKepemimpinan; 

TeoriKepemimpinandanKekuasaan; Gaya 

Kepemimpinan; TipologiKepemimpinan; Model 

Kepemimpinan, MotivasidanKepemimpinan; 

PendekatanTeoriMotivasi; 

TeoriDuaFaktordariHezsberg; 

PerbedaanManajemendanKepemimpinan; 

PendekatanPerilakudalamKepemimpinan 

KompetensiKepemimpinan; 

tingkatkualitaskepemimpinanpadaeksekutif, 

manajerdankaryawan. 

 

 

 

IV 
24 

September 
 

Mahasiswamampumenjelaskandanmemahami 

tentang kepuasan kerja dan kepemimpinan 

(mingguke 4) 

 

usaha yang mengharuskan pelaku bisnis memahami ilmu kepemimpinan dan kewirausahaan untuk 
dapat mempertahankan bahkan mengembangkan usaha tersebut (PP1) 

CAPAIAN PEMBELAJARAN MATAKULIAH (CPMK) 

1. Mampu memahami dan menguasai ruang lingkup ilmu kepemimpinan dan kewirausahaan 
2. Mampu memahami menganalisis ilmu manajemen wirausaha dan manajemen resiko 
3. Mampu menganalisis dan menjelaskan finansial wirausaha 
4. Mampu menganalisis jalur dan anaisis kasus-kasus 



Materi : faktor yang 

berkaitandengankepuasankerja; 

aspekkepuasankerja 

V, VI 
 

1 oktober 
8 Oktober 

 

Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami 
tentang ilmu kewirausahaan (mingguke 5-6) 
 

Materi : Konsepdanruanglingkup; 
peranwirausaha; ciri-ciriwirausaha; 
kompetensiwirausaha, 
Langkahmenjadiwirausaha 

 

VII 
15 Oktober 

 

Mahasiswamampumenjelaskandan memahami 

manajemen wirausaha (mingguke7) 

 

 
 

VIII 
22 Oktober 

MID TEST  

IX 
29 Oktober 

Mahasiswamampumenjelaskandan memahami 

manajemen wirausaha(mingguke 9) 

 

Materi : Studi kelayakan wirausaha 

 

X 
29 Oktober 

 

MahasiswamampuMenjelaskankewirausahaan 

(mingguke 10) 

Materi : 

KiatMelihatdanMemeberdayakanPeluangBisnis 

 

 
 

XI 
5 November 

 

Mahasiswamampumemahami manajemen resiko 

Resiko dan ketidakpastian 

 

XII, XIII 
12 November 
19 November 

Mahasiswamempumenjelaskandan memahami 
finansial wirausaha(minggu ke 12-13) 
Materi : Kecerdasan finansial wirausaha. Kelayakan 

finansial 

 

XIV, XV 
26 

November 
3 Desember 

Mahasiswamampumenjelaskandan memahami 

analsis jalur dan kasus-kasus (minggu 14-15) 

Materi : Kasus kepemimpinan dan motivasi, analisis 

isu-isu (kasus-kasus) 

 

XVI FINAL TEST  



10 Desember  
 
 

PRASYARAT 

------ 
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