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DOSEN PENGAMPU :  

 

DESKRIPSI  MATAKULIAH 

 
Pembelajaran di mata kuliah ini adalah  manajemen sumber daya manusia dalam agribisnis. Susunan 

perencanaan untuk sumber daya manusia agribisnis performance manajemen. Masalah dalam pekerjaan. 

Masalah penilaian prestasi kerja. Menyusun program pelatihan dan pengembangan karyawan. 

Pengembangan karir dalam agribisnis. Susunan kompensasi financial. 

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 MSDM Agribisnis melalui analisa data informasi serta penerapan konsep 
makroekonomi yang relevan. (KK1)  

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

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

10. Menguasai konsep teoritis  manajemen sumber daya manusia dalam agribisnis. Susunan perencanaan 
untuk sumber daya manusia agribisnis performance manajemen. Masalah dalam pekerjaan. Masalah 
penilaian prestasi kerja. Menyusun program pelatihan dan pengembangan karyawan. Pengembangan 
karir dalam agribisnis. Susunan kompensasi financial. (PP1) 

 



 

 

POKOK BAHASAN 

Pertemuanke 
/Tanggal 

Meteri DaftarPustaka 

I 
 

Materi : peran Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) 

dalam organisasi; tantangan, strategi dan aktifitas MSDM dalam 
menghadapi bisnis serta lingkup bidang SDM (Minggu 1) 

 

 

II 
 

Materi : : pengertian, manfaat dan faktor-faktor yang 

mempengaruhi perencanaan SDM serta tanggung jawab 

perencanaan SDM (Minggu ke 2) 

 

 

III dan IV 
 

Materi : pengertian penarikan dan seleksi SDM, tujuan dan 

faktor-faktor serta metode dan tahapan seleksi SDM (Minggu ke 

3-4) 

 

 

V 
 

Materi : pengertian dan faktor-faktor yang mempengaruhi 
produktivitas kerja serta indikator-indikator dan upaya 

peningkatan produktivitas (Minggu ke 5) 

 

 

VI  
 
 

VII 

Materi : tentang motivasi, penilaian prestasi kerja, faktor-faktor 
yang mempengaruhi motivasi dan prestasi  kerja. (Minggu ke 6) 

Materi : pengertian dan proses pengembangan karir, tujuan serta 

faktor-faktor penentu karir (Minggu ke 7) 

 

 

VIII MID TEST  

IX 
 

Materi : pengertian dan pentingnya disiplin kerja, faktor-faktor 
yang mempengaruhi dan pelaksanaan disiplin kerja serta 

hubungan disiplin kerja dengan produktivitas kerja (Minggu ke 

9) 

 

 

X 
 

Materi : pengertian, tujuan dan sistem kompensasi serta faktor-

faktor yang mempengaruhi besarnya kompensasi (Minggu ke 

10) 

 

 

XI 
 

Materi : pengertian dan karakteristik kompetensi dan manfaat 
penguasaan kompetensi serta hubungan kompetensi dengan 

prestasi kerja (Minggu ke 11) 

 

CAPAIAN PEMBELAJARAN MATAKULIAH (CPMK) 

1. Memberikan pengetahuan dan konsep-konsep dasar dalam mengelola sumber daya manusia. 
2. Menguasai teori dan konsep manejemen sumber daya manusia yang berkaitan dengan fungsi manajerial 

dan operasional dalam manajemen sumber daya manusia dan mampu mengaplikasikan konsep-konsep 
tersebut dalam kasus-kasus. 

3. Memberikan pemahaman pentingnya manajemen sumber daya manusia dalam suatu perusahaan, fungsi-
fungsi dalam manajemen sumber daya manusia dan memiliki wawasan tentang isu-isu manajemen 
sumber daya manusia saat ini. 



 

XII 
 

Materi : pengertian dan faktor-faktor yang mempengaruhi 

kepuasan kerja serta dampak dari kepuasan dan ketidakpuasan, 

stress dan konflik (Minggu ke 12) 

 

 

XIII Materi : pengertian dan alasan melakukan outsourching serta 

resiko dan tipe-tipe outsourching dan etika dalam outsourching 

(Minggu ke 13) 

 

 

XIV Materi : pengertian, tugas-tugas, fungsi dan peran 

kepemimpinan serta implikasi kepemimpinan dalam SDM 

perusahaan (Minggu ke 14) 
 

 

XV FINAL TEST  

PRASYARAT 

------ 
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