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DESKRIPSI MATA KULIAH  
 

Mata kuliah ini memberikan pemahaman dan skill kepada mahasiswa untuk mampu 
mengidentifikasi, dan mengevaluasi peluang usaha berbasis teknologi sesuai dengan 
bidang keahlian mahasiswa, serta mengembangkan peluang usaha tersebut. Mata kuliah 
ini menggabungkan pengenalan teori dan praktek langsung (hands-on experience) secara 
terintegrasi dalam mengembangkan ide dan peluang usaha. Pada akhirnya mahasiswa 
diharapkan mampu menuangkan peluang usaha kedalam business plan yang efektif. 
Pokok bahasan dalam mata kuliah ini diantaranya adalah: konsep bisnis dan 
kewirausahaan, entrepreneursial mindset dan evaluasi diri, kreatifitas dan identifikasi 
peluang usaha, bisnis model, analisis dan evaluasi peluang usaha, analisis dan perencanaan 
pasar, analisis biaya dan penentuan harga produk, team building dan perencanaan sumber 
daya manusia, perencanaan finansial, pemodalan, dan pengembangan business plan. 

CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN YANG DIBEBANKAN MATA KULIAH 

F. Mampu mengaplikasikan ilmu rekayasa kelautan dalam kewirausahaan. 
CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH 

Keterampilan Khusus: 
1. Mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi dan bertahan dalam kondisi yang 
tidak pasti 
2. Mampu berinovasi dan berkreasi untuk menghasilkan rancangan bisnis/produk 
(prototype) berbasis teknologi yang berorientasi pasar dengan memanfaatkan IPTEKS. 
3. Mampu menyusun proposal business plan yang siap diajukan kepada 
investor/penyandang dana. 
4. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas 
pencapaian hasil kerja tim dengan mengedepankan etika bisnis. 
5. Mampu mengambil risiko bisnis dengan perhitungan yang tepat. 
 
Pengetahuan: 
1. Mampu menerapkan bidang keahliannya dan memanfaatkan IPTEKS pada bidangnya 
untuk menyelesaikan masalah lingkungan dan pemukiman, kelautan, energi dan teknologi 
informasi dengan konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development) serta 
menciptakan lapangan kerja sesuai bidang keahliannya 
2. Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasar pada analisa informasi dan data 
dengan berbekal wawasan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) yang 
mencakup aspek lingkungan dan pemukiman, kelautan, energi dan teknologi informasi 
serta mengedepankan kepedulian sosial 
POKOK BAHASAN  

 
1. Pengantar Technopreneur dan Bisnis 
2. Mengenali Peluang dan Menciptakan Ide Bisnis 
3. Kelayakan Bisnis 



4. Mengembangkan Business Model yang effektif 
5. Sistematika Penulisan Business Plan 
6. Manajemen Pemasaran 
7. Manajemen Operasional dan SDM 
8. Manajemen Keuangan 
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