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Menguasai konsep teoritis,metoda dan perangkatanalisis fungsi manajemen
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Minggu
Ke-

(1)
1

2

Sub-CPMK
(Kemampuan akhir
yg direncanakan)

Bahan Kajian
(Materi Pembelajaran)

Bentuk dan
Metode
Pembelajaran

(2)
Memiliki
pengetahuan
tetang perbedaan
karakteristik pasar
industri dengan
pasar konsumen
dan sifat
permintaannya

(3)
PENGANTAR
PEMASARAN INDUSTRI
a. Apakah yang
dimaksud dengan
pemasaran industri?
b. Pemasaran industri
Vs pemasaran
konsumen
c. Ruang lingkup
pemasaran industri
d. Karakteristik
permintaan industri
.

(4)
 Bentuk:
Kuliah
 Metode:
Diskusi
kelompok
dan studi
kasus

(5)
TM:
2x(2x50”)

Memahami
karakteristik pasar
industri dilihat dari
tipe-tipe
konsumen industri
baik untuk barang
maupun jasa serta
memahami
penerapan
pemasaran pada
konsumen industri

KARAKTERISTIK PASAR
INDUSTRI
a. Tipe-tipe konsumen
pasar industri
b. Klasifikasi produk dan
jasa industri
c. Penerapan
pemasaran pada
konsumen dan tipe
produk yang berbeda
d. Konsumen industri
e. Praktek pembelian

Bentuk:
Kuliah

TM:
1x(2x50”)

Metode:
Discovery
Learning,
Diskusi dlm
kelompok

Estimasi
Waktu

TT:
2x(2x60”)

Pengalaman Belajar
Mahasiswa
(6)
• Menyusun ringkasan
dlm bentuk makalah
tentang perbedaan
pasar industri dengan
pasar konsumen.
(Tugas-1)

(7)
Kriteria:
Rubrik kriteria
grading

• Mengklasifikasi
produk dan jasa pasar
industri dan
konsumennya.
(Tugas-2)

Kriteria:
Ketepatan,
kesesuaian
Bentuk nontest:
 Ringkasan
klasifikasi
produk dan
jasa pasar
industri

BM:
2x(2x60”)

BT:
1x(2x60”)
BM:
1x(2x60”)

Kriteria &
Bentuk

Bentuk nontest:
 Tulisan
makalah
 Presentasi

Penilaian
Indikator

Bobot
(%)

(8)
 Ketepatan
menjelaskan
tentang
perbedaan
antara
pemasaran
industri dengan
pemasaran
konsumen
 Ketepatan
menjelaskan
karakteristik
permintaan
industri
 Ketepatan
menentukan
luas pasar
industri

(9)
5

 Ketepatan
menjelaskan
berbagai jenis
konsumen
pasar industri
 Ketepatan
mengklasifikasikan produk
dan jasa pasar
industri

5

oleh konsumen
industri
f. Analisis lingkungan
pemasaran industry
3

Memahami tujuan
pembelian
organisasi, perilaku
dalam pembelian ,
serta proses
pengambilan
keputusan dalam
pembelian pada
pasar industri

SIFAT PEMBELI
INDUSTRI DAN
PERILAKU PEMBELIAN
a. Tujuan pembelian
b. Aktivitas pembelian
c. Tipe-tipe pembelian
d. Teknik pembelian
e. Buying centre
f. Evaluasi kapabiltas
pemasok
g. Perilaku pembelian:
the Webster and
Wind model & The
Sheth model
h. Aktivitas pembelian
saat ini

Bentuk:
Kuliah
Metode:
Discovery
Learning,
Diskusi dlm
kelompok

TM:
1x(2x50”)
BT:
1x(2x60”)
BM:
1x(2x60”)

 Mengkaji dan
mensarikan strategi
produk industri .
(Tugas-3)

Kriteria:
Ketepatan,
kesesuaian
Bentuk nontest:
 Ringkasan
kajian strategi
pengembnagn
an produk
industri
;

 Ketepatan
menjelaskan
tujuan
pembelian,
aktivitas dalam
pembelian dan
tipe
pembeliannya
 Ketepatan
menjelaskan
buying centre
sebagai pusat
pengambilan
keputusan
pembelian pada
konsumen
industri,

5

4

Memahami
berbagai aspek
interaksi antara
pembeli dengan
penjual , termasuk
persepsi dan peran
yang
dimainkannya,
factor terbesar
yang
mempengaruhi
hubungaan
pembeli dan
penjual, metode
yang digunakan
untuk
mempengaruhi
pembeli industri,
dan memahami
kesepakatan
khusus antara
pembeli dan
penjual

HUBUNGAN
PEMBELIAN DENGAN
PENJUAL
a. Interaksi pembeli dan
penjual
b. Tipe-tipe hubungan
c. Customer
relationship
management
d. Berbagai metode
untuk mempengaruhi
konsumen industri
e. Kesepakatan khusus
antara pembeli
dengan penjual
f. Pelayanan konsumen

Bentuk:
Kuliah
Metode:
Discovery
Learning,
Diskusi dlm
kelompok

TM:
1x(2x50”)
BT:
1x(2x60”)
BM:
1x(2x60”)

 Membuat gambaran
model interaksi
pembeli dengan
penjual (Tugas-4)

Kriteria:
Ketepatan,
kesesuaian
Bentuk nontest:
 Ringkasan
artikel journal
dan road map
nya;
 Rumusan
masalah dan
hipotesis
penelitian;

 Ketepatan
menjelaskanint
eraksi antara
pembeli dan
penjual serta
tipe hubungan
yang terjadi
 Ketepatan
menjelsakan
berbagai
metode untuk
mempengaruhi
konsumen
 Keterpatan
menjelaskan
cara mencapai
kesepakatan
antara pembeli
dan penjual

5

5

Memahami sistem INTELIJEN PEMASARAN
informasi
INDUSTRI DAN RISET
pemasaran, sifat
PEMASARAN
dan cakupan riset
a. Pentingnya riset
pemasaran dalam
pemasaran
lingkungan
b. Perbedaan riset
pemasaran
pemasaranindustr
industri, proses
dengan riset pasar
riset dan intelijen
konsumen
pemasaran
c.
Sistem informasi
pemasaran
pemasaran dan
industri, serta
proses riset
penggunaan
pemasaran
sumber informasi
d. Peran riset pasar
sekunder, serta
penggunaan hasil
dalam menentukan
riset dan intelijen
potensi pasar
untuk pengambilan
danmengembangka
keputusan
n perkiraan

Bentuk:
Kuliah

TM:
1x(2x50”)

Metode:
Discovery
Learning,
Diskusi dlm
kelompok

TT:
2x(2x60”)

Bentuk:
Kuliah

TM:
1x(2x50”)

 Membuat alur sistem
informasi pemasaran
produk atau jasa
pasar industri
(Tugas-5)

Kriteria:
Rubrik kriteria
grading

 Membuat

Kriteria:
Rubrik kriteria

BM:
1x(2x60”)

Bentuk nontest:
 Tulisan
makalah
 Presentasi

penjualan
e. Sifat riset
pemasaran dalam
lingkungan industri
f. System intelijen
marketing industry

6

Memahami proses
dalam segmentasi

SEGMENTASI PASAR
INDUSTRI , TARGET

 Ketepatan
menjelaskan
perbedaan
antara riset
pada pasar
konsumen
dengan riset
pada pasar
industri
 Ketepatan
dalam
mendeskripsika
n peran riset
pasar dalam
menentukan
potensi pasar
dan
 Ketepatan
mengembangkan perkiraan
penjualan
 ketepatan
dalam
menjelaskan
cara
menggunakan
masing-masing
metode
 ketepatan
menjelasakan
bagaimana
intelijen
pemsaran
dilakukan serta
kegunaannya
riset pasar
 Ketepatan
menjelaskan

10

10

pasar dan
menetapkan
menetapkan pasar
sasaran serta
pengembangan
positioning yang
efektif

7

Memahami
berbagai produk
industry,
perubahan strategi
produk, daur hidup
produk dan
implikasinya dalam
strategi
pemasaran,
penanganan
inovasi dan
pengembangan
produk baru serta

PASAR DAN
POSITIONING

a. Pentingnya
segmentasi pasar
b. Keterkaitan
segmentasi,
targeting dan
positioning
c. Segmentasi pasar
berdasar
produk/aplikasi jasa
d. Segmentasi pasar
berdasarkan
perilaku konsumen
e. Proses segmentasi
pasar
f. Seleksi segmen
sasaran
g. Penetapan target
pasar
h. Positioning
i. Repositioning

Metode:
Discovery
Learning,
Diskusi dlm
kelompok

STRATEGI PRODUK DAN
PENGEMBANGAN
PRODUK BARU

Bentuk:
Kuliah

a. Pengertian produk
industri
b. Daur hidup produk
industry
c. Difusi inovasi
d. Proses
pengembangan
produk
e. Pengujian konsep

Metode:
Discovery
Learning,
Diskusi dlm
kelompok

BT:
1x(2x60”)

segmentasi untuk
jasa pada pasar
indutri (Tugas-6)

BM:
1x(2x60”)

TM:
1x(2x50”)
BT:
1x(2x60”)
BM:
1x(2x60”)

 Mengkaji dan
mensarikanstrategi
produk industri .
(Tugas-7)

grading
Bentuk nontest:
 Tulisan
makalah
 Presentasi

Kriteria:
Ketepatan,
kesesuaian
Bentuk nontest:
 Ringkasan
proses
strategi
pengembangan
produk

strategi
pembuatan
segmen pasar
dan penentuan
variabel segmen
yang efektif
 Ketepatan
menjelaskan
strategi
penentuan pasar
sasaran
 Ketepatan
menjelaskan
strategi
posistioning
produk industri
 Ketepatan
menjelaskan
keterkaitan
antara
segmentasi,
penentuan pasar
sasaran dan
positioning

 Ketepatan
menjelaskan
tentang
produk
industry dan
strategi
perubahannya
 Ketepatan
menjelaskan
teori daur
hidup produk

10

8

pemahaman akan
strategi pemasaran
jasa-jasa untuk
industri

produk baru
f. Pengembangan
produk srategis
g. Perpanjangan VS
adopsi
h. Penentu Kinerja
Produk Baru dan
Ketepatan Waktu

Memahami
perbedaan sifat
saluran distribusi
industri, proses
desain saluran
distribusi untuk
pengembangan
saluran baru dalam
pasar industry,
pentingnya
manajemen
anggota distribusi
industry serta
peran distribusi
fisik dan pentingya
system
manajemen logistic

SALURAN DITRIBUSI
INDUSTRI DAN
PEMASARAN LOGISTIC
a. Perbedaan sifat
saluran distribusi
industri
b. Tipe-tipe perantara
industri
c. Desain saluran
d. Penanganan anggota
saluran
e. Supply chain
management
f. Manajemen logistic
g. Distribusi pemasaran
fisik
h. Analisis efektifias
saluran distribusi

dan
implikasinya
dalam strategi
pemasaran
 Ketepatan
menjelaskan
bagaimana
mengembangk
an strategi
produk untuk
produk yang
telah ada
 Ketepatan
menentukan
ukuran kinerja
produk baru
Bentuk:
Kuliah
Metode:
Discovery
Learning,
Diskusi dlm
kelompok

TM:
1x(2x50”)
TT:
2x(2x60”)
BM:
1x(2x60”)

 Makalah: studi kasus
saluran distribusi
produk pasar industri
(Tugas-8)

Kriteria:
Rubrik kriteria
grading
Bentuk nontest:
 Tulisan
makalah
 Presentasi

 Ketepatan
menjelaskan
perbedaan
antara saluran
distribusi
pasar
konsumen
dengan pasat
industri
 Ketepatan
menjelaskan
bagaimana
membangun
membangun
dan
memelihara
saluran

10

distribusi
 Ketepatan
menjelaskan
keterkaitan
supplay shain
management
dengan
manajemen
logistik
 Ketepatan
menjelsakan
cara
mengintegrasik
an jaringan
distribusi
 Ketepatan
menjelaskan
beberapa
teknik yang
digunakan
untuk respons
pelanggan yang
efisien.

9

10

Memahami peran
personal selling
dalam strategi
pemasaran
industri, hubungan
perilaku pembelian
industri dengan
proses personal
selling, serta
manajemen
armada penjualan

MENGELOLA FUNGSI
PERSONAL SELLING
a. Karakteristik personal
selling
b. Perilaku pembelian
organisasi dan
personal selling
c. Organisasi penjualan
dan manajemen
d. Manajemen armada
penjualan
e. Penyebaran armada
penjualan

Bentuk:
Kuliah

Memahami
KOMUNIKASI INDUSTRI:
komunikasi
PERIKLANAN, PROMOSI
pemasaran industri PENJUALAN,
yang efefktif, dan
PUBLISITAS DAN
pentingnya
PEMASARAN
promosi penjualan, LANGSUNG
a. Proses
penjualan
publisitas,
produk industry dari
hubungan
awal hingga akhir
masyarakat dan

Bentuk:
Kuliah

Metode:
Discovery
Learning,
Diskusi dlm
kelompok

Metode:
Discovery
Learning,
Diskusi dlm
kelompok

TM:
1x(2x50”)
BT:
1x(2x60”)

 Mengkaji berbagai
jurnal tentang
perilaku pembelian
produk industri
(Tugas-9)

BM:
1x(2x60”)

TM:
1x(2x50”)
BT:
1x(2x60”)
BM:
1x(2x60”)

Kriteria:
 Ketepatan
Ketepatan,
menjelaskan
kesesuaian
peran
Bentuk nonpersonal
test:
selling dalam
 Ringkasan
pemasaran
kajian jurnal
industri
dan simpulan ;

5

 Ketepatan
menjelaskank
eterkaitan
perilaku
pembeli
dengan
personal
selling
 Ketepatan
menjelaskan
penyebaran
armada
penjualan
pasar industri
 Ketepatan
menjelaskan
pengelolaan
armada
penjualan

 Mengkaji berbagai
bentuk komunikasi
pemasaran industri
yang ada di internet
(Tugas-10)

Kriteria:
Ketepatan,
kesesuaian
Bentuk nontest:
 Ringkasan
kajian
berbagai
bentuk

 Ketepatan
mendeskripsi
kan faktorfaktor yang
memengaruhi
bauran
komunikasi
pemasaran
 Ketepatan

5

pemasaran
langsung dalam
pemasaran industri

b. Membangun
program
komunikasi industri
c. Periklanan,
d. Pengukuran respon
terhadap
periklanan dari sisi
penjualan dan dari
sisinon penjualan
e. Cera penyusunan
anggaran promosi
f. Bentuk promosi
selain periklanan
g. pameran
perdagangan
h. Menangani
pameran
perdagangan
i. Mengintegrasikan
kegiatan promosi

komunikasi
pemasaran
industri dan
simpulan ;

menjelaskan
penggunaan
model dalam
komunikasi
bisnis ke bisnis
 Ketepatan
memahami
peran situs web
perusahaan.
 Ketepatan
mendeskripsikan manfaat
utama dan
kerugian
menggunakan
pameran
 Ketepatan
menjelaskan
bagaimana
pameran dapat
digunakan
dalam
manajemen
akun-kunci
 Ketepatan
menjelasakan
cara membuat
pameran lebih
efektif
 Ketepatan
mendeskripsikan manfaat
utama dari
promosi
penjualan
 Keteapatan
menjelaskan

bagaimana
promosi
penjualan
memuluskan
fluktuasi
permintaan
 Ketepatan
meng uraikan
jenis utama
promosi
penjualan,
dengan
kelebihan dan
kelebihannya
 Ketepatan
menjelaskan
cara untuk
meningkatkan
efektivitas
promosi
penjualan
11

Memahami
penetapan harga
produk
industri,berbagai
factor yang
mempengaruhi
keputusan tentang
harga dalam
industry, serta
strategi dan
kebijakan harga
yang berbeda
untuk produk dan
situasi yang
berbeda

STRATEGI DAN
KEBIJAKAN HARGA
PASAR INDUSTRI

a. Arti khusus harga
b. Factor yang
mempengaruhi
keputusan tentang
harga
c. Proses penetapan
harga
d. Metode penetapan
harga (cost base
pricing, cost based
and competitor

 Ujian Tengah Semester
TM:
 Mengkaji berbagai
1x(2x50”)
bentuk stratgei
pnetapan harga dan
Metode:
BT:
penerapannya pada
Discovery
1x(2x60”)
pemasaran industri
Learning,
yang ada di internet
Diskusi dlm
BM:
(Tugas-11)
kelompok
1x(2x60”)
Bentuk:
Kuliah

Kriteria:
Ketepatan,
kesesuaian
Bentuk nontest:
 Ringkasan
kajian
berbagai
bentuk
strategi harga
dan
penerapannya
pemasaran
industri dan
simpulan ;

 Ketepatan
menggambarkan bagaimana
pembeli
organisasi
melihat harga
dari sudut
pandang nilai
 Ketepatan
menjelaskan
faktor paling
penting dalam
penentuan
harga bisnis ke
bisnis

10

based pricing,
harga berdasar
perilaku konsumen,
harga yang
mengabaikan
aplikasi produk)
e. Strategi harga
f. Sensitivitas harga
g. Kebijakan harga
jangka waktu
perdagangan dan
kondisi pada pasar
industri

12

Memahami
karakteristik
organisasi yang
berorientasi pada
rencana srategik,
peran pemasaran
dalam rencana
strategi, rencana
stragei pada
tingkatan

PERENCANAAN
STRATEGI,
IMPLEMENTASI DAN
PENGAWASAN DALAM
PEMASARAN INDUSTRI

a. Tingkatan strategi
b. Karakteristik
orientasi pasar
industri
c. Peran pemasaran

Bentuk:
Kuliah
Metode:
Discovery
Learning,
Diskusi dlm
kelompok

TM:
1x(2x50”)
BT:
1x(2x60”)
BM:
1x(2x60”)

 Menyusun ringkasan
dlm bentuk makalah
tentang perencanaan
strategi,
implementasi dan
pengawasan dala
pasar industri
(Tugas-12)

Kriteria:
Rubrik kriteria
grading
Bentuk nontest:
 Tulisan
makalah
 Presentasi

 Ketepatan
menjelaskan
daftar faktorfaktor yang
berdampak
pada
pengembangan
strategi
penetapan
harga
 Keteptan
menjelaskan
bagaimana
perusahaan
mengelola
proses
penawaran
kompetitif
 Ketepatan
mendeskripsi
kan faktorfaktor kunci
yang
mempengaruhi
sensitivitas
harga
pelanggan
 Ketepatan
menjelaskan
cara
menggabungka
n elemen
bauran
pemasaran
untuk mencapai
sasaran
 ketepatan

10

perusahaan,
dalam perencanaan
proses
strategi
perencanaan
d. Perencanaan stratgi
strategic dalam
pada tingkatan
tingkatan unit
perusahaan
bisnis serta
e. Proses
penerapan dan
perencanaan
pengawasan
strategi pada
rencana pemasaran
tingkatan unit
industri

menjelaskan
beberapa
masalah
penerapan
rencana
pemasaran
 Ketepatan
menjelaskan
cara
mengembangka
n sistem kontrol
untuk rencana
pemasaran.

bisnis
f. Implementasi dan
pengawasan
rencana-rencana
pemasaran
g. Pengukuran kinerja
pemasaran/marketi
ng audit
h. Monitoring dan
evaluasi kinerja
pemasaran

13

Memahami
perubahan
lingkungan bisnis,
pemasaran produk
industri melalui ecommerce, serta
mampu membaca
perkembangan
pasar elektronik
dan internet

PEMASARAN INDUSTRI
DAN E-COMMERCE
a. Pengertian
ecommerce
b. Perubahan
lingkungan bisnis
c. Business to business
forms of ecommerce
d. Penggunaan internet
e. Strategi pemasaran

 Mempelajari
rencana
strategi pada
tingkatan
perusahaan
 Mempelajari
proses
perencanaan
strategic
dalam
tingkatan unit
bisnis
Bentuk:
Kuliah
Metode:
Discovery
Learning,
Diskusi dlm
kelompok

TM:
1x(2x50”)
BT:
1x(2x60”)
BM:
1x(2x60”)

 Mendiskusikan
pengaruh perubahan
teknologi terhadap
pemsaran tradisional
pasar industri
(Tugas-13)

 Mengetahui
bagaiaman
lingkungan
bisnis
Bentuk nontradisional
test:
berubah
 Simpulan hasil
menjadi ediskusi
commerce
 Memahami
Kriteria:
Rubrik kriteria
grading
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dimasa yang akan
datang

untuk pemasaran
elektronik

Memahami
karakteristik pasar
internasional, cara
menentukan pasar
sasaran, serta
strategi untuk
memasuki pasar
industri
internasional

PEMASARAN INDUSTRI
INTERNASIONAL
a. Sifat pasar
internasional
b. Intelijen pasar dan
riset pasar
c. Memilih pasar
d. Aspek hukum dalam
binis internasional
e. Resiko dalam bisnis

Bentuk:
Kuliah
Metode:
Discovery
Learning,
Diskusi dlm
kelompok

TM:
1x(2x50”)
TT:
2x(2x60”)
BM:
1x(2x60”)

 Studi kasus
pemasaran produk
pada pasar indutsri
internasional
(Tugas-14)

Kriteria:
Rubrik kriteria
grading
Bentuk nontest:
 Tulisan
makalah
 Presentasi

bentuk
pemasaran
industri
melalui ecommerce
 Memahami
pembuata
pasar
elektronik
lewat internet
 Memahami
pembuatan
business side
dalam bentuk
World Wide
Web lewat
internet
 Menganalisis
bagaimana
perkembanga
n pasar
elektronik dan
internet
dimasa yang
akan datang
 Menjelaskan
sifat dan
pentingnya
pasar
internasional
 Menjelaskan
bagaiaman
mendapatkan
informasi

5

internasional
f. Strategi memasuki
pasar internasional
g. Harga dan jangka
waktu pembayaran
dalam pergadangan
internasional

pasar sasaran
dan memilih
pasar yang
dimasuki
 Menjelasakan
aspek
ekonomi ,
hukum dan
budaya dari
lingkungan
pemasaran
internasional
 Menjelasakan
resiko dalam
bisnis
internasional
Ujian Akhir Semester

Catatan:
1. CapaianPembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan
pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. CPL yang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk
pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiridariaspeksikap, ketrampulanumum, ketrampilankhususdanpengetahuan.
3. CP Mata kuliah (CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah,
danbersifatspesifikterhadapbahankajianataumateripembelajaranmatakuliahtersebut.
4. Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir
yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, danbersifatspesifikterhadapmateripembelajaranmatakuliahtersebut.
5. Kreteria Penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator
yang telah ditetapkan. Kreteriapenilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun
kualitatif.
6. Indikator penilaiankemampuan dalam proses maupunhasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau
kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.

