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MATA KULIAH  :  Bahasa Inggris    

Kode mata kuliah  : 

Semester   : 1 

Sks    : 2 

Deskripsi :  Materi bahasa Inggris untuk bisnis merupakan panduan dari General English dan Basic Business English yang mencakup dasar-dasar pengetahuan bahasa Inggris 

untuk keperluan berkomunikasi seperti memperkenalkan diri sendiri dan orang lain dalam konteks bisnis. Selain itu, mahasiswa juga diberikan materi untuk membuat 

surat lamaran kerja dan bacaan dalam konteks bisnis 

Standar Kompetensi :  kemampuan  berkomunikasi seperti memperkenalkan diri sendiri dan orang lain dalam konteks bisnis, serta mampu membuat surat lamaran kerja dan bacaan dalam 

konteks bisnis 

 

 

Kompetensi 

 

Indikator 

 

Substansi Kajian 

Pengalaman  

Belajar 

Strategi 

Pembelajaran 

 

Tagihan 

 

Sumber 

T P L  

Perkenalan dan overview 

materi 

Silabus, kontrak perkuliahan  100 100   Penugasan  

portofolio dan 

tugas terstruktur 

Tugas: Praktek 

dan diskusi 

Pyle, Michael A & 

Page, Mory Elien 

Munoz 2002. CLIFFS 

TOEFL Preparation 

Guide Hohn Wrley & 

Sors, Inc. USA. 

Ellis, Mark & Nina 

O’Driscoll. 1992. 

socializing. Longman 

Group Ltd. 

Conversation In 

English I. Penerbit 

Lembaga Bahasa LIA. 

Aziz,Aminudin E. et. 

Al. 2003, Culture 

Based English For 

College Student. 

Penerbit: Grasindo 

Intermedite 3. 

Penerbit: LB LIA 

Vocabulary in 

Busines 

Proficiency test Proficiency test Proficiency test 100     Teks kinerja paper 

dan pensil  

Tugas: Praktek 

dan diskusi 

Mampu memperkenalkan diri 

Introducing oneseif 

(memperkenalkan diri 

sendiri) 

memperkenalkan diri Introducing 

oneseif (memperkenalkan diri 

sendiri) 

Introducing oneseif (memperkenalkan diri 

sendiri) 

100 100   Penugasan  

portofolio dan 

tugas terstruktur 

Teks kinerja paper 

dan pensil 

Tugas: Praktek 

dan diskusi 

Mampu memperkenalkan 

Introducing others 

(memperkenalkan orang lain) 

memperkenalkan Introducing 

others (memperkenalkan orang 

lain) 

Introducing others (memperkenalkan orang 

lain) 

100     Penugasan  

portofolio dan 

tugas terstruktur 

Teks kinerja paper 

dan pensil 

Tugas: Praktek 

dan diskusi 

Mampu  meperkenalkan 

Introducing others bagian ke-

2 (memperkenalkan orang 

lain) 

meperkenalkan Introducing others 

bagian ke-2 (memperkenalkan 

orang lain) 

Introducing others bagian ke-2 

(memperkenalkan orang lain) 

100 100   Penugasan  

portofolio dan 

tugas terstruktur 

Teks kinerja paper 

dan pensil 

Tugas: Praktek 

dan diskusi 

Mampu  Memahami teks 

mengenai etika bisnis 

 

Memahami teks mengenai etika 

bisnis 

 

teks mengenai etika bisnis 

 

100 100   Penugasan  

portofolio dan 

tugas terstruktur 

Teks kinerja paper 

Tugas: Praktek 

dan diskusi 



dan pensil  

Mampu  menulis  dalam 

(Writing and aplication letter) 

menulis  dalam (Writing and 

aplication letter) 

 (Writing and aplication letter) 100     Penugasan  

portofolio dan 

tugas terstruktur 

Tugas: Praktek 

dan diskusi 

Mampu Memahami berbagai 

teks dalam bahasa inggris 

bisnis 

Memahami berbagai teks dalam 

bahasa inggris bisnis 

teks dalam bahasa inggris bisnis 100 100 100 Teks kinerja paper 

dan pensil  

Tugas: Praktek 

dan diskusi 

Mampu Memahami kata-kata 

sulit dalam teks dan 

presentasi 

Memahami kata-kata sulit dalam 

teks dan presentasi 

kata-kata sulit dalam teks dan presentasi 

 

100     Penugasan  

portofolio dan 

tugas terstruktur 

Tugas: Praktek 

dan diskusi 

Mampu Membuat janji dalam 

konteks bisnis 

Membuat janji dalam konteks 

bisnis 

Membuat janji dalam konteks bisnis 100 100   Teks kinerja paper 

dan pensil  

Tugas: Praktek 

dan diskusi 

Mampu Membuat janji dalam 

konteks bagian ke-2 

Membuat janji dalam konteks 

bagian ke-2 

Membuat janji dalam konteks bagian ke-2 100     Penugasan  

portofolio dan 

tugas terstruktur 

Tugas: Praktek 

dan diskusi 

Mampu membuat penawaran 

bantuan dalam konteks bisnis 

membuat penawaran bantuan 

dalam konteks bisnis 

penawaran bantuan dalam konteks bisnis 100 100   Teks kinerja paper 

dan pensil  

Tugas: Praktek 

dan diskusi 

Mampu Menawarkan 

bantuan dalam konteks bisnis 

bagian ke-2 

Menawarkan bantuan dalam 

konteks bisnis bagian ke-2 

Menawarkan bantuan dalam konteks bisnis 

bagian ke-2 

100 100   Penugasan  

portofolio dan 

tugas terstruktur 

Tugas: Praktek 

dan diskusi 

  Jumlah jam tatap muka 1300 800 100   

SKS= 1300 + 400 + 25 = 1725 = 2,15 

                        16 x 50       800 

   
 

 

 

  


