
 

PROGRAM STUDI ILMU MANAJEMEN KONSENTRASI 

MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA 

 

Standar Kompetensi Lulusan (SKL) 

 Standar kompetensi lulusan Program Doktor Ilmu Manajemen adalah 

kompetensi lulusan yang dibentuk oleh kompetensi umum, utama dan pendukung dari 

bidang studi. Kompetensi umum menunjukkan kompetensi sebagai seorang peneliti, 

kompetensi utama menunjukkan kompetensi sebagai seorang ilmuwan dalam bidang 

keilmuannya, kompetensi pendukung menunjukkan kompetensi penunjang bidang 

keilmuan.  

 Kompetensi-kompetensi di atas diharapkan mampu membekali mahasiswa untuk 

adaptasi dan menyesuaikan dengan kondisi dan situasi, pengenalan perubahan 

organisasi/lembaga sesuai tuntutan perubahan. Membekali mahasiswa untuk mampu 

membuat keputusan dan dengan implikasinya sebagai solusi permasalahan-

permasalahan kongkrit di masyarakat.  

 Kemampuan melakukan perencanaan tugas/pekerjaan dan inisiatif untuk jangka 

panjang dengan memperhitungkan keseimbangan antara antisipasi peluang, 

kesempatan, tantangan dan ketersediaan sumberdaya. melalui tindakan proaktif dan 

mampu mengidentifikasi permasalahan, rintangan, atau kesempatan yang berbasis 

inisiatif yang proaktif. Pengendalian diri dalam berbagai kondisi dan mampu 

mempertahankan focus dalam pengembangan kemampuan akademik, social dan 

emosionalnya. 

 Kompetensi dasar program studi Ilmu Manajemen dapat dideskripsikan sebgai 

berikut: 

1) Kemampuan dalam memilah/membedakan (distinguish) sudut pandang 

pemikiran dan asumsi nilai di balik argumentasi dan berbagai ragam pandangan; 

serta mengembangkan kebiasaan berpikir berdasar suatu system nilai dan 

kesadaran kritis, melalui logika dan pemikiran kritis, serta eksplorasi gagasan 

kreatif dan isu-isu penting. 



2) Menguasai metodologi dan parameter konseptual beserta terapannya serta 

menghadapi perbedaan atau pertentangan metodologi yang terjadi dalam disiplin 

ilmunya dan ilmu-ilmu lain. 

3) Mampu memilih sikap bijak dalam menghadapi pertentangan antara temuan ilmu 

pengetahuan/teknologi dan kaidah-kaidah keimanan dalam kerangka mengenali 

kemandirian antara hidup beriman dan kegiatan intelektual masing-masing, dan 

menghargai kebutuhan keutuhan makna serta manfaat kedua-duanya bagi 

kehidupan setiap orang. 

4) Mampu mengembangkan berpikir kritis/analitis dan konseptual dalam rangka 

mengembangkan pemikiran reflektif atas pengalaman profesionalnya dalam 

manajemen sumberdaya manusia melalui analisis situasi yang didasarkan 

ekslporasi professional meliputi tingkatan-tingkatan sikap, persepsi, dan 

tindakan; 

5) Mampu berperan aktif dalam meningkatkan layanan tugas/pekerjaan atau 

mampu mengkoreksi permasalahan layanan didasarkan pada sikap disiplin yang 

menghargai kesepakatan sebagai wujud kematangan social yang cerdas; 

6) Mampu mengembangkan konsep ilmu, teknologi dan/atau seni dalam bidang 

manajemen sumberdaya manusia; 

7) Mampu melaksanakan, mengelola, meimpin, dan mengembangkan program 

penelitian; 

8) Mampu melaksananan pendekatan interdisipliner dalam berkarya; 

9) Mampu menemukan novelty (kebaruan) dalam teori dan penerapannya. 

 

 PROGRAM LEARNING OUTCOMES 

PROGRAM LEARNING OUTCOMES 

DESKRIPSI UMUM 

Lulusan Program Doktor  Ilmu Manajemen Konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia Program 

Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta : 

 Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 

 Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya 

 Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian 

dunia 

 Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap 



masyarakat dan lingkungannya 

 Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta 

pendapat/temuan orisinal orang lain 

 Memiliki kepedulian yang kritis terhadap isu‐isu pemanfaatan ilmu pengetahuan untuk 

peningkatan mutu solusi praktis pada bidang pekerjaan manajemen yang bersifat multidisipliner. 

 Mempunyai kemampuan untuk mempertahankan komitmen yang tinggi terhadap 

pengembangan terdepan dan inovasi di ranah ilmu pengetahuan serta praktek profesional di 

bidang kerja dalam mengembangkan ide‐ide baru pada lapangan kerja atau ranah ilmu 

manajemen terdepan. 

 Mempunyai tanggung jawab untuk berperan serta pada pengembangan dan penyelesaian 

praktis yang profesional serta melakukan kajian ulang terhadap kemampuan strategis yang 

dihasilkan dari kerja kelompok bidang manajemen. 

 

DESKRIPTOR KUALIFIKASI DOKTOR ILMU MANAJEMEN  

KONSENTRASI MANAJEMEN SUMBERDAYA MANUSIA  

Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan atau seni baru di dalam bidang 

manajemen sumber daya manusia melalui riset dan menerapkannya secara profesional sehingga 

menghasilkan karya kreatif, inovatif, original, dan teruji. 

Deskripsi spesifik: 

1. Mampu mensintesiskan berbagai konsep dan teori manajemen sumberdaya manusia yang 

meliputi: Organizational Theory, Organizational Behavior, dan Human capital Management.  

2. Mampu menghasilkan dan mengembangkan pengetahuan baru dalam menangani masalah 

manajemen sumberdaya manusia berbasis research (penelitian).  

3. Mampu menyusun roadmap riset dalam bidang manajemen sumberdaya manusia secara parsial 

atau utuh. 

4. Mampu menciptakan dan mengembangkan ide-ide kreatif yang menghasilkan inovasi baru yang 

bersifat original. 

 

Mampu memecahkan permasalahan di dalam bidang manajemen sumberdaya manusia melalui 

pendekatan interdisiplin, multidisiplin, dan transdisiplin. 

Deskripsi spesifik: 

1. Mampu menangani masalah sumberdaya manusia, baik pada tingkat mikro dan makro dengan 

menggunakan ilmu manajemen dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin dan transdisiplin 

2. Mampu menciptakan dan mengembangkan model, metode, dan teknik pemecahan masalah-

masalah SDM yang sedang berkembang di masyarakat. 

3. Mampu melakukan evaluasi terhadap hasil implementasi model, metode, dan teknik untuk 

memecahkan permasalahan kritis dalam manajemen sumberdaya manusia. 

 

Mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset dan pengembangan sumberdaya 

manusia yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan, dan kemaslahatan umat manusia, serta 



mendapat pengakuan nasional dan/atau internasional. 

Deskripsi spesifik: 

1. Mampu mentransformasikan ilmu manajemen sumberdaya manusia sebagai medium untuk 

memecahkan masalah yang bersifat kompleks, tidak dapat diprediksi, dan membutuhkan 

strategi penyelesaian yang tepat. 

2. Mampu mengelola, mengembangkan riset, dan berkontribusi langsung pada kemaslahatan 

umat. 

3. Mampu menghasilkan riset yang memperoleh pengakuan dalam bentuk publikasi ilmiah pada 

jurnal terakreditasi dan memperoleh pengakuan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) di tingkat 

nasional atau internasional. 

  



Kurikulum Terstruktur 

1. Kompetensi Umum 

KODE MATA KULIAH SKS 

PPs 701 Filsafat Ilmu II 3 sks 

PPs 702 Metodologi Penelitian Lanjut 3 sks 

PPs 703 Statistika II 3 sks 

 

2. Kompetensi Utama 

KODE MATA KULIAH SKS 

MSDM 701 Manajemen Antar Budaya 3 sks 

MSDM 702 Manajemen Kinerja 3 sks 

MSDM 703 Kepemimpinan dalam Sumber Daya 

Manusia 

3 sks 

MSDM 704 Hubungan Industrial 3 sks 

MSDM 705 Manajemen Modal Insani 3 sks 

MSDM 706 Strategik dalam Sumber Daya Manusia 3 sks 

MSDM 707 Teori dan Pengembangan Organisasi 3 sks 

PPs 706 Disertasi 14 sks 

 

3. Kompetensi Pendukung 

KODE MATA KULIAH SKS 

MSDM 708 
Orientasi Baru dalam Human Resources 

Management 

3 sks 

MSDM 709 
Isu-Isu Kritis dalam Human Resources 

Management 

3 sks 

 

4. Matrikulasi 

KODE MATA KULIAH SKS 

MSDM 601 Manajemen Sumber Daya Manusia** 3 sks 

MSDM 602 
Manajemen Pengetahuan dan 

Perubahan** 
3 sks 

*Mata Kuliah Matrikulasi Kependidikan  

**  Mata Kuliah Matrikulasi Program Studi 

 



Disertasi dengan bobot 14 sks terdiri dari: 

- Seminar Praproposal 

- Seminar Proposal 

- Seminar Kelayakan Disertasi 

- Ujian Tertutup 

- Ujian Terbuka (Promosi Doktor) 

 

 

  



Course Learning Outcomes (CLO) 

Program Studi Ilmu Manajemen Konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia 

  

No Mata Kuliah Deskripsi Umum Course Learning Outcomes (CLO) 

A Filsafat Ilmu Mahasiswa mampu memahami secara lebih komprehensif 

mengenai apa yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan dan 

bagaimana cara kerja ilmu pengetahuan; penguasaan penggunaan 

metode ilmiah, induktif, dan deduktif dalam pengembangan 

pengetahuan; manfaat ilmu pengetahuan kepada kehidupan umat 

manusia; dan tanggung jawab ilmu pengetahuan baik dari segi 

etika, maupun segi moral. 

a. Menganalisis  ruang lingkup kajian filsafat, cara berpikir 

filsafat, perbedaan kajian filsafat sebagai ilmu dengan filsafat 

ilmu. 

b. Menganalisis secara kritis objek ilmu, konsep landasan 

keilmuan, peran dan kedudukan Landasan keilmuan 

(ontology, epistemology, dan axilogi) dalam pengembangan 

keilmuan. 

c. Menjelaskan secara analitis dasar-dasar dan model-model 

metode ilmiah dalam pengembangan ilmu. 

d. Mengaplikasikan berpikir ilmiah secara kritis dengan 

mengimplemtasikan kebenaran ilmiah dalam karya ilmiah . 

e. Mengaplikasikan secara komprehensif hubungan antara ilmu 

pengetahuan teknologi dan kebudayaan dengan pola 

berpikir induktif atau dekduktif 

B Metodologi 

Penelitian 

Memformulasikan alternatif solusi berdasarkan analisis informasi 

dan data melalui ketepatan pemilihan metode kualitatif dan atau 

kuantitatif  yang relevan dengan bidang manajemen sumberdaya 

manusia dengan menyadari akan pentingnya perbedaan 

pendekatan dalam penelitian, serta mengkomunikasikan hasil 

analisis dan penelitian secara akurat, akuntabel, efektif  dan 

komunikatif 

a. Memilih desain penelitian, metoda 

penelitian berdasarkan masalah dan menginterpretasikan 

hasil penelitian secara akurat, akuntabel, efektif  dan 

komunikatif   

b. Memilih strategi penelitian kualitatif dan kuantitatif dan 

pemanfaatannya dalam penelitian manajemen sumberdaya 

manusia dan pengambilan keputusan dalam masalah-

masalah manajemen sumberdaya manusia 

c. Merumuskan  desain penelitian dan alat yang tepat sesuai 

dengan tujuan penelitian manajemen sumberdaya manusia 

d. Memilih prosedur analisis deskriptif dan inferensial yang 

sesuai dengan jenis data hasil pengukuran, probabilitas, serta 

desain penelitian melalui komunikasi tertulis yang efektif. 

e. Menganalisis  konsep statistika  dan teknik analisis statistika 



yang sesuai  penelitian manajemen sumberdaya manusia 

f. Memilih teknik pengambilan data dan teknik pengolahan 

data yang sesuai dengan tujuan penelitian, serta 

mengkomunikasikan data secara efektif. 

g. Membuat proposal penelitian sesuai dengan standar yang 

ditentukan melalui pemilihan data dan   metode yang sesuai 

dengan tujuan penelitian   

h. Memilih perangkat lunak yang sesuai dengan desain dan 

tujuan penelitian 

i. Membuat laporan hasil penelitian kuantitatif dan kualitatif  

C Statistika II Memahami konsep rumus-rumus statisika sabagai alat bantu 

memecahkan masalah yang diteliti dan mampu menentukan 

perangkat uji hipotesis yang mencakup uji persyaratan, uji 

hipotesis, dan uji signifikasi, serta mampu menginterpretasikan 

hasil analisis statistik 

1. menerapkan konsep dasar statistika  dalam hubungannya 

dengan pengujian hipotesis 

2. memilih teknik analisis yang digunakan untuk menguji 

hipotesis 

3. mengaplikasikan teknik analsis persyaratan hipotesis dengan 

berbagai macam jenis dan sifat data dan 

meginterpretasikannya dalam kasus yang ditetliti. 

4. Mengaplikasikan teknik analisis pengujian hipotesis dengan 

berbagai macam jenis dan sifat data dan 

meginterpretasikannya dalam kasus yang ditetliti 

5. Mengaplikasikan teknik analisis uji signifikasi dengan 

berbagai macam jenis dan sifat data dan 

meginterpretasikannya dalam kasus yang ditetliti 

D Knowledge 

Management 

memiliki  kemampuan mengenali, menghimpun, mengolah, 

mendistribusikan, dan menggunakan pengetahuan yang penting 

dan bermanfaat bagi pengembangan organisasi/perusahaan, 

membina dan mendayagunakan orang-orang yang 

berpengetahuan yang ada dalam organisasi dengan bijak dan 

optimal, serta merancang, menyelenggarakan, dan 

mengembangkan sistem Knowledge Management yang efektif dan 

efisien bagi organisasi/perusahaan 

1. Menganalisis perbedaan antara data, informasi, dan 

pengetahuan,  pengetahuan yang bersiat tacit, dan ekspilisit, 

serta bagaimana mentransformasikan kedua jenis 

pengetahuan tadi secara timbal balik 

2. Mengembangan model distribusi  dan mendayagunakan 

pengetahuan yang penting dan bermanfaat dalam 

mendukung keberhasilan jalannya organisasi/perusahaan 

3. mengembangkan model pembinana orang-orang yang 

berpengetahuan atau knowledge worker agar bersemangat 



dan berdayaguna secara optimal 

4. mengembangkan, megoperasikan, dan mengevaluasi sistem 

manajemen pengetahuan yang ada dalam 

organisasi/perusahaan 

E Human Resource 

Management 

meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan me-

manage employees dan kemampuan memecahkan masalah-

masalah Human Resources dengan isi materi tentang konsep 

human resources mangement, recruitment sampai dengan 

empowerment dan me-manage secara global 

1. Menjelaskan Pengertian Konsep dasar dan Filosofi 

keilmuan MSDM 

2. Memahami Lingkup konsep MSDM dalam 

Organisasi dan berkonstribusi terhadap  

Organisasi  

3. Memaham konsep kebutuhan ,recruitment dan 

seleksi SDM 

4. Memahami konsep Plecement dan Kriterianya 

5. Memahami konsep Kriteria kinerja, evaluasi 

Kinerja dan pembinaan 

6. Memahami konsep Pemberdayaan SDM (HCM) 

dan Pengembangan (Empowerment) 

7. Memahami kosep Promosi /sistem pengembangan 

karir 

8. Memahami konsep imbalan (system reward) 

9. Memahami Konsep Knowledge Manajement, 

Learning Organisation dan Organisation Learning 

10. Memahami konsep Talent Managament 

11. Memahami konsep Employee Maintanance 

12. Memahami konsep Retirement 

13. Memahmi konsep kesehatan dan keselamatan 



kerja /safety health (K3) 

F Critical Issue in 

HRM 

Memiliki pemahaman berbagai pendekatan untuk 

mengidentifikasi isu-isu kritis penting terkini dalam MSDM,  

mengembangkan analisis kritis terhadap isu-isu kritis penting 

terkini dalam MSDM, mengdeskripsikan konsep hasil analisis 

masalah SDM sebagai  upaya solusi permasalahan penting dalam 

MSDM. 

1. Menganalisis  isu-isu kritis terpenting terkini dalam HRM 

2. Menganalisis isu-isu kritis penting terkini dalam HRM 

3. Merancang konsep secara sistematis eksplanasi pembahasan 

isu-isu kritis di dalam MSDM 

4. Mendeskripsikan hasil analisis konsekuensi-konsekuensi logis 

akibat-akibat permasalahan kritis dalam kualitas SDM 

5. Merancang  dan mengembangkan model strategi-strategi 

solusi permasalahan kualitas SDM 

G New Orientation in 

HRM 

Memiliki kemampuan pemahaman tentang konsep perkembangan 

perspektif manajemen sumber daya manusia, menganalisis  

konsep perkembangan perspektif capital terkait dalam aspek-

aspek manajemen sumber daya manusia, mengembangkan 

aplikasi konsep-konsep perspektif baru dalam manajemen sumber 

daya manusia 

 

1. mendeskripsikan hasil analisis konsep perkembangan 

perspektif dalam aspek-aspek manajemen sumber daya 

manusia 

2. menganalisisi faktor-faktor pendukung perkembangan 

perspektif dalam aspek-aspek manajemen sumber daya 

manusia 

3. Mengevaluasi sekuensi perkembangan perspektif dalam 

aspek-aspek manajemen sumber daya manusia 

4. menerapkan analisis pendukung perkembangan perspektif 

dalam aspel-aspek manajemen sumber daya manusia 

5. menerapkan konsep perkembangan perspektif dalam aspek-

aspek manajemen sumber daya manusia ke dalam riset-riset 

ilmiah     

H Change 

Management 

Mahasiswa mampu memahami menguasai, dan proses dalam 

menyelenggarakan perubahan organisasional, menganalisis 

macam perubahan dan alasannya serta dapat menyikapi dengan 

tepat sesusai kebutuhan organisasi/ perusahaan dan tuntutuan 

lingkungannya, serta menyelenggarakan  perubahan secara lancar 

dan efektif yang berkisinambungan dalam suatu 

organisasi/perusahaan 

 

1. mengevaluasi  perubahan, dan macam-macam jenis 

perubahan, serta alasan mengapa perubahan itu diperlukan. 

2. mengimplementasikan perubahan organisasional 

berdasarkan wawasan akademik. 

3. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan 

dan faktor-faktor yang dapat menghalangi perubahan. 

4. Mengevaluasi pendekatan dan teknik untuk dapat 

melakukan perubahan secara lancar dan efektif. 

5. menerapkan 8 langkah perubahan model Kotter, dan lain-

lainnya secara efektif disuatu organisasi/perusahaan. 



6. merancang, melaksanakan dan mengevaluasi suatu 

perubahan agar sesuai dengan kebutuhan organisasi 

perusaaan.  

I Strategic HRM Mampu menyusun strategis HRM, analisis peran manajemen dan 

SDM di strategis HRM, dan mengembangkan dan menerapkan 

strategi SDM, serta merancang dan menerapkan toolkit 

memberikan panduan pada strategi SDM berkembang melalui 

tinjauan strategis. 

1. menganalisis kerangka strategis SDM: dengan peran 

manajemen dan SDM di HRM strategis dan dengan proses 

mengembangkan dan menerapkan strategi SDM. 

2. Mengidentifikasi dan analisis bidang utama SDM di mana 

strategi yang dikembangkan.  

J Industrial 

relationship 

Menghasilkan tenaga akademis dan non akademis, peneliti dan 

praktisi dalam bidang MSDM yang sesuai dengan perkembangan 

zaman, ilmu dan teknologi memasuki era globalisasi. 

1. Menganalisis  konsep dasar hubungan industrial,  

2. Mengembangkan model Industrial Relationship SDM dalam 

organisasi 

3. Menyusun dan megevaluasi, hubungan industrial yang 

menyangkut perburuhan, pekerja, pemberdayaan karyawan, 

hubungan kerja, karir, imbalan, jaminan kesehatan dan 

keamanan . 

4. mengembangkan dan mengimplementasikan hubungan 

industrial yang menyangkut perburuhan, pekerja, 

pemberdayaan karyawan, hubungan kerja, karir, imbalan, 

jaminan kesehatan dan keamanan serta segala bentuk 

implikasinya 

K Leadership and 

decision making 

Mampu mengembangkan konsep pemimpin dan kepemimpinan 

pada organisasi/perusahaan,  memecahkan persoalan-persoalan 

organisasi, dengan melakukan analisis kritis melalui pengambilan 

keputusan, pada semua tingkat dan sistem pada 

organisasi/perusahaan.  

Serta menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan dan pengambilan 

keputusan melalui kajian dan riset, serta mampu menyikapi 

perubahan dan tantangan masa depan. 

 

1. menjelaskan perbedaan tentang konsep dan prinsip-prinsip 

kepemimpinan dan manajemen 

2. mengidentifikasi karakteristik SDM dengan cara yang tepat 

3. mengevaluasi peran MSDM dalam organisasi/perusahaan di 

masa kini, dengan aktivitas kerjanya. 

4. Mengembangkan model pengelolaan perubahan melalui 

Organizational Development, 

5. Mengaplikasikan metode dan gagasan baru untuk membantu 

staf dalam mengatasi perubahan global. 

6. Mengembangkan model pemberdayaan staf dalam 

menetapkan resiko pengambilan keputusan. 

7. Mengembangan model pengeolaan organisasi/perusahaan 

tetap sehat dan mampu bersaing. 



8. Mengembangkan teknik evaluasi pemilahan dalam 

pengembangan tenaga kerja terdiferensial. 

9. Menganalisis pengelolaan keragaman, dan kesetaraan dalam 

pekerjaan. 

10. Merancang  tindakan yang tepat  dalam mengelola SDM 

11.  menetapkan  solusi terbaik untuk membuat perusahaan/ 

organisasi mampu bergerak simpel dan cepat. 

12. menentukan perspektif yang berkembang dalam perusahaan 

multinasional  yang merupakan lambang atau simbol 

keberhasilan. 

13. membuat keputusan yang dapat diterima oleh bawahan dan 

masyarakat, 

14. mengembangkan model keputusan yang tepat dalam 

kepentingan organisasi dan riset. 

L Inter Culture 

Management 

Mampu menganalisis dan mengkaji konsep, prinsip, 

pendekatandan aplikasi manajemen internasional khususnya 

manajemen lintas budaya dalam suatu organisasi 

1. menganalisis  makna dan dimensi kebudayaan dalam 

organisasi,  

2. mengembangkan pengelolaan komunikasi lintas budaya SDM 

dalam organisasi,  

3. mengembangkan model perbedayaan budaya dalam 

organisasi perencanaan strategic  

4. mengaplikasikan  manajemen internasional dalam bidang 

politik dan hubungan antar pemerintahan, 

5. mengembalkan model  pengambilan keputusan dan kontorl, 

motivasi, & kepemimpinan lintas budaya 

M Performance 

Management 

(Manajemen 

Kinerja) 

Mahasiswa mampu memahami arti, manfaat, dan proses 

manajemen kinerja untuk meningkatkan kinerja organisasi. 

Mengimplementasikan manajemen kinerja berdasar wawasan 

teoritik, serta dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang 

perlu menjadi pertimbangan dalam menjalankan manajemen 

kinerja. 

N Management & 

Organizational 

Theory 

Memiliki konsep-konsep manajemen maupun manajemen praktis 

dan menganalisis penerapan teori organisasi dalam kebijakan 

pengembangan SDM, serta mengevaluasi kualifikasi manajemen 

dan organisasi secara profesional. 

1. Menganalisis  konsep maupun aplikatif  manajemen dalam 

pengembangan SDM. 

2. Menganalisis komponen organisasi mulai dari design, kultur, 

struktur, dan sistem  dalam pelaksanaan di masyaraka. 

3. Mengembangkan model  organisasi yang memiliki corporate 



value. 

O Human and Social 

Capital 

Management 

Memiliki konsep Human capital Management Concept untuk 

mengembangkan Capital People drive value, mengembangkan 

measuring human capital, the worth people as assets,  End-to-end 

human capital value report,  quantum leap and guiding principles. 

The concept of human capital is concerned with the added value 

people provide for organizations, serta menganalisis Theory and 

applications: Social capital and social networks in action. Central 

concepts: social capital, strong and weak, Socio centric 

perspectives with applications to human resources, Egocentric 

concepts and applications.  

1. Menganalisis konsep dan pendekatan Manajemen Modal 

Insani , Konsep Social Capital 

2. Mengimplementasikan data dan Pengukuran dan Modal 

Insani dan data  dalam laporan Modal Insani 

3. Menganalisis akuntansi  manusia 

4. Mengimplementasikan hasil-hasil Penelitian HCM 

5. Keunggulan dalam Manajemen Modal Insani dalam 

pengembangan organisasi 

6. Mengembangakan strategi modal Manusia 

7. Mengaplikasikan  Manajemen Modal Insani dan  The role of 

human resources in human capital management dalam 

pengembangan organisasi 

8. Menganalisis  Benchmarking of Human Capital Management 
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