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Ika Menarianti, S.Kom., M.Kom

Ketua Program Studi S-1 Bisnis Digital

Dunia bisnis masa kini sudah terintegrasi dengan digitalisasi,
sehingga mengubah pola bisnis secara signifikan. Ini adalah proses
integrasi yang melibatkan pertukaran pemahaman, produk,
teknologi, dan berbagai aspek lainnya. Saat ini digitalisasi
merupakan fenomena yang tak terhindarkan yang mengarah pada
perkembangan bisnis yang pesat di internet dan teknologi
informasi. Berangkat dari fenomena ini, pemerintah semakin serius
mengembangkan perekonomian digital. Transformasi bisnis
berformat teknologi canggih tak terelakkan. Tentunya, diperlukan
SDM dengan kompetensi yang mumpuni untuk menghadapi
perubahan tersebut.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, Prodi Bisnis Digital
UPGRIS menciptakan kolaborasi keilmuan dari bisnis dan teknologi
dalam menyiapkan sumber daya manusia di era industri 4.0,
dimana memberikan ilmu, pemahaman dan keterampilan pada
mahasiswanya agar menjadi insan cendekia yang unggul berjati
diri pada bidang Bisnis Digital. Program studi ini di desain untuk
menghasilkan lulusan di bidang Digital Business Analyst dan
Digital Creative Entrepreneur

3

SAMBUTAN
KETUA PROGRAM STUDI
S-1 BISNIS DIGITAL UPGRIS



4

Meningkatnya jumlah pengguna internet di Indonesia membuka
peluang baru bagi Bisnis Digital, dimana teknologi digital telah
mempengaruhi dunia bisnis secara global. Kebutuhan tenaga kerja
yang sesuai kompetensi pun memerlukan keahlian sebagai
penghubung antara bisnis dan teknologi digital. Seiring dengan
perkembangan era digitalisasi yang pesat dalam dunia bisnis, menjadi
salah satu pendorong bagi Universitas PGRI Semarang mendirikan
Program Studi Bisnis Digital. Keberadaan prodi ini merupakan respon
untuk menjawab tantangan bisnis masa depan yang akan di dominasi
oleh sistem digital sehingga diperlukan kajian terstruktur, mendalam,
dan berkelanjutan untuk merumuskan strategi bisnis yang tepat.

Pada implementasinya, jurusan ini akan mengajarkan untuk
merancang dan menjalankan bisnis yang berbasis digital. Ilmu yang
akan diperoleh merupakan perpaduan dari manajemen, bisnis, sistem
informasi, hingga teknik informatika. Lebih dari itu, lulusan jurusan ini
juga diharapkan memiliki keterampilan mumpuni untuk menjadi
seorang ahli pada bidang bisnis dan teknologi yang mampu
menghadirkan solusi dan rekomendasi dalam berbagai permasalahan
bisnis. 

Program Studi Bisnis Digital UPGRIS sendiri dikembangkan untuk
mempersiapkan sumber daya manusia di bidang penguasaan pada
bidang Start-Up, Digital Marketing, Finance, Data Science, Machine
Learning, hingga Artificial Intelligence.



5

Alasan memilih Prodi Bisnis Digital 

1. Prospek Bisnis Digital di Indonesia sangat berpeluang untuk 
terus berkembang lagi.

Bisnis digital Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat, terutama
dalam beberapa tahun belakangan. Seiring dengan semakin populernya
penggunaan e-commerce dan marketplace untuk berbelanja secara online,
semakin banyak pula orang yang menjalani bisnis atau usaha online. Bisnis digital
juga mencakup bidang startup yang pertumbuhannya terus meningkat pula di
saat ini.

5. Kuliah di Jurusan Bisnis Digital belajar tentang bidang ilmu yang
seru dan lengkap untuk dipelajari

Bidang ilmu yang dipelajari di jurusan Bisnis Digital tidak sebatas bisnis dengan
teknologi digital, ilmu yang akan diperoleh dari kuliah di jurusan Bisnis Digital
merupakan perpaduan dari manajemen, akuntansi, sistem informasi, hingga
teknik informatika.

2. Prospek kerja lulusan Bisnis Digital sangat Luas

Selain lulusannya banyak dibutuhkan perusahaan pada industri bisnis digital,
lulusan prodi S-1 Bisnis Digital juga memiliki prospek kerja di berbagai bidang
bisnis berbasis teknologi informasi, data science, fintech, serta industri lainnya
yang tengah berkembang seiring dengan perkembangan teknologi. Dengan ilmu
dan praktik yang diberikan selama perkuliahan, lulusan akan memiliki
kompetensi profesi yang diprediksi akan mengalami kenaikan permintaan di
lapangan pekerjaan.

3.
Dengan menjadi jurusan yang masih baru, oleh sebab itu jumlah peminatnya pun
masih terbilang rendah. Padahal dilihat dari prospeknya sangat bagus di masa
depan. Ini membuat kesempatanmu untuk diterima semakin terbuka lebar.

Bisnis Digital merupakan jurusan yang masih "Baru"

4.
Lulusan prodi Bisnis Digital memiliki fleksibilitas untuk memilih sendiri jalan yang
diinginkan, baik bekerja pada perusahaan seperti Digital Marketing, Start-Up, E-
Commerce, Fintech, dan Industri lainnya atau dapat membuka peluang lapangan
pekerjaan sendiri dengan menjadi Entrepreneur atau Technopreneur.

Fleksibilitas prospek pekerjaan memungkinkanmu untuk masuk
kedalam perusahaan maupun menjadi Entrepeneur.

6.
"Dunia semakin menua, namun dunia digital tidak akan pernah mati". Itulah
alasan mengapa jurusan ini relevan dengan tren di masa depan karena dunia
digital adalah potensi terbesar didunia.

Potensi terbesar berada pada bidang Teknologi Digital



Peluang Karir S-1 Bisnis Digital 

Profesi ini bekerja sama dengan tim
pemasaran untuk pertumbuhan bisnis
perusahaan dengan mengidentifikasi
target pasar, menciptakan brand
image, serta membuat dan mengelola
marketing campaign melalui teknologi
digital& pemasaran berbasis internet.

Digital Marketing

Profesi ini bertugas mengevaluasi dan
mempelajari informasi lalu lintas web
dalam perusahaan untuk memberikan
rekomendasi kepada perusahaan
dalam meningkatkan bisnis seperti
pemberian informasi, layanan dan
pengembangan produk digital.

Digital Business Analyst

Data analyst bertugas memeriksa, memodelkan, dan mentransformasi data guna
menemukan informasi yang mendukung dalam membuat keputusan bisnis.
Forecasting, pembuatan keputusan operasional, serta evaluasi bisnis merupakan
beberapa kegiatan yang memerlukan analisis data.

Data Analyst

Profesi ini menciptakan peluang bisnis
baru melalui ide-ide yang kreatif dan
inovatif berbasis data dan informasi
digital seiring dengan kebutuhan dan
perkembangan teknologi informasi
untuk mencapai keuntungan dan
perkembangan bisnis.

Digital Entrepreneur

Profesi ini dapat secara perorangan
maupun bergabung dalam perusahaan
konsultan, yang mengindentifikasi
masalah, memberikan solusi dan
melakukan perencanaan bisnis terkait
dengan permasalahan yang bersifat
strategis maupun operasional.

Business Consultant
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Di era yang serba digital kini, prospek karir bagi para lulusan Bisnis Digital sangat luas.
Adapun beberapa prospek kerja Bisnis Digital adalah sebagai berikut:



Profesi ini melakukan kolaborasi dengan tim lintas fungsi di seluruh perusahaan,
mengelola semua aspek bisnis eCommerce, termasuk strategi dan pengembangan
konten, desain situs web, perencanaan bisnis, analisis web, dan teknologi.

E-Commerce dan Strategi Digital Manager

Profesi ini menciptakan peluang bisnis
baru melalui ide-ide yang kreatif dan
inovatif berbasis data dan informasi
digital seiring dengan kebutuhan dan
perkembangan teknologi informasi
untuk mencapai keuntungan dan
perkembangan bisnis.

Financial Analyst

Market researcher merupakan bagian
dari tim marketing yang bertugas
melakukan berbagai macam survei,
seperti survei dari calon konsumen
untuk mengetahui potensi dan
kecenderungan pasar terkini, analisis
produk, analisis kompetitor, dan
perkembangan tren pasar. 

Market Researcher

Profesi product manager memiliki tanggung jawab penuh atas suatu produk, mulai
dari fase planning, proses development, sampai dengan maintenance. Seorang
product manager membawahi tim untuk keseluruhan produk dengan tugas
mengidentifikasi produk potensial, melakukan riset pasar, menentukan spesifikasi,
menentukan jadwal produksi, perumusan harga produk, juga terlibat dalam
mengembangkan strategi marketing.

Product Manager

Business development merupakan
salah satu posisi penting dalam bisnis.
Business development adalah individu
atau kelompok yang berperan dalam
melakukan pengembangan pasar dan
relasi bisnis. Seorang BisDev harus
bisa menciptakan dan menemukan
kesempatan mengembangkan bisnis.

Business Development

Profesi ini bertugas merencanakan,
memulai, dan mengelola proyek
teknologi informasi (TI). Memimpin
dan mengarahkan pekerjaan staf
teknis hingga proyek terlaksana
dengan baik. Berfungsi sebagai
penghubung antara bisnis dan aspek
teknis proyek IT.

IT Project Manager

Technopreneur adalah sebutan untuk pelaku usaha di bidang teknologi yang
menciptakan dan mengembangkan ide bisnisnya dngan inovasi teknologi terbaru
untuk menjawab kebutuhan konsumen dan masyarakat luas. Technopreneur 
 harus memiliki pemahaman terhadap kebutuhan teknologi atas suatu keadaan
dan situasi tertentu.

Technopreneur
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APA SAJA YANG AKAN
DIPELAJARI SELAMA
BERKULIAH?

Selama menjadi mahasiswa S-1 Bisnis Digital UPGRIS, mata kuliah
yang akan dipelajari terdiri dari mata kuliah umum, mata kuliah
wajib, dan mata kuliah konsentrasi. Mata kuliah wajib merupakan
mata kuliah Universitas yang berlaku untuk seluruh mahasiswa
UPGRIS, mata kuliah prodi merupakan mata kuliah yang harus
diambil dan berlaku untuk semua mahasiswa S-1 Bisnis Digital,
sedangkan mata kuliah konsentrasi adalah mata kuliah yang hanya
dapat dipilih oleh mahasiswa yang mengambil peminatan
konsentrasi. Jumlah semester yang harus dilalui selama perkualiahan
adalah sebanyak 8 (delapan) semester, dengan bobot total
pembelajaran 147 SKS.

Semester 1

Agama
Pancasila
Bahasa Inggris

Semester 2

Kewarganegaraan
Bahasa Indonesia
PGRI dan Pendidikan
Karakter 

Semester 3

Pemrograman Web
Sistem Database
Analisis dan Desain
Sistem Informasi
Statistik Bisnis dan
Ekonomi
Digital Marketing
SDM dalam Organisasi
Digital
Manajemen Brand

Semester 4

Pemrograman Mobile
Financial Technology
Blockchain Technology
Analisis Model Bisnis
Studi Kelayakan Bisnis
Bisnis UMKM
Entrepreneurship

Pengantar Bisnis Digital
Akuntansi Dasar
Matematika

Algoritma dan
Pemrograman Dasar 
Web Design 
Financial Management
Ekonomi dan Industri
Kreatif Indonesia 
Etika dan Komunikasi Bisnis



Semester 5 Semester 7

Semester 6
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 Data Mining
 Big Data

Mata Kuliah Konsentrasi 1:
1.
2.

Internship
Tourism and Hospitality
Leisure and Event
Management
Bisnis Strategi

Semester 8

Kuliah Kerja Nyata (KKN)
Tugas Akhir

 Start-Up
 E-Commerce

Mata Kuliah Konsentrasi 2:
1.
2.

Market Research
Metodologi Penelitian
Audit Sistem Informasi
E-Goverment
Design Thinking and Innovation

 Cyber Security
 Machine Learning

Mata Kuliah Konsentrasi 1:
1.
2.

 Sisstem Bisnis Enterprise
 Business Intelligence

Mata Kuliah Konsentrasi 2:
1.
2.

Artificial Intelligence
Internet of Things
Product Development
Analisis Perilaku Konsumen
Study Excursion

Digital Business and Data
Analytics Seminars

Digital Creative and
Enterpreneur Seminars

Keterangan Warna
Mata Kuliah

Mata Kuliah Wajib

Mata Kuliah Prodi

Mata Kuliah Konsentrasi 1

Mata Kuliah Konsentrasi 2



Akreditasi
Program Studi S-1 Bisnis Digital
Universitas PGRI Semarang

Program Studi S1 Bisnis Digital Universitas PGRI Semarang (UPGRIS)
meraih peringkat akreditasi “Baik” dari Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi (BAN-PT). Raihan akreditasi ini tertuang dalam
keputusan BAN-PT No. 6442/SK/BAN-PT/Ak.P/S/IX/2022 tertanggal 26
September 2022.
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Ruang Kelas Perkuliahan
Bisnis Digital1.

AC,
White board,
LCD projector 
Hot-Spot (Wi-Fi).

Ruang kelas yang nyaman merupakan salah satu
aspek yang dapat mendukung terciptanya
suasana belajar mengajar yang kondusif. Hal ini
dikarenakan siswa akan lebih fokus dan
berkonsentrasi pada proses belajar mengajar.
Ruang kelas perkuliahan prodi Bisnis Digital
dilengkapi dengan sarana pendukung proses
pembelajaran modern berupa:

2. Lab Komputer
Perkuliahan

Laboratorium Komputer ini dikhususkan
untuk kegiatan belajar mengajar yang
berkaitan dengan praktik dan pengembangan
keilmuan. Laboratorium Komputer ini
pastinya sudah dilengkapi dengan software
yang berkaitan dengan mata kuliah yang
diajarkan. Tentunya di laboratorium ini juga
difasilitasi akses internet yang bisa digunakan
selama kegiatan belajar dan mengajar.

Program Informasi Literasi
Ruang Baca, Diskusi dan Ruang Khusus
Akses Internet, dsb.

Perpustakaan yang tersedia ditunjang dengan
fasilitas pendukung yang berfungsi untuk
memudahkan mahasiswa dalam penelusuran
informasi terkait perkuliahan, dimana
perpustakaan ini pastinya dapat memberikan
kenyaman dan keamanan selama berada di
perpustakaan. Adapun fasilitas yang tersedia
adalah sebagai berikut:

Fasilitas
Perpustakaan3.

5. Fasilitas 
Klinik UPGRIS

UPGRIS menyediakan fasilitas Klinik
dengan tenaga medis yang berkompeten
dan berpengalaman untuk memberikan
pelayanan kesehatan yang berkualitas
dan nyaman bagi civitas akademika
UPGRIS dan masyarakat umum. 
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Fasilitas
GOR (Gedung Olah Raga)4.

Lapangan Futsal
Lapangan Basket Indoor & Outdoor
Lapangan Voli Indoor & Outdoor
Lapangan Tenis Indoor & Outdoor

Universitas PGRI Semarang selain memberikan
fasilitas akademik tentunya juga memberikan
fasilitas non-akademis, khususnya pada bidang
olahraga. Gedung olahraga ini terletak di
kampus 4 UPGRIS. Gedung ini memiliki fasilitas
yang lengkap seperti: 

6. Tersedia Asrama untuk
Mahasiswa/Mahasiswi

UPGRIS menyediakan fasilitas Asrama
untuk Putra dan Putri, menjadikan asrama
sebagai tempat tinggal yang nyaman,
aman, tentram dan edukatif. Terdapat
pembinaan secara rutin dan insidental,
meliputi pembinaan akademik, softskill
mengenai sosial, kemasyarakatan dan
ketrampilan dibawah pengelola asrama
dan Universitas PGRI Semarang.

Gedung Balairung UPGRIS merupakan
gedung serbaguna yang dapat dimanfaatkan
untuk mengadakan event kampus seperti
PEKKA, POEMA, Seminar, Workshop, Konser,
dan acara-acara mahasiswa lainnya. Gedung
ini juga digunakan untuk tempat wisuda
mahasiswa/mahasiswi UPGRIS.

Gedung
Balairung UPGRIS6.

7. Masjid
Nurul Huda UPGRIS

Tempat ibadah bagi umat Muslim yang
nyaman terletak di Kampus 1 UPGRIS.
Masjid ini memiliki fasilitas seperti tempat
istirahat, tempat ibadah yang bersih dan
juga menyediakan buku-buku ilmiah islam
serta Al-Qur'an. Terdapat kajian rutin yang
dapat diikuti seluruh mahasiswa UPGRIS
dan masyarakat umum.
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CARA MENDAFTAR
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Program studi S-1 Bisnis Digital UPGRIS berlokasi di
Gedung Pusat UPGRIS, yakni di Jl. Sidodadi Timur
No. 24, Karangtempel, Kec. Semarang Timur, Kota
Semarang, Jawa Tengah 50232.

Lokasi Program Studi

Scan Lokasi



Universitas PGRI Semarang
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Program Studi Bisnis Digital

Kontak dan Informasi

bisnisdigital.upgris.ac.id

bisnisdigital@upgris.ac.id

0821-3327-8552 (Rian)
0813-2671-7688 (Nanda)

@bisnisdigital_upgris

Hubungi Kami:
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