
Capaian pembelajaran/ ( ) Learning outcomes
Program Studi Manajemen Diploma Tiga (D3) 

sesuai dengan KKNI  Level 5

Capaian pembelajaran/ (Learning outcomes) 
Program Studi Manajemen Strata Satu (S1) 

sesuai dengan KKNI  Level 6

Menguasai prinsip manajemen (Keuangan, 
pemasaran, SDM dan produksi /operasi) untuk 
berperan dalam dunia kerja, baik di unit 
kerja/usaha dan perusaha-an, instansi pemerintah  
atau  lembaga nirlaba

Menguasai konsep teoretis, metode dan perangkat 
analisis fungsi manajemen (perencanaan, 
pelaksanaan, pengarahan, pemantauan, evaluasi, 
dan pengendalian) dan fungsi organisasi 
(pemasaran, sumberdaya Manusia, operasi, 
keuangan perbankan dan kewirausahaan) pada 
berbagai jenis organisasi.

Menguasai teori dan aplikasi manajemen 
(Keuangan, pemasaran, SDM dan produksi  
/operasi)  untuk  berperan  dalam  dunia  kerja,  
baik  di unit kerja/usaha dan perusaha-an, instansi 
pemerintah atau lembaga nirlaba

Menguasai teknik dasar penerapan fungsi-fungsi 
manajemen

Menguasai konsep dan teknik menyusun rencana 
strategis dan menjabarkannya dalam rencana 
operasional.

Memiliki kemampuan strategis dan taktis bidang 
manajemen  secara umum, beserta perkembangan   
dan  kemajuannya

Menguasai prinsip dasar  kepemimpinan dalam 
organisasi dan bisnis

Menguasai prinsip kepemimpinan dan 
kewirausahaan dalam berbagai tipe organisasi.

Mampu menjalankan teori dan aplikasi prinsip 
kepemimpinan dan mengembangkan 
kewirausahaan dalam berbagai tipe organisasi. 

Menguasai konsep dasar metode penelitian dan 
aplikasinya dalam organisasi dan bisnis

Menguasai konsep tentang metode penelitian yang 
mencakup studi kasus, kesejarahan, survei, 
simulasi, dan eksperimen pada lingkup kualitatif 
dan kuantitatif, secara eksploratif, deskriptif, dan 
verifikatif

Menguasai konsep tentang metode penelitian 
dikaitkan dengan kebutuhan pengembangan  
kewirausahaan dalam berbagai tipe organisasi.

Menguasai salah satu metode penelitian dalam 
organisasi dan bisnis

Menguasai minimal satu metode penelitian (studi 
kasus, kesejarahan, survei, simulasi, dan 
eksperimen pada lingkup kualitatif dan kuantitatif, 
secara eksploratif, deskriptif, dan verifikatif).

Menguasai beberapa metode penelitian (studi 
kasus, kesejarahan, survei, simulasi, dan 
eksperimen pada lingkup kualitatif.
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Capaian pembelajaran/ ( ) Learning outcomes
Program Studi Manajemen Diploma Tiga (D3) 

sesuai dengan KKNI  Level 5

Capaian pembelajaran/ (Learning outcomes) 
Program Studi Manajemen Strata Satu (S1) 

sesuai dengan KKNI  Level 6

Menguasai etika bisnis dalam implementasi 
organisasi dan bisnis

Menguasai etika bisnis dan nilai-nilai kemanusiaan Menguasai etika bisnis dan nilai-nilai 
kemanusiaan

Menguasai pengetahuan tentang  jenis dan regulasi 
dalam organisasi dan bisnis

Menguasai pengetahuan tentang  jenis dan regulasi 
organisasi lokal, nasional, regional, dan global.

Menguasai pengetahuan tentang  jenis dan 
regulasi organisasi lokal, nasional, regional, dan 
global.

Menguasai kaidah, prinsip dan teknik komunikasi 
lisan dan tulisan dalam organisasi dan bisnis

Menguasai kaidah, prinsip dan teknik komunikasi 
lintas fungsi, level organisasi, dan budaya.

Menguasai kaidah, prinsip dan teknik komunikasi 
lintas fungsi, level organisasi, dan budaya. 

Pelaksana professional, pelaku bisnis dan 
wirausaha. 

Peneliti, pengajar, trainer, profesional, pelaku 
bisnis, wirausaha dan penggiat sosial.

Peneliti, akademisi, birokrat, pengusaha, 
profesional lanjut dan penggiat sosial

Mampu melaksanakan fungsi manajemen 
(perencanaan, pengorganisasian, penyusunan staf, 
pengarahan, dan pengendalian serta evaluasi) 
dalam operasionalnya

Mampu merumuskan fungsi manajemen 
(perencanaan, pengorganisasian, penyusunan staf, 
pengarahan, dan pengendalian serta evaluasi) pada 
level operasional di berbagai tipe organisasi.

Mampu menganalisis, merancang dan mensintesis 
strategi pemasaran perusahaan/instansi pemerintah  
/ lembaga nirlaba sebagai bagian dari strategi 
korporasi dan bisnis

Mampu melaksanakan fungsi organisasi pada level 
operasional di berbagai tipe organisasi dan bisnis

Mampu melaksanakan fungsi organisasi 
(pemasaran, operasi, sumber daya manusia, 
keuangan, dan strategi) pada level operasional di 
berbagai tipe organisasi.

Mampu menganalisis, merancang dan mensintesis 
keputusan manajemen yang berdampak terhadap 
nilai keuangan perusahaan/instansi 
pemerintah/lembaga sebagai upaya 

Mampu mengidentifikasi masalah manajerial dan 
fungsi organisasi dan bisnis

Mampu mengidentifikasi masalah manajerial dan 
fungsi organisasi pada level operasional, serta 
mengambil tindakan solutif yang tepat berdasarkan 
alternatif yang dikembangkan, dengan menerapkan 
prinsip-prinsip keuangan dan kewirausahaan yang 
berakar pada kearifan lokal.

Mampu  menganalisis  dan  mencari  alternatif  
pemecahan masalah MSDM yang kompleks dan 
dinamis dalam suatu perusahaan/instansi peme-
rintah/lembaga nirlaba secara efektif dan efisien

Agar dapat berperan sebagai : Agar dapat berperan sebagai : Agar dapat berperan sebagai :

Dengan Kemampuan : Dengan Kemampuan : Dengan Kemampuan :
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Capaian pembelajaran/ ( ) Learning outcomes
Program Studi Manajemen Diploma Tiga (D3) 

sesuai dengan KKNI  Level 5

Capaian pembelajaran/ (Learning outcomes) 
Program Studi Manajemen Strata Satu (S1) 

sesuai dengan KKNI  Level 6

Mampu membantu dalam penyusunan rencana 
strategis organisasi dan bisnis

Mampu berkontribusi dalam penyusunan rencana 
strategis organisasi dan menjabarkan rencana 
strategis menjadi rencana operasional organisasi 
pada level fungsional.

Mampu menganalisis, merancang dan  mensintesis  
pengetahuan dan  mentransformasi  input  dalam  
kegiatan  operasi/produksi pada perusahaan/ 
instansi pemerintah/lembaga nirlaba menjadi 
output melalui proses yang efektif, efisien dan 
produktif untuk menghasilkan  nilai  tambah

Mampu mengambil keputusan berdasarkan analisis 
data dan informasi pada fungsi organisasi dan 

Mampu mengambil keputusan manajerial yang 
tepat di berbagai tipe organisasi pada tingkat 
operasional, berdasarkan analisis data dan 
informasi pada fungsi organisasi.

Mampu mengembangkan keilmuan manajemen 
melalui riset dengan pendekatan inter , atau 
multidisipliner maupun lintas disiplin untuk 
menghasilkan karya ilmiah yang diakui secara 
nasional maupun internasional dalam bentuk

Mampu melakukan kajian sederhana dengan  
metode ilmiah pada berbagai tipe organisasi dan 
bisnis

Mampu melakukan kajian empirik dan pemodelan 
dengan menggunakan metode ilmiah pada berbagai 
tipe organisasi berdasarkan fungsi organisasi.

Mampu mengusulkan  alternatif pemecahan  
masalah  dalam wujud rancangan kreatif dan 
inovatif, serta berdasarkan kajian teoritis 
manajemen lanjut

Mampu berkomunikasi dalam organisasi dan bisnis Mampu berkomunikasi efektif lintas fungsi dan 
level organisasi.

Merencanakan, mengelola sumber daya dan 
melakukan  evaluasi atas pelaksanaan program 
yang berada di bawah tanggung jawabnya guna 
menghasilkan langkah-langkah pengembangan 
strategis organisasi

Mampu mengambil keputusan hal-hal strategik di 
bidang manajemen dan dapat mengelola kelompok 
studi secara mandiri, komunikatif, estetis, etis, 
apresiatif dan kooperatif

Memiliki kemampuan leadership, kreativitas dan 
inovatif.

Mampu berpikir kritis, sistematik dan kompre-
hensif.

Mampu menjunjung tinggi norma akademik
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