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: Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu: 
a. Meningkatkan ide kreatif dan inovatif dalam berwirausaha 

b. Memahami berpikir kreatif dan inovatif dalam dunia usaha 

c. Mengimplementasikan cara berpikir kreatif dan inovatif dalam kegiatan usaha 
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KE- 
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1 Mahasiswa memahami 

tata cara perkuliahan dan 

tema pembelajaran serta 

unsur-unsur penilaian 

perkuliahan 

KONTRAK PEMBELAJARAN Ceramah & 

diskusi 

50x3 -  kehadiran 5 

2 Mahasiswa memahami 

definisi kreatif dan 

ruang lingkupnya, serta 

dapat mengembangkan 

ide-ide kreatif dalam 

dunia usaha. 

BERPIKIR KREATIF DAN 

KREATIFITAS USAHA 

 Latar belakang, definisi dan ruang 

lingkup kreativitas 

 Tujuan manajemen kreativitas dan 

pengembangan ide-ide kratif 

Ceramah, 

Presentasi 

Mahasiswa & 

diskusi 

50x3 Pembuatan makalah, diskusi 

dan presentasi 

Kelengkapan dan kebenaran 

penjelasan, kemampuan 

presentasi, kreativitas bahan 

presentasi  

 

5 

3 Mahasiswa mampu 

memahami definisi 

inovasi dan dan ruang 

lingkupnya, serta 

mengimplementasikann

ya dalam dunia usaha. 

INOVASI USAHA 
 Latar belakang, definisi dan ruang 

lingkup manajemen inovasi 

 Implementasi ide-ide kreatif menjadi 

inovasi dalam usaha 

Ceramah, 

Presentasi 

Mahasiswa & 

diskusi 

50x3 Pembuatan makalah, diskusi 

dan presentasi 

Kelengkapan dan kebenaran 

penjelasan, kemampuan 

presentasi, kreativitas bahan 

presentasi  

 

5 

4 Mahasiswa mampu 

memahami pengelolaan 
PENGELOLAAN KREATIVITAS 

DAN INOVASI INDIVIDU 

Ceramah, 

Presentasi 

50x3 Pembuatan makalah, diskusi 

dan presentasi 

Kelengkapan dan kebenaran 

penjelasan, kemampuan 

5 



kreativitas dan inovasi 

individu, serta mampu 

menjawab tantangan 

dalam mengelola 

kreativitas dan inovasi. 

 Identifikasi nilai-nilai kreativitas dan 

inovasi dalam diri 

 Tantangan dalam pengelolaan 

kreativitas dan inovasi dalam diri 

Mahasiswa & 

diskusi 

presentasi, kreativitas bahan 

presentasi  

 

5 Mahasiswa mampu 

memahami definisi dan 

ruang lingkup inovasi 

dalam produk dan jasa, 

menciptakan inovasi dan 

mengembangkan 

pemasaran produk dan 

jasa. 

INOVASI PRODUK DAN JASA 

 Definisi dan ruang lingkup inovasi 

dalam produk dan jasa 

 Dasar-dasar penciptaan inovasi 

dalam produk dan jasa 

 Pengembangan dan pemasaran 

dalam produk dan jasa  

Ceramah, 

Presentasi 

Mahasiswa & 

diskusi 

50x3 Pembuatan makalah, diskusi 

dan presentasi 

Kelengkapan dan kebenaran 

penjelasan, kemampuan 

presentasi, kreativitas bahan 

presentasi  

 

10 

6 Mahasiswa mampu 

menjelaskan definisi 

inovasi sosial dan 

mengidentifikasi 

peluang untuk 

menciptakan value. 

INOVASI SOSIAL 
 Definisi dan konsep inovasi sosial 

 Proses inovasi sosial dan terciptanya 

value 

Ceramah, 

Presentasi 

Mahasiswa & 

diskusi 

50x3 Pembuatan makalah, diskusi 

dan presentasi 

Kelengkapan dan kebenaran 

penjelasan, kemampuan 

presentasi, kreativitas bahan 

presentasi  

 

10 

7 Mahasiswa mampu 

menjelaskan definisi 

inovasi sosial, tantangan 

dan pengembangan 

inovasi di era milenial. 

INOVASI MILENIAL 

 Definisi dan tantangan inovasi era 

milenial 

 Disrupsi inovasi 

Ceramah, 

Presentasi 

Mahasiswa & 

diskusi 

50x3 Pembuatan soal dan jawaban Kualitas soal dan jawaban 

mahasiswa. 

5 

8 UTS       

9 Mahasiswa mampu 

memahami dan 

menjelaskan strategi 

dalam berwirausaha 

berbasis inovasi 

STRATEGI MENCIPTAKAN 

USAHA BERBASIS INOVASI 
 Pentingnya inovasi dalam usaha 

 Peranan inovasi dalam usaha 

 Komponen inovasi 

 Pentingnya memahami strategi 

inovasi dalam dunia usaha 

Ceramah, 

Presentasi 

Mahasiswa 

dalam 

menciptakan 

usaha kreatif 

berbahan dasar 

IKAN berbasis 

inovasi & 

diskusi 

50x3 - Pembuatan makalah, diskusi 

dan presentasi 

Kelengkapan dan kebenaran 

penjelasan, kemampuan 

presentasi, kreativitas bahan 

presentasi  

 

10 

10 Mahasiswa mampu STRATEGI MENCIPTAKAN Ceramah, 50x3 - Pembuatan makalah, diskusi Kelengkapan dan kebenaran 10 



memahami dan 

menjelaskan strategi 

dalam berwirausaha 

berbasis inovasi 

USAHA BERBASIS INOVASI 

 Pentingnya inovasi dalam usaha 

 Peranan inovasi dalam usaha 

 Komponen inovasi 

 Pentingnya memahami strategi 

inovasi dalam dunia usaha 

 

Presentasi 

Mahasiswa 

dalam 

menciptakan 

usaha kreatif 

berbahan dasar 

BUAH/SAYU

RAN berbasis 

inovasi & 

diskusi 

dan presentasi penjelasan, kemampuan 

presentasi, kreativitas bahan 

presentasi  

 

11 Mahasiswa mampu 

memahami dan 

menjelaskan strategi 

dalam berwirausaha 

berbasis inovasi 

STRATEGI MENCIPTAKAN 

USAHA BERBASIS INOVASI 
 Pentingnya inovasi dalam usaha 

 Peranan inovasi dalam usaha 

 Komponen inovasi 

 Pentingnya memahami strategi 

inovasi dalam dunia usaha  

Ceramah, 

Presentasi 

Mahasiswa 

dalam 

menciptakan 

usaha kreatif 

berbahan dasar 

BERAS/KET

AN/JAGUNG 

berbasis 

inovasi & 

diskusi 

50x3 - Pembuatan makalah, diskusi 

dan presentasi 

Kelengkapan dan kebenaran 

penjelasan, kemampuan 

presentasi, kreativitas bahan 

presentasi  

 

10 

12 Mahasiswa mampu 

memahami dan 

menjelaskan strategi 

dalam berwirausaha 

berbasis inovasi 

STRATEGI MENCIPTAKAN 

USAHA BERBASIS INOVASI 
 Pentingnya inovasi dalam usaha 

 Peranan inovasi dalam usaha 

 Komponen inovasi 

 Pentingnya memahami strategi 

inovasi dalam dunia usaha  

Ceramah, 

Presentasi 

Mahasiswa 

dalam 

menciptakan 

usaha kreatif 

berbahan dasar 

SINGKONG/

KETELA 

berbasis 

inovasi & 

diskusi 

50x3 - Pembuatan makalah, diskusi 

dan presentasi 

Kelengkapan dan kebenaran 

penjelasan, kemampuan 

presentasi, kreativitas bahan 

presentasi  

 

10 

13 Mahasiswa mampu 

memahami dan 
STRATEGI MENCIPTAKAN 

USAHA BERBASIS INOVASI 

Ceramah, 

Presentasi 

50x3 - Diskusi dan presentasi Kelengkapan dan kebenaran 

penjelasan, kemampuan 

10 



menjelaskan strategi 

dalam berwirausaha 

berbasis inovasi 

 Pentingnya inovasi dalam usaha 

 Peranan inovasi dalam usaha 

 Komponen inovasi 

 Pentingnya memahami strategi 

inovasi dalam dunia usaha  

Mahasiswa 

dalam 

menciptakan 

usaha kreatif 

berbahan dasar 

GULA AREN 

berbasis 

inovasi & 

diskusi 

presentasi, kreativitas bahan 

presentasi  

 

14 UAS       

Soal UTS: 

1. A 

2. B 

3. C 

 

Soal UAS : 

1. A 

2. B 

3. C 

4. D 
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