DAFTAR MATAKULIAH UNIKA MUSI CHARITAS PALEMBANG YANG DITAWARKAN KE PT ANGGOTA APTIK
No
1

Fakultas
Fakultas Bisnis dan
Akuntansi

Prodi Penyelenggara
Prodi Manajemen

Kode MK
*wajib diisi

Nama MK
*wajib diisi

SKS

MAN4131

Manajemen Bisnis

3

APTIK
Tawarkan

1

Nama Pengajar / Dosen
Kuota

Minimal peserta : Micheline Rinamurti, S.E.,
10, maksimal
M.Si.
peserta : 30

Prasyarat
(jika ada)

Deskripsi singkat isi dan capaian
pembelajaran

Tidak ada

Deskripsi :
Mata kuliah Manajemen Bisnis memberikan konsep dasar bagi
mahasiswa dalam memahami gambaran umum mengenai bisnis,
fungsi‐fungsi bisnis dan fungsi‐fungsi manajemen, serta konsep
dasar kewirausahaan. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan
mempelajari materi‐materi yang meliputi: ruang lingkup bisnis,
lingkungan perusahaan, bentuk‐bentuk badan usaha dan kombinasi
perusahaan, pemasaran, SDM, manajemen produksi, manajemen
keuangan, perkembangan ilmu manajemen, fungsi perencanaan,
fungsi pengorganisasian, fungsi kepemimpinan, fungsi
pengendalian, serta materi kewirausahaan.

Masa Studi (tgl/bln/thn)

Jadwal Kuliah

6 September 2021 sampai
dengan 18 Desember 2021

Selasa, pukul 07.30 ‐
10.00 WIB

6 September 2021 sampai
dengan 18 Desember 2021

Kamis, pukul 10.00 ‐
12.30 WIB

Capaian Pembelajaran :
Mahasiswa mampu merumuskan dan melaksanakan fungsi
manajemen (perencanaan, pengorganisasian, penyusunan staf,
pengarahan, dan pengendalian serta evaluasi) pada level
operasional di berbagai tipe organisasi.

2

Fakultas Bisnis dan
Akuntansi

Prodi Manajemen

MAN1233 Manajemen Keuangan

3

3

Minimal peserta :
10, maksimal
peserta : 30

Fransiska Soejono, S.E.,
M.Si.

Tidak ada

Deskripsi :
Mata kuliah ini membahas konsep dan teknik keuangan jangka
pendek yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan
keuangan jangka pendek. Materi yang dibahas meliputi :
1. Pengelolaan alokasi dana terkait dengan Manajemen Kas dan
Surat Berharga, Manajemen Piutang, Manajemen Persediaan dan
Manajemen Modal Kerja.
2. Pengelolaan sumber dana meliputi Hutang Dagang dan Hutang
Bank.
Capaian Pembelajaran :
1. Mampu menjelaskan fungsi‐fungsi manajemen keuangan
perusahaan.
2. Mampu mengidentifikasi masalah keuangan di perusahaan.
3. Mampu mengaplikasikan alat ukur kinerja keuangan perusahaan.
4. Mampu mengaplikasikan biaya hutang dagang dan biaya hutang
bank
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No
3

Fakultas
Fakultas Bisnis dan
Akuntansi

Prodi Penyelenggara
Prodi Manajemen

Kode MK
*wajib diisi

Nama MK
*wajib diisi

SKS

MAN1333

Manajemen SDM

3

APTIK
Tawarkan

Kuota

3

Minimal peserta :
10, maksimal
peserta : 30

Nama Pengajar / Dosen

Prasyarat
(jika ada)

Deskripsi singkat isi dan capaian
pembelajaran

Ega Leovani, S.E., M.M.

Tidak ada

Deskripsi :
Mata kuliah ini membahas mengenai Perencanaan, Perolehan dan
Pengelolaan Sumber Daya Manusia di suatu perusahaan serta peran
dari fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia dan tantangan‐
tantangan yang dihadapi perusahaan.

Masa Studi (tgl/bln/thn)

Jadwal Kuliah

6 September 2021 sampai
dengan 18 Desember 2021

Senin, pukul 07.30 ‐
10.00 WIB

6 September 2021 sampai
dengan 18 Desember 2021

Selasa, pukul 10.00 ‐
12.30 WIB

6 September 2021 sampai
dengan 18 Desember 2021

Jumat, pukul 10.00 ‐
12.30 WIB

Capaian Pembelajaran :
Mahasiswa dapat memahami pengelolaan SDM yang pada ahirnya
dapat menjadi profesional yang kompeten, mampu mengelola SDM
secara efektif, serta menjadi pengguna produk MSDM yang
berpengetahuan luas.
4

Fakultas Bisnis dan
Akuntansi

Prodi Manajemen

FBA0135

Kewirausahaan

3

5

Minimal peserta :
10, maksimal
peserta : 30

Dr. Candra Astra
Terenggana, S.E., M.M.

Tidak ada

Deskripsi :
Materi yang diberikan dalam kuliah ini terdiri dari teori‐teori,
pengalaman pengusaha sukses, dan rencana bisnis. Materi terdiri
dari : pengenalan tentang kewirausahaan, menumbuhkan mindset
kewirausahaan dan karakter wirausaha, membangun ide kreatif dan
inovatif, mengenalkan waralaba, menjelaskan usaha keluarga,
memberikan panduan bagaimana memulai bisnis, dan menyusun
rencana bisnis.
Capaian Pembelajaran :
Mahasiswa memiliki mindset kewirausahaan, mampu menggali ide‐
ide bisnis, dan mampu menyusun rencana bisnis

5

Fakultas Bisnis dan
Akuntansi

Prodi Manajemen

MAN3737

Komunikasi Bisnis

3

7

Minimal peserta :
10, maksimal
peserta : 30

Johan Gunady Ony, S.E.,
M.Si.

Tidak ada

Deskripsi :
Mata kuliah ini meliputi berbagai hal yang berkaitan dengan
komunikasi baik secara lisan atau tulisan dalam dunia bisnis. Di
samping prinsip‐prinsip dasar berkomunikasi, materi komunikasi
bisnis juga mencakup bagaimana proses penulisan, pelaporan, serta
keberhasilan berkomunikasi melalui pemanfaatan berbagai media
komunikasi yang ada saat ini termasuk di dalamnya pengenalan
dunia internet dengan berbagai fasilitas yang ada. Diberikan juga
pokok bahasan bagaimana membuat surat lamaran kerja, resume,
wawancara kerja, dan presentasi bisnis, yang dapat dijadikan bekal
dalam memasuki dunia kerja. Seiring dengan semakin disadari
pentingnya komunikasi, maka komunikasi lintas budaya juga
dibahas di dalamnya.
Capaian Pembelajaran :
Mahasiswa mampu berkomunikasi baik secara lisan atau tulisan,
dan mampu memanfaatkan media teknologi komunikasi.
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No
6

Fakultas
Fakultas Bisnis dan
Akuntansi

Prodi Penyelenggara
Prodi Akuntansi

Kode MK
*wajib diisi

Nama MK
*wajib diisi

SKS

AKT1633

Perpajakan I

3

APTIK
Tawarkan

3

Nama Pengajar / Dosen
Kuota

Minimal peserta :
Desy
10, maksimal
Lesmana.,S.E.,M.Si.,Ak.,CA
peserta : 30
.,BKP.,CPA

Prasyarat
(jika ada)
Tidak ada

Deskripsi singkat isi dan capaian
pembelajaran
Mata kuliah ini membantu mahasiswa untuk memahami teori‐teori
ilmu ekonomi yang dapat digunakan dalam mengkaji permasalahan
ekonomi dalam skope rumah tangga dan perusahaan. ikap:
Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, bernegara dan kemajuan peradaban berdasarkan
Pancasila (S3)

Masa Studi (tgl/bln/thn)

Jadwal Kuliah

6 September 2021 sampai
dengan 18 Desember 2021

Untuk kelas Pagi
Senin Pukul 10.00 ‐
12.30 sedangkan
kelas Sore Jumat
Pukul 17.00 ‐ 19.00

6 September 2021 sampai
dengan 18 Desember 2021

Untuk kelas Pagi
Selasa Pukul 07.30 ‐
10.00 sedangkan
kelas Sore Selasa
Pukul 19.00 ‐ 21.30

Keterampilan Umum:
a.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 dengan bidang keahliannya (U1)
b.mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks
penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil
analisis informasi dan data (U5)
c.mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok
dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian
pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah
tanggung jawabnya (U7)
d.mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja
yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola
pembelajaran secara mandiri (U8)
Penguasaan Pengetahuan:
menguasai konsep dan prinsip ilmu ekonomi (P11)

7

Fakultas Bisnis dan
Akuntansi

Prodi Akuntansi

AKT 1935

Akuntansi Pajak

3

5

Delfi
Minimal peserta :
Panjaitan.,S.E.,M.Si.,Ak.,C
10, maksimal
A.,BKP.,CPA.
peserta : 30

Tidak ada

Mata kuliah akuntansi pajak dirancang untuk membahas isuisu terkini di bidang perpajakan terkait dengan transaksi
keuangan perusahaan. Mata kuliah ini membahas aspekaspek perpajakan yang melekat terhadap suatu transaksi
yang harus dicatat dalam pembukuan suatu entitas.
Mahasiswa dapat memahami dan menganalisis transaksi
keuangan yang melekat akan kewajiban perpajakan atas
transaksi tersebut.
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No

Fakultas

Prodi Penyelenggara

Kode MK
*wajib diisi

Nama MK
*wajib diisi

APTIK

SKS
Tawarkan

Nama Pengajar / Dosen
Kuota

8

Fakultas Bisnis dan
Akuntansi

Prodi Akuntansi

AKT 2437

Akuntansi Sektor
Publik

3

7

Minimal peserta :
Dr. Mutiara
10, maksimal
Maimunah.,SE.,M.Si.,Ak.,C
peserta : 30
A.,BKP.,CPA

9

Fakultas Bisnis dan
Akuntansi

Prodi Akuntansi

AKT 1135

Manajemen Biaya

3

5

Minimal peserta : Kusmawati.,S.E.,M.Si.,Ak.,
10, maksimal
CA
peserta : 30

Prasyarat
(jika ada)
Tidak ada

Tidak ada

Deskripsi singkat isi dan capaian
pembelajaran

Masa Studi (tgl/bln/thn)

Jadwal Kuliah

Akuntansi sektor publik memberikan kerangka analitis bagi
maahsiswa dalam melakukan pemahaman dan penalaran terhadap
akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, penganggaran dan
sistem pengendalian manajemen serta manajemen keuangan dalam
organisasi sektor publik. Dalam mata kuliah ini mahasiswa akan
mempelajari teori‐teori yang berkembang dalam akuntansi sektor
publik serta mempelajari pengalaman ‐ pengalaman baik negara
maju maupun negara berkembang untuk mengatasi permasalahan
yang muncul dalam praktek akuntansi dan manajemen sektor
publik. setelah akhir kuliah, amahsiswa diharapkan dapat
mengembangkan kemampuan dalam menganalisis isu‐isu terkini
serta menawarkan pemecahan terhadap permasalahan yang
muncul dalam akuntansi sektor publik.

6 September 2021 sampai
dengan 18 Desember 2021

Untuk kelas Pagi
Rabu Pukul 07.30 ‐
10.00 sedangkan
kelas Sore Kamis
Pukul 17.00 ‐ 19.00

Mata kuliah ini membahas tentang pengelolaan biaya yang
meliputi perencanaan biaya, pengendalian biaya, dan
pengambilan keputusan yang berpengaruh terhadap
pengukuran kinerja. Materi pembelajaran dimulai dengan
menjelaskan paradigm modern yang menjadi bahan
pertimbangan dalam penentuan biaya dan dilanjutkan dengan
memahami konsep biaya agar memahami biaya-biaya yang
ada dalam perusahaan. Pembahasan selanjutnya adalah
memahami lebih dalam tentang pembebanan dan
penghtungan tarif biaya berdasarkan volume dan berdaarkan
aktifitas serta perbedaannya. Materi selanjutnya adalah
tentang perencanaan biaya, mulai dari penelasan tentang
biaya atifitas untuk penentuan profitabilitas, penentuan biaya
siklus hidup, teori kendala, dan target biaya. Materi tentang
pengendalian biaya meliputi pengelolaan biaya untuk
pengukuran kinerja kinerja operasional dan kinerja strategis.
serta mutu barang dan jasa yang diberikan. Pada akhir
pertemuan, materi ditutup dengan penjelasan tentang
kompensasi manajemen yang merupakan reward dari kinerja
oprasional dan strategis bagi manajemen.

6 September 2021 sampai
dengan 18 Desember 2021

Untuk kelas Pagi
Selasa Pukul 10.00 ‐
12.30 sedangkan
kelas Sore Rabu
Pukul 17.00 ‐ 19.00
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No

Fakultas

Prodi Penyelenggara

Kode MK
*wajib diisi

Nama MK
*wajib diisi

APTIK

SKS
Tawarkan

Nama Pengajar / Dosen
Kuota

10

Fakultas Bisnis dan
Akuntansi

Prodi Akuntansi

AKT 2135

Analisa dan Desain
Sistem Akuntansi

3

5

Minimal peserta :
Yohanes Andry
10, maksimal
Putranto.,S.E.,M.Sc.,Ak.,CA
peserta : 30

11

Fakultas Sains dan
Teknologi

Arsitektur

ARS3937

Lansekap

3

5

Minimal 10 orang Dhita Wahyu Anggraeni,
S.T., M.T
dan Maksimal 30
orang

12

Fakultas Sains dan
Teknologi

Teknik Industri

TIN083P

Teknik Visualisasi dan
Animasi Desain 3D

3

5

20

Dominikus Budiarto, S.T.,
M.T

13

Fakultas Sains dan
Teknologi

Informatika

INF1133

Pemrograman Basis
Web 1

3

3

20 ‐ 30

Klaudius Jevanda BS, MT

14

Fakultas Sains dan
Teknologi

Informatika

INF1234

Pemrograman Basis
Web 2

3

4

20 ‐ 30

Klaudius Jevanda BS, MT

Prasyarat
(jika ada)
Tidak ada

minimal
semester V

Menggambar
Teknik

Pemrograman
Basis Web 1

Deskripsi singkat isi dan capaian
pembelajaran
Mata kuliah analisis dan desain sistem akuntansi memberikan
pengalaman belajar ke mahasiswa akuntansi S1 tentang aspek‐
aspek utama dalam proses pengembangan sistem khususnya sistem
informasi akuntansi. Tujuan matakuliah ini adalah setiap mahasiswa
memahami secara konsep dan aplikasi proses pengembangan
sistem informasi. Matakuliah ini adalah prasyarat untuk mengambil
matakuliah sistem informasi akuntansi. Sehingga harapannya
setelah berhasil menyelesaikan matakuliah analisis dan desain
sistem akuntansi, mahasiswa mampu mengembangkan sistem
informasi akuntansi dengan baik pada saat menempuh matakuliah
sistem informasi akuntansi. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah 1.
Mahasiswa mampu menjelaskan konsep‐konsep dasar
pengembangan sistem. 2. Mahasiswa mampu menjelaskan peran
manajemen puncak dalam pengembangan sistem dan proses pada
tahapan perencanaan sistem akuntansi. 3. Mahasiswa mampu
menjelaskan proses pada tahapan analisis sistem akuntansi. 4.
Mahasiswa mampu menjelaskan proses pada tahapan desain sistem
akuntansi. 5. Mahasiswa mampu mengaplikasikan teknik
dokumentasi sistem akuntansi. 6. Mahasiswa mampu menjelaskan
proses pada tahapan seleksi dan implementasi sistem akuntansi. 7.
Mahasiswa mampu menjelaskan teknik analisis biaya/manfaat suatu
proyek pengembangan sistem akuntansi. 8. Mahasiswa mampu
menjelaskan kamus data dan teknik inspeksi dan walkthrough.

Masa Studi (tgl/bln/thn)

Jadwal Kuliah

6 September 2021 sampai
dengan 18 Desember 2021

Untuk kelas Pagi
Rabu Pukul 07.30 ‐
10.00 sedangkan
kelas Sore Kamis
Pukul 17.00 ‐ 19.00

Deskripsi Matakuliah: Prinsip dan permasalahan perancangan ruang Perkuliahan: 06 September ‐ Hari Sabtu (07.30 ‐
luar, orientasi massa, kondisi tapak alam, peran elemen ruang luar, 18 Desember 2021, UAS: 10 ‐
10.00 WIB)
studi topografi lahan/tapak dan lingkungan, pohon dan tanaman,
21 Januari 2022
tipologi dan analisis perancangan ruang luar, metoda perancangan
tapak dan kawasan. CPMK: Mahasiswa mampu memahami sejarah
pertamanan dalam ilmu arsitektur lansekap meliputi lansekap
budaya Palembang serta pelestariannya, lansekap perkotaan dan
RTH dan mahasiswa mampu menerapkan analisis gagasan dalam
perencanaan dalam desain.
Mahasiswa memiliki kemampuan untuk mevisualisasikan dan
merancang model produk dengan berbagai software CAD

6 September 2021 ‐ 18
Desember 2021

Senin 10.00 ‐ 12.30
WIB

Mahasiswa diharapkan mampu membuat website statis yang
menarik dengan menggunakan HTML 5, CSS dan Javascript

6 september 2021 ‐ 18
desember 2021

Senin : 12.00 ‐ 13.40
(Teori), Rabu : 12.00 ‐
14.00 (Praktikum)

Mahasiswa diharapkan mampu membuat website dinamis yang
menarik dengan menggunakan PHP dan MySql

22 februari 2022 ‐ 4 juni
2022

Selasa : 12.00 ‐ 13.40
(Teori), Rabu : 12.00 ‐
14.00 (Praktikum)
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No

Fakultas

Prodi Penyelenggara

Kode MK
*wajib diisi

Nama MK
*wajib diisi

SKS

APTIK

Nama Pengajar / Dosen

Tawarkan

Kuota

Prasyarat
(jika ada)

Deskripsi singkat isi dan capaian
pembelajaran

Masa Studi (tgl/bln/thn)

Jadwal Kuliah

Mahasiswa diharapkan dapat membuat Homepage menarik dan
terstruktur menggunakan Format HTML

6 September 2021 ‐ 18
Desember 2021

Analisis Proses Mahasiswa diharapkan mampu melakukan analisis kebutuhan
Bisnis
bisnis, analisis permasalahan bisnis, perencanaan solusi bisnis,
pemodelan sistem bisnis, pemodelan proses bisnis dan
implementasi model serta mengetahui hambatan dan tantangan
bisnis serta cara‐cara menghadapinya khusus dalam bisnis IT

6 September 2021 ‐ 18
Desember 2021

Senin: 08:00 ‐ 10:30
(Teori) dan Rabu
08:00‐10:00
(Praktikum)
Jumat 08:00‐10:30

15

Fakultas Sains dan
Teknologi

Sistem informasi

SIF0543

Pemrograman Web

4

3

20

Stefanus Setyo Wibagso,
M.Kom

16

Fakultas Sains dan
Teknologi

Sistem informasi

SIF0633

Analisis Bisnis
Requirement

3

3

20

Andri Wijaya, S.Kom.,
M.T.I

17

Fakultas Sains dan
Teknologi

Sistem informasi

SIF0645

Basis Data Enterprise

4

5

20

Maria Bellaniar Ismiati,
S.Kom., M.Eng

Agar mahasiswa mempunyai pemahaman mengenai konsep basis
data dan mampu merancang basis data yang memenuhi tuntutan
fungsi, maupun unjuk kerja sesuai dengan kebutuhan system

6 September 2021 ‐ 18
Desember 2021

Selasa 10:00‐12:30
dan Rabu 08:00 ‐
10:00

18

FHIP

PENDIDIKAN
BAHASA INGGRIS

PBI5725P

English for Tourism

3

Ganjil

25

1) Ira Irzawati, M.Pd
2) Anselmus Inharjanto,
SCJ, M.Phil.

Course Description: This course introduces students to the types,
histories, arts, cultures, and festivals related to both local and
international tourisms. Furthermore, it equips students with the
knowledge and communication skills required for careers in the
tourism and hospitality industry. Moreover, it facilitates the
enhancement of communication skills and provides the opportunity
to practice.

Perkuliahan:
06 September 2021 – 18
Desember 2021

Kamis/ 12:30 – 15:00

UAS:
13 Januari 2022

Learning Outcomes: At the end of the course, the students have
been able to describe types, histories, arts, cultures, and festivals
related to both local and international tourisms, understand
knowledge and communication skills required for careers in the
tourism and hospitality industry, and apply proper expressions in
interaction dealing with the tourism industry context.

19

20

FHIP

FHIP

PSIKOLOGI

PSIKOLOGI

PSI093P

PSI133P

Pendidikan Inklusi

Psikologi Forensik

3

3

Ganjil

Ganjil

25

25

Dwi Cahyani Setiawan
M.Psi., Psikolog

Diana Putri Arini,
M.A.,M.Psi.,Psikolog

mahasiswa diharapkan dapat memahami program pendidikan bagi
anak berkebutuhan khusus. Mata kuliah ini membahas tentang
pendidikan segregasi, pendidikan, integrasi, dan pendidikan inklusif
bagi anak berkebutuhan khusus

mahasiswa diharapkan dapat memahami Psikologi forensik dimana
penelitian dan teori psikologi yang berkaitan dengan efek‐efek dari
faktor kognitif, afektif, dan perilaku terhadap proses hukum.

Perkuliahan:
06 September 2021 – 18
Desember 2021

Kelas pagi :
Senin
10.00‐12.30

UAS:
10 Januari 2022

Kelas sore:
Senin
19.00‐20.40
Kelas pagi :
Rabu
10.00‐12.30

Perkuliahan:
06 September 2021 – 18
Desember 2021
UAS:
12 Januari 2022

Kelas sore:
Rabu
19.00‐20.40
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