
PROGRAM STUDI S2 MANAJEMEN

SIKAP

a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap
religius;

b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas
berdasarkan agama, moral, dan etika;

c. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;

d. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki
nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;

e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan
kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;

f. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap
masyarakat dan lingkungan;



g. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;

h. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;

i. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang
keahliannya secara mandiri;

j. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

PENGUASAAN PENGETAHUAN

 Menguasai teori Organisasi;
 Menguasai teori fungsi organisasi korporasi, mencakup strategi dan

operasional SDM, aset, keuangan, pemasaran, dan produksi;
 Menguasai pengetahuan faktual tentang berbagai perkembangan bisnis

terkini serta konsep teoritis yang mendasari dari perkembangan bisnis



tersebut.
 Menguasai konsep umum tentang teknologi informasi yang menunjang

manajemen organisasi, baik yang saat ini digunakan dan yang terkini.

KETERAMPILAN KHUSUS

a. Mampu mengambil keputusan organisasi meliputi perencanaan,

pengorganisasian, penyusunan staf, pengarahan, implementasi dan

pengendalian serta evaluasi pada level manajerial di berbagai tipe

organisasi korporasi berdasarkan riset dengan menggunakan konsep dan

metode multidisipliner.

b. Mampu mengembangkan kerangka kerja untuk menghasilkan alternatif

solusi berdasarkan riset di bidang manajemen.

c. Mampu merekomendasikan solusi terhadap permasalahan organisasi

korporasi, mencakup fungsi pemasaran, operasi, sumber daya manusia,

dan keuangan dengan menerapkan pendekatan multidisiplin.



d. Mampu menetapkan tujuan organisasi korporasi dan mengembangkan

serta menyusun rencana strategis dan rencana implementasi strategi

organisasi.

e. Mampu merekomendasikan metode pemantauan, evaluasi,

pengendalian, dan pemberian umpan balik atas upaya pencapaian kinerja

organisasi korporasi.

f. Mampu melakukan kajian konseptual dan empirik dengan menggunakan

pendekatan multidisiplin untuk berbagai tipe organisasi korporasi

berdasarkan fungsi-fungsinya.

g. Mampu mengembangkan strategi komunikasi dan interaksi yang efektif

meliputi tahapan pengorganisasian, penyusunan staf, pengarahan,

implementasi dan pengendalian serta evaluasi pada level operasional

dalam lingkup internal dan eksternal

h. Mampu mengembangkan proses perencanaan melalui pendekatan



multidisipliner yang mencakup analisis sumber daya dan situasi eksternal,

dalam merumuskan strategi organisasi korporasi.

KETERAMPILAN UMUM

a. mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif
melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang
ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan
nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi
ilmiah dan hasil kajiannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah
dalam bentuk tesis, dan memublikasikan tulisan dalam jurnal ilmiah
terakreditasi tingkat nasional dan mendapatkan pengakuan internasional
berbentuk presentasi ilmiah atau yang setara;

b. mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang
keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri
yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;

c. mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara



bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta
mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan
masyarakat luas;

d. mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek
penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang
dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin;

e. mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan
dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau
eksperimental terhadap informasi dan data;

f. mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja
dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang
lebih luas;

g. mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri;

h. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan



menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin
kesahihan dan mencegah plagiasi;


