
RENCANA PROGRAM & KEGIATAN PEMBELAJARAN SEMESTER (RPKPS) 
 

Nama Mata Kuliah : Pemasaran Internasional 
Kode Mata Kuliah : IAB4248 
Beban sks : 3 sks 

(1) 
Minggu 

ke 

(2) 
Materi Pembelajaran 

(3) 
Bentuk Pembelajaran 

(4) 
Kemampuan Akhir yang Diharapkan 

(5) 
Kriteria Penilaian 

(6)  
Bobot Nilai 

1 Pendahuluan Penjelasan tentang tujuan 
umum, tujuan khusus kuliah, 
materi kuliah, makalah, 
metode kuliah, evaluasi dan 
referensi. 

Mahasiswa mampu : 
1. Memahami & menjelaskan pengertian, ruang lingkup 

pemasaran internasional. 
2. Memahami  & menjelaskan segmentasi, target dan posisi pasar 

serta lingkungan makro, yang mempengaruhi dalam 
pemasaran internasional. 

3. Memahami & menjelaskan peranan pemerintah/negara dan 
lembaga internasional dalam pemasaran internasional. 

4. Memahami & menjelaskan analisis persaingan, kemitraan & 
kerjasama strategis dalam pemasaran internasional. 

5. Memahami & menjelaskan pemasaran internet  dalam 
pemasaran internasional. 

6.Mempresentasikan berbagai aspek dalam pemasaran 
internasional dalam kegiatan diskusi sesuai pokok bahasan 

 

Lihat di bawah Lihat di 
bawah 

2 Segmentasi,Target dan 
Posisi Pasar Produk/Jasa 
Pasar Internasional. 
 

Diskusi makalah yang 
disampaikan oleh 
mahasiswa 

Mahasiswa memahami dan menjelaskan tentang segmentasi, 
target dan posisi pasar produk/jasa dalam pemasaran 
internasional 

Lihat di bawah Lihat di 
bawah 

3 Produk/Jasa dalam 
Pemasaran Internasional 

Diskusi makalah yang 
disampaikan oleh 
mahasiswa 
 

Mahasiswa memahami dan menjelaskan tentang produk/jasa  
yang dipasarkan dalam pemasaran internasional.  

Lihat di bawah Lihat di 
bawah 

4 Harga  Produk/Jasa dalam 
Pemasaran Internasional 

Diskusi makalah yang 
disampaikan oleh 
mahasiswa 
 

Mahasiswa memahami dan menjelaskan tentang harga 
produk/jasa yang ditetapkan dalam pemasaran internasional.  

Lihat di bawah Lihat di 
bawah 



(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

5 Promosi  Produk/Jasa 
dalam Pemasaran 
Internasional 

Diskusi makalah yang 
disampaikan oleh 
mahasiswa 
 

Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang promosi 
pemasaran produk dalam pemasaran internasional. 

Lihat di bawah Lihat di 
bawah 

6 Saluran Distribusi 
Pemasaran Produk 
Internasional 

Diskusi makalah yang 
disampaikan oleh 
mahasiswa 
 

Mahasiswa mampu  memahami dan menjelaskan  tentang saluran 
distribusi pemasaran produk dalam pemasaran internasional. 

Lihat di bawah Lihat di 
bawah 

7 
UJIAN TENGAH SEMESTER 

8 Lingkungan Politik  dan 
Hukum dalam Pemasaran 
Internasional 

Diskusi makalah yang 
disampaikan oleh 
mahasiswa 
 

Mahasiswa mampu  memahami dan menjelaskan tentang 
pengaruh lingkungan politik dan hukum dalam pemasaran 
internasional. 

Lihat di bawah Lihat di 
bawah 

9 Lingkungan Ekonomi 
dalam Pemasaran 
Internasional 

Diskusi makalah yang 
disampaikan oleh 
mahasiswa 
 

Mahasiswa mampu  memahami dan menjelaskan  tentang 
lingkungan ekonomi dalam pemasaran internasional.   

Lihat di bawah Lihat di 
bawah 

10 Lingkungan Sosial Budaya 
dalam Pemasaran 
Internasional 

Diskusi makalah yang 
disampaikan oleh 
mahasiswa 
 

Mahasiswa mampu  memahami dan menjelaskan pengaruh 
lingkungan sosial budaya dalam pemasaran internasional. 

Lihat di bawah Lihat di 
bawah 

11 Lingkungan Keuangan /               
Finansial dalam 
Pemasaran Internasional 

Diskusi makalah yang 
disampaikan oleh 
mahasiswa 
 

Mahasiswa mampu  memahami dan menjelaskan tentang 
pengaruh lingkungan keuangan/finansial dalam pemasaran 
internasional.    

Lihat di bawah Lihat di 
bawah 

12 Lingkungan Teknologi 
dalam Pemasaran 
Internasional 

Diskusi makalah yang 
disampaikan oleh 
mahasiswa 
 

Mahasiswa mampu  memahami dan menjelaskan tentang 
pengaruh lingkungan teknologi dalam pemasaran internasional.   

Lihat di bawah Lihat di 
bawah 

13 Peranan Pemerintah/ 
Negara dan Lembaga 
Internasional dalam  
Pemasaran Internasional 

Diskusi makalah yang 
disampaikan oleh 
mahasiswa 

Mahasiswa mampu  memahami dan menjelaskan peranan 
pemerintah/negara dan lembaga internasional (seperti WTO, 
ILO,PBB,IMF,Bank Dunia, dll) dalam pemasaran internasional.  

Lihat di bawah Lihat di 
bawah 



(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

14  Pemasaran Internasional 
melalui internet 

Diskusi makalah yang 
disampaikan oleh 
mahasiswa 
 

Mahasiswa mampu  memahami dan menjelaskan  tentang 
pemasaran internasional melalui internet.  

Lihat di bawah Lihat di 
bawah 

15 Analisis Persaingan, 
Kerjasama dan Kemitraan 
dalam Pemasaran 
Internasional. 
 

Diskusi makalah yang 
disampaikan oleh 
mahasiswa 

Mahasiswa mampu  memahami dan menjelaskan tentang  analisis 
persaingan, kerjasama dan kemitraan dalam pemasaran 
internasional. 

Lihat di bawah Lihat di 
bawah 

16 
UJIAN AKHIR SEMESTER 

 
 

Evaluasi : 
Kegiatan Terstruktur             25 % ( Aktivitas Kuliah, Makalah & Diskusi,Tugas) 
Ujian Tengah Semester       25 % 
Ujian Akhir Semester           50 %      
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