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SCPL (1)Memiliki pengetahuan dan kemampuan menampilkan perilaku 
sebagai warga negara yang agamis, mencintai bangsa dan budaya 
Indonesia  berdasarkan jiwa Pancasila serta memiliki kemandirian 
dalam berkarya secara inovatif dan adaptif sesuai dengan 
dinamika global 

 (6)Merancang dan melakukan penelitian proyek biologi dengan 

menggunakan aplikasi teknologi sesuai bidang keahliannya secara 

kreatif dan inovatif secara mandiri dan kelompok untuk 

mengembangkan kemandirian dan berdasarkan kaidah, tata cara 

dan etika ilmiah untuk menghasilkan solusi dan gagasan.  

 
CPMK Mahasiswa dapat memahami kewirausahaan, termotifasi untuk 

menjadi wirausahawan, mampu dan terampil melihat peluang 

usaha, terlatih untuk menganalisis peluang usaha berbasis biologi, 

terlatih menyusun proposal untuk membuka usaha baru 

Sub-CPMK 1. Menjelaskan ruang lingkup mata kuliah kewirausahaan 

2. Menganalisis teori-teori kepemimpinan dalam wirausaha 
3. Mampu menilai potensi diri dalam berwirausaha 
4. Mengaplikasikan teknologi untuk usaha dibidang biologi 



5. Mampu memahami teknik dan prinsip komunikasi dalam usaha 

6. Mengkaji studi kelayakan usaha 
7. Memahami mekanisme dalam mendirikan suatu usaha 

 

 
 

RANCANGAN PERKULIAHAN SEMESTER 
 

Perte-
muan 

Kode 
CPMK 

Sub CPMK Deskripsi Isi/ Materi Pengalaman Belajar Sumber 
Belajar 
(kode) 

Penilaian 

Offline Online 

 Sinkron Asinkron 
1 (1)(6) Mahasiswa dapat 

mengetahui 
ruang lingkup 
kewirausahaan 

Ruang lingkup 
kewirausahaan 

Mahasiswa 
melakukan diskusi 
mata kuliah 
kewirausahaan 
untuk bidang biologi 
 

  1-7 Tes kognitif, 
kemampuan 
dalam 
menjelaskan 
ruang lingkup 
kewirausahaan 

2-3 (1)(6) Mahasiswa dapat 
memahami 
kepemimpinan 
dalam wirausaha 

Kepemimpinan 
wirausaha 

Mahasiswa mampu 
memahami teori-
teori kepemimpinan 
Terampil dalam 
membuat keputusan 
dan bertanggung 
jawab 

   Tes kognitif, 
kemampuan 
dalam 
menyelesaikan 
masalah 
 

4-5 (1)(6) Mahasiswa dapat 
memahami 
potensi diri dalam 
wirausaha 

Penilaian Potensi Diri 
dalam wirausaha 

Memahami konsep 
diri  
Bijaksana dalam 
memaknai hidup 
Dan mahasiswa 
memiliki rasa 
percaya diri  

 Mampu 
memanfaatkan 
potensi diri dan 
memberdayakan 
lingkungan 
dalam 
wirausaha 

  

6-7 (1)(6) Mahasiswa dapat 
menentukan 
bentuk-bentuk 
usaha dalam 
bidang biologi 

Teknologi dalam 
wirausaha biologi 

Mempelajari dan 
membuat usaha 
seperti pengolahan 
sampah daun 
sebagai kompos, 

 Mampu 
memanfaatkan 
teknologidalam 
kegiatan 
produksi 

 Tes kognitif 
dalam 
penerapan 
teknologi 



budidaya ulat sutra 
untuk tepung ikan 
dan insectarium 
serta produk 
makanan berprotein 
tinggi dll. 

8-9 (1)(6) Mahasiswa dapat 
menilai 
kelayakan usaha 
dan dapat 
menganalisis 
keberlangsungan 
usaha 

Kelayakan usaha Memahami dan 
dapat menyusun 
suatu usaha 
Dapat melakukan 
pengkajian usaha 
dari berbagai aspek  

 
 

   

10-11 (1)(6) Mahasiswa dapat 
menjelaskan 
prinsip 
komunikasi 
dalam 
bisnis/usaha 

Komunikasi dalam 
wirausaha 

Mempelajari 
pengertian 
berkomunikasi, 
bernegosiasi, dan 
memiliki metode 
dalam 
berkomunikasi 

 Mampu 
memanfaatkan 
pengetahuan 
dan ketrampilan 
untuk untuk 
berkomunikasi 

  

12-14 (1)(6) Mahasiswa unjuk 
kerja 
 

Tugas Mandiri Membuat produk 
wirausaha 

    

15-16 (1)(6) Mahasiswa 
mengevaluasi 
kegiatan 
perkuliahan dan 
Tes 

Diskusi Presentasi 
Tes Tulis 

Mahasiswa menilai 
dan menganalisis 
produk dengan 
analisis SWOT 

 Mampu 
menghasilkan 
produk baru 
bidang Biologi 
yang bermanfaat 
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