
Fakultas  : Ekonomi 

Program Studi : Manajemen (S1) 

Semester  : 5 (Lima) 

Mata Kuliah  : Manajemen Bank Syari’ah 

 

Pertemuan ke-1 s/d ke-4 : Sudah selesai dengan face to face 

   

Pertemuan ke-5 s/d ke-9 : dilaksanakan dengan Blended Learning/Mandiri, 

adapun materinya sebagai berikut: 

   

Pertemuan ke-5 : Ribah dalam Perspektif Agama dan Keyakinan 

Lainnya. 

   

Pertemuan ke-6 : Konsep Syari’ah dalam Perkembangan Produk Bank 

Syari’ah 

   

Pertemuan ke-7 : Pola Manajemen Bank Syari’ah 

   

Pertemuan ke-8 : Bagi Hasil (Profit Sharing) sebagai Karakteristik 

Dasar Bank Syari’ah 

   

Pertemuan ke-9 : Strategi Pemasaran Bank Syari’ah 

   

Pertemuan ke-10 s/d ke 14 : dilaksanakan dengan face to face/Blended Learning 

 

Keterangan: 

Khusus Pertemuan ke-5 s/d ke-9 mahasiswa (yang tidak mengikuti Sit-in) 

dipersilahkan untuk membuat resume dari semua mata kuliah yang diprogramkan 

dari pokok bahasan di atas. 

 

 

 

 

 

 



Fakultas  : Ekonomi 

Program Studi : Manajemen (S1) 

Semester  : 5 (Lima) 

Mata Kuliah  : Bisnis Internasional 

 

Pertemuan ke-1 s/d ke-4 : Sudah selesai dengan face to face 

   

Pertemuan ke-5 s/d ke-9 : dilaksanakan dengan Blended Learning/Mandiri, 

adapun materinya sebagai berikut: 

   

Pertemuan ke-5 : 
Politik Ekonomi dalam Perdagangan Internasional 

   

Pertemuan ke-6 : Foreign Direct Investment 

   

Pertemuan ke-7 : Pasar Valuta Asing 

   

Pertemuan ke-8 : Sistem Moneter Global 

   

Pertemuan ke-9 : Strategi Global 

   

Pertemuan ke-10 s/d ke 14 : dilaksanakan dengan face to face/Blended Learning 

 

Keterangan: 

Khusus Pertemuan ke-5 s/d ke-9 mahasiswa (yang tidak mengikuti Sit-in) 

dipersilahkan untuk membuat resume dari semua mata kuliah yang diprogramkan 

dari pokok bahasan di atas. 

 

 

 

 

 

 

 



Fakultas  : Ekonomi 

Program Studi : Manajemen (S1) 

Semester  : 5 (lima) 

Mata Kuliah  : MSDM Global 

 

Pertemuan ke-1 s/d ke-4 : Sudah selesai dengan face to face 

   

Pertemuan ke-5 s/d ke-9 : dilaksanakan dengan Blended Learning/Mandiri, 

adapun materinya sebagai berikut: 

   

Pertemuan ke-5 : International Human Resource Management and 

Culture 

   

Pertemuan ke-6 : Global Employment Law, Industrial Relations, and 

International Ethics 

   

Pertemuan ke-7 : Global Talent Management and Staffing 

   

Pertemuan ke-8 : Training and Management Development in The 

Multinational Enterprise 

   

Pertemuan ke-9 : Global Compensation, Benefits, and Taxes 

   

Pertemuan ke-10 s/d ke 14 : dilaksanakan dengan face to face/Blended Learning 

 

Keterangan: 

Khusus Pertemuan ke-5 s/d ke-9 mahasiswa (yang tidak mengikuti Sit-in) 

dipersilahkan untuk membuat resume dari semua mata kuliah yang diprogramkan 

dari pokok bahasan di atas. 

 

 

 

 

 



Fakultas  : Ekonomi 

Program Studi : Manajemen (S1) 

Semester  : 5 (lima) 

Mata Kuliah  : Manajemen Perubahan 

 

Pertemuan ke-1 s/d ke-4 : Sudah selesai dengan face to face 

   

Pertemuan ke-5 s/d ke-9 : dilaksanakan dengan Blended Learning/Mandiri, 

adapun materinya sebagai berikut: 

   

Pertemuan ke-5 : Daya Dorong Perubahan (Driving Forces To 

Changes) 

   

Pertemuan ke-6 : Leadership sebagai kunci utama perubahan 

   

Pertemuan ke-7 : Total Quality Management 

   

Pertemuan ke-8 : Perubahan: menumbuhkan intelektualisme dan 

keunggulan akademik 

   

Pertemuan ke-9 : Pengembangan Organisasi 

   

Pertemuan ke-10 s/d ke 14 : dilaksanakan dengan face to face/Blended Learning 

 

Keterangan: 

Khusus Pertemuan ke-5 s/d ke-9 mahasiswa (yang tidak mengikuti Sit-in) 

dipersilahkan untuk membuat resume dari semua mata kuliah yang diprogramkan 

dari pokok bahasan di atas. 

 

 

 

 

 

 



Fakultas  : Ekonomi 

Program Studi : Manajemen (S1) 

Semester  : 5 (lima) 

Mata Kuliah  : Riset MSDM 

 

Pertemuan ke-1 s/d ke-4 : Sudah selesai dengan face to face 

   

Pertemuan ke-5 s/d ke-9 : dilaksanakan dengan Blended Learning/Mandiri, 

adapun materinya sebagai berikut: 

   

Pertemuan ke-5 : Variabel, Instrumen pengukuran, serta pengujiannya 

   

Pertemuan ke-6 : Penyusunan Proposal Penelitian 

   

Pertemuan ke-7 : Penggunaan SPSS, Amos dan Lisrel 

   

Pertemuan ke-8 : Penulisan Skripsi sebagai Laporan 

Penelitian 

   

Pertemuan ke-9 : Melakukan analisis data dan menginterpretasikan 

hasil penelitian 

   

Pertemuan ke-10 s/d ke 14 : dilaksanakan dengan face to face/Blended Learning 

 

Keterangan: 

Khusus Pertemuan ke-5 s/d ke-9 mahasiswa (yang tidak mengikuti Sit-in) 

dipersilahkan untuk membuat resume dari semua mata kuliah yang diprogramkan 

dari pokok bahasan di atas. 

 

 

 

 

 

 



Fakultas  : Ekonomi 

Program Studi : Manajemen (S1) 

Semester  : 5 (Lima) 

Mata Kuliah  : Knowledge Management 

 

Pertemuan ke-1 s/d ke-4 : Sudah selesai dengan face to face 

   

Pertemuan ke-5 s/d ke-9 : dilaksanakan dengan Blended Learning/Mandiri, 

adapun materinya sebagai berikut: 

   

Pertemuan ke-5 : Knowledge Capture and Codification 

   

Pertemuan ke-6 : Knowledge Sharing and  Communities Practice 

   

Pertemuan ke-7 : Knowledge Transfer in the E-World 

   

Pertemuan ke-8 : Knowledge Application 

   

Pertemuan ke-9 : The Role of Organizational Culture 

   

Pertemuan ke-10 s/d ke 14 : dilaksanakan dengan face to face/Blended Learning 

 

Keterangan: 

Khusus Pertemuan ke-5 s/d ke-9 mahasiswa (yang tidak mengikuti Sit-in) 

dipersilahkan untuk membuat resume dari semua mata kuliah yang diprogramkan 

dari pokok bahasan di atas. 

 


