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Capaian 

Pembelajaran (CP) 

CPL yang Dibebankan pada MK  

 

S4 

 

KU 1 

 

 

KK 1 

 

SIKAP 

Menunjukkan sikap bertanggungjawab, terlibat aktif atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. 

KETERAMPILAN UMUM 

Diharapkan mahasiswa mampu menjadi individu dan makhluk sosial yang memiliki pengetahuan serta keyakinan 

untuk bersikap kritis yang akan diterapkan dalam menjalankan sebuah perusahaan berdasarkan perencanaan, 

pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian organisasi.  

KETERAMPILAN KHUSUS 

Mengidentifikasi perlunya mata kuliah Pengantar Manajemen sebagai solusi problem dalam menajalankan sebuah 

perusahaan yang berhubungan dengan tugas seorang manajer dan empat fungsi manajemen yaitu perencanaan, 
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KK 2 

KK 3 

KK 4 

P 1 

P 2 

P 3 

pengorganisasiam, kepemimpinan dan pengendalian organisasi 

Memahami manusia sebagai makhluk Tuhan yang saling membutuhkan antara satu dan lainnya 

Memahami fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian organisasi. 

Memahami makna tentang kemajuan teknologi, pengetahuan dan kebudayaan yang memiliki efek terhadap 

kualitas hidup manusia dan kelembagaan. 

PENGETAHUAN 

Mengaktualisasikan emapat fungsi manajemen dalam bisnis dan kehidupan sehari-hari 

Meyakini bahwa manusia sebagai makhluk yang memiliki potensi dan kemampuan untuk berkembang 

Mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi, pengetahuan dan budaya. 

 CP-MK  

MG I 

MG II 

MG III 

 

 

MG IV 

Mampu menjelaskan prinsip dan etika dalam bidang ilmu  Manajemen [S1, KU 1,KK1, KK 2, P1] 

Mampu mengaplikasikan empat fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan 

pengendalian dalam organisasi [KU 1, KK 1, KK 3, P 1]  

Mampu menjadi pribadi yang dinamis dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, pengetahuan dan budaya.[KU 1, 

KK 1, KK 3, KK 4, P 2, P3] 

Mampu menganalisis dan mendiagnosis masalah, serta menemukan solusi kreatif atas tugas yang diberikan [KU 1, KK 

1, KK 3, P1, P 3]. 

Diskripsi Singkat 

MK 
Menjelaskan, membahas, membandingkan, memberikan contoh, mendiskusikan,menganalisis, dan mengevaluasi mengenai 

pengertian dan fungsi-fungsi manajemen, prinsip-prinsipmanajemen serta filosofi manajemen. Selain itu dibahas juga mengenai 

budayaorganisasi, lingkungan organisasi baik yang bersifat mikro dan makro maupun lingkunganglobal,tanggungjawab sosial dan 

etika manajerial. Proses pengambilan keputusan,perencanaan, manajemen strategis, pengorganisasian, manajemen mutu total, 

mengelolaperubahan, dan inovasi. Serta memahami dasar-dasar perilaku dan kelompok dalam tim serta teori 

kepemimpinan,motivasi, pentingnya komunikasi, dan mengelola konflik serta pengendalian di organisasi. 
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Bahan Kajian 1. Dasar manajemen dan organisasi  

2. Batasan dan tantangan manajer global  dan Manajemen global 

3. Perbedaan Tenaga kerja berbagai organisasi  

4. Tanggung jawab sosial  dan  Etis 

5. Keputusan Organisasi 

6. Perubahan daninovasi 

7. Perencanaan  organisasi 

8. Manajemen strategic dan pengawasan 

9. Desain organisasi dan perjanjian kerja. 

10. Tim dan koordinasi 

11. Organisasi secara global  

12. Komunikasi  organisasi 

13. Motivasi diri 

14. Kepemimpinan Organisasi 

Pustaka 

 

Utama 

1.Robbins Stephen P. & Mary Coulter (2014). Management., . Pearson Asia. Prentice Hall. Inc. 

Pendukung : 

1. Griffin,Ricky W  (2013,)Management  ,USA: South-Western Cengage Learning 

1. Richard L Daft.(2014)  Management 12th ed , USA: South-Western Cengage learning 

2. Schermerhorn, John R. (2013). Management, 12th ed. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc 

Media 

Pembelajaran 

Perangkat lunak : Perangkatkeras : 

Materi  (ppt) yang disajikan menggunakan Laptop LCD dan Projector 

Team Teaching 1.   Dr. Rina Suthia Hayu, SE., MM 

2.   Fachri Eka Saputra, SE., M.Si 

3.   Dr. Sularsih Anggarawati, SE., M.BA 

4.   Nasution, SE., M.DM 

Mata kuliah 

prasyarat 

- 
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Mg Ke- 

 

 

(1) 

Sub-CP-MK (sebagai 

kemampuan akhir yang 

diharapkan)  

(2) 

Indikator 

 

 

(3) 

Kriteria&Bentu

kPenilaian 

 

(4) 

Metode 

Pembelajaran 

[ Estimasi Waktu] 

(5) 

Materi Pembelajaran 

[Pustaka] 

 

(6) 

BobotPenilaia

n (%) 

 

(7) 

1 Mahasiswa mampu 

memahami dasar dari 

manajemen dan 

Organisasi. (A2, K2, C2) 

Kebenaran dan 

ketepatan 

jawaban, 

dalam 

memahami 

pengertian 

manajemen dan 

peran manajer 

dalam 

organisasi. 

Kriteria: 

Pemahaman dan 

ketepatan 

jawaban 

Bentuk non-test: 

Tanya-Jawab 

Kuliah & Diskusi, 

[TM: 1x(3 x 50’)] 

1. Menerangkan pentingnya 

manajer penting bagi 

keberlangsungan sebuah 

perusahaan  

2. Menjabarkan siapa dan apa 

pekerjaan manajer  

3. Menjelaskan Fungsi, peran dan 

kemampuan seorang manajer  

4. Menjelaskan manfaat 

mempelajari manajemen. 

 

 

10 

       2 Mahasiswa mampu 

memahami dan 

menganalisis batasan dan 

tantangan yang dihadapi 

seorang manajer  global. 

(A2, K2, C2, C4, P1) 

Ketepatan 

jawaban,dan 

ketajaman 

analisis, 

dalam 

memahami 

batasan dan 

tantangan yang 

dihadapi 

seorang 

manajer  global. 

 

Kriteria: 

Ketepatan, 

penguasaan, 

ketajaman dalam 

evaluasi dan 

sistematika 

Bentuk non-test: 

Tanya jawab, 

diskusi dan 

membuat 

makalah 

Kuliah & Diskusi, 

[TM: 1x(3 x 50’)] 

1. Menerangkan tindakan 

seorang manajer berdasarkan 

pandangan sebagai symbol 

2. Menjabarkan batasan  dan 

tantangan yang dihadapi 

manajer dalam lingkungan 

eksternal  

3. Mendiskusikan karateristik 

dan keutamaan budaya 

organisasi  

4. Menjabarkan topik terkini 

mengenai budaya organisasi 

5. Menerangkan sikap 

etnosentris, polisentris, dan 

 

10 
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Mg Ke- 

 

 

(1) 

Sub-CP-MK (sebagai 

kemampuan akhir yang 

diharapkan)  

(2) 

Indikator 

 

 

(3) 

Kriteria&Bentu

kPenilaian 

 

(4) 

Metode 

Pembelajaran 

[ Estimasi Waktu] 

(5) 

Materi Pembelajaran 

[Pustaka] 

 

(6) 

BobotPenilaia

n (%) 

 

(7) 

geosentris terhadap bisnis 

global 

6. Mendiskusikan keutamaan 

kelompok perdagangan 

regional dan mekanisme 

perdagangan global  

7. Menjabarkan struktur dan 

teknik yang digunakan 

organisasi untuk mengenalkan 

organisasinya ke seluruh dunia 

8. Menjelaskan hubungan dari 

lingkungan politik/hukum, 

ekonomi, dan budaya bagi 

dunia bisnis global 

3 Mahasiswa mampu 

menganalisis keberagaman 

tenaga kerja beserta 

tantangannya. 

 (A2, A4,  C4, P1) 

Ketepatan 

jawaban, dan 

ketajaman 

analisis,  

dalam 

memahami 

keberagaman 

tenaga kerja 

beserta 

tantangannya. 

Kriteria: 

Ketepatan, 

penguasaan dan 

sistematika 

Bentuk non-test: 

Tanya-Jawab dan  

diskusi 

Kuliah & Diskusi, 

[TM: 1x(3 x 50’)] 

1. Menjabarkan keragaman 

tempat kerja dan menjelaskan 

pentingnnya kemampuan 

mengatur organisasi 

2. Menjabarkan perubahan dalam 

tempat kerja di Amerika dan 

seluruh dunia 

3. Menjelaskan berbagai tipe 

keragaman tempat kerja 

4. Mendiskusikan tantangan yang 

dihadapi manajer dalam 

perbedaan cara mengatur  

 

10 
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Mg Ke- 

 

 

(1) 

Sub-CP-MK (sebagai 

kemampuan akhir yang 

diharapkan)  

(2) 

Indikator 

 

 

(3) 

Kriteria&Bentu

kPenilaian 

 

(4) 

Metode 

Pembelajaran 

[ Estimasi Waktu] 

(5) 

Materi Pembelajaran 

[Pustaka] 

 

(6) 

BobotPenilaia

n (%) 

 

(7) 

5. Menjabarkan inisiatif apa yang 

harus diambil di tiap tempat 

kerja yang berbeda 

 

4 Mahasiswa mampu 

memahami, 

mengidentifikasi dan  

menganalisis Tanggung 

jawab sosial  dan  

Etis sebuah organisasi. 

(K2, A4, C3) 

Ketepatan 

jawaban, dan 

ketajaman 

dalam analisis 

organisasi 

ramah 

lingkungan. 

 

Kriteria: 

ketajaman 

analisis, 

komunikasi yang 

efektifdalam 

presentasi. 

Bentuk non-test: 

Latihan case 

study (kelompok) 

dan 

dipresentasikan 

 

Kuliah & Diskusi, 

[TM: 1x(3 x 50’)] 

1. Mendiskusikan arti dari 

tanggung jawab sosial. 

2. Menjelaskan “Green 

Management” dan bagaimana 

organisasi bisa ramah 

lingkungan 

3. Mendiskusikan faktor yang 

mempengaruhi keputusan 

berbuat etis atau tidak etis 

4. Menjabarkan tugas manajemen 

dalam mendorong kebiasaan 

berbuat etis  

5. Mendiskusikan tanggung 

jawab sosial dan isu etis 

 

10 

5 Mahasiswa mampu 

merasionalkan Pembuatan 

Keputusan dalam sebuah 

organisasi 

(K5, A4, P1, C6) 

Ketepatan 

jawaban, dan 

ketajaman 

dalam analisis 

pembuatan 

keputusan yang 

efektif. 

Kriteria: 

Ketepatan, 

penguasaan, 

ketelitian dan 

ketajaman dalam 

mengevaluasi 

Bentuk non-test: 

Makalah 

Kuliah & Diskusi, 

[TM: 1x(3 x 50’)] 

1. Menjabarkan delapan tahap 

proses pengambilan  keputusan  

2. Menjelaskan empat cara 

manajer dalam membuat 

keputusan  

3. Memisahkan kondisi 

keputusan dan pengambilan 

keputusan  

10 
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Mg Ke- 

 

 

(1) 

Sub-CP-MK (sebagai 

kemampuan akhir yang 

diharapkan)  

(2) 

Indikator 

 

 

(3) 

Kriteria&Bentu

kPenilaian 

 

(4) 

Metode 

Pembelajaran 

[ Estimasi Waktu] 

(5) 

Materi Pembelajaran 

[Pustaka] 

 

(6) 

BobotPenilaia

n (%) 

 

(7) 

 4. Menjabarkan perbedaan gaya 

pengambilan keputusan dan 

mendiskusikan seberapa bias 

keputusan yang diambil  

5. Mengidentifikasi teknik yang 

efektif dalam pengambilan 

keputusan 

 

6 Mahasiswa mampu  

menganalisis Perubahan 

organisasi dan merancang 

inovasi yang cocok untuk 

organisasi. (K5, C1, C5) 

Ketepatan 

jawaban, dan 

ketajaman 

analisis dalam 

proses 

perubahan 

organisasi 

dengan 

menstimulus 

inovasi. 

 

 

Kriteria: 

Ketepatan, 

penguasaan, 

ketelitian dan 

ketajaman dalam 

mengevaluasi 

Bentuk non-test: 

Tanya-Jawab 

Diskusi 

Kuliah & Diskusi, 

[TM: 1x(3 x 50’)] 

1. Membandingkan 

danmenerangkan sudut 

pandang proses perubahan  

2. Memisahkan tipe perubahan 

organisasi  

3. Menjelaskan bagaimana cara 

menolak perubahan  

4. Mendiskusikan 

isukontemporer 

dalammengatur perubahan  

5. Menjabarkan 

teknikmenstimulasi inovasi 

 

10 

7 Mahasiswa mampu 

memahami proses 

Perencanaandalam 

organisasidengan isu 

yangkontemporer. (A2, P1, 

Ketepatan 

jawaban, dan 

ketajaman 

analisis dalam 

proses 

Kriteria: 

Ketepatan, 

penguasaan, 

ketelitian dan 

ketajaman dalam 

Kuliah & Diskusi, 

[TM: 1x(3 x 50’)] 

1. Menjabarkan tujuan utama dari 

perencanaan  

2. Memisahkan tipe tujuan 

perusahaan yang dituju dan 

rencana yang digunakan. 

10 
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Mg Ke- 

 

 

(1) 

Sub-CP-MK (sebagai 

kemampuan akhir yang 

diharapkan)  

(2) 

Indikator 

 

 

(3) 

Kriteria&Bentu

kPenilaian 

 

(4) 

Metode 

Pembelajaran 

[ Estimasi Waktu] 

(5) 

Materi Pembelajaran 

[Pustaka] 

 

(6) 

BobotPenilaia

n (%) 

 

(7) 

P2, C2) perubahan 

organisasi 

dengan 

menstimulus 

inovasi. 

mengevaluasi 

Bentuk non-test: 

Tanya-Jawab 

Diskusi 

3. Membandingkan dan 

menerangkan pendekatan 

dalam pembuatan rencana  

serta cara mencapai tujuan 

akhir  

4. Mendiskusikan isu 

kontemporer dalam pembuatan 

rencana. 

 

8 Evaluasi Tengah Semester: Melakukan validasi hasil penilaian, evaluasi dan perbaikan proses pembelajaran berikutnya. 

9 Mahasiswa mampu  

memahami dan 

merumuskan proses 

manajemen strategik 

danPengawasannya. (K1, 

K2, K5, A4, C2, C3). 

Ketepatan 

jawaban, dan 

ketajaman 

analisis dalam 

manajemen 

strategik dan 

pengawasan 

Kriteria: 

Ketepatan, 

penguasaan, 

ketelitian dan 

ketajaman dalam 

mengevaluasi. 

Bentuk non-test: 

Tanya-Jawab 

Latihan 

Kuliah & Diskusi, 

[TM: 1x(3 x 50’)] 

1. Menjabarkan dan menjelaskan 

pentingnya manajemen 

strategis  

2. Manjelaskan apa yang harus 

dilakukan manajer selama 

enam langkah proses strategis  

3. Menjabarkan tiga tipe strategi 

perusahaan  

4. Menjabarkan keuntungan 

kompetitif dan strategi 

kompetitif yang digunakan 

perusahaan  

5. Mendiskusikan isu manajemen 

strategis terkini  

6. Menjelaskan arti dan 
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Mg Ke- 

 

 

(1) 

Sub-CP-MK (sebagai 

kemampuan akhir yang 

diharapkan)  

(2) 

Indikator 

 

 

(3) 

Kriteria&Bentu

kPenilaian 

 

(4) 

Metode 

Pembelajaran 

[ Estimasi Waktu] 

(5) 

Materi Pembelajaran 

[Pustaka] 

 

(6) 

BobotPenilaia

n (%) 

 

(7) 

keutamaan mengontrol  

7. Menjabarkan tiga tahap dalam 

proses pengontrolan  

8. Menjelaskan bagaimana 

mangukur kinerja perusahaan 

dan karyawan  

9. Menjelaskan alat yang 

digunakan untuk mengukur 

kinerja perusahaan. 

 

10 Mahasiswa mampu 

memahami desain 

organisasi dan 

perjanjian kerja. (C1, 

K1,K2) 

Ketepatan 

jawaban, dan 

ketajaman 

analisis dalam 

manajemen 

strategik dan 

pengawasan. 

Kriteria: 

Ketepatan, 

penguasaan, 

ketelitian dan 

ketajaman dalam 

mengevaluasi 

Bentuk non-test: 

Tanya-Jawab dan 

diskusi. 

Kuliah & Diskusi, 

[TM: 1x(3 x 50’)] 

1. Menjelaskan enam kunci 

desain organisasi  

2. Menerangkan mekanisme dan 

struktur organisasi. 

3. Mendiskusikan faktor 

kontingensi yang membantu 

baik model mekanis atau 

model organis dari desain 

perusahaan  

4. Menjelaskan desain tradisional 

perusahaan  

5. Menjelaskan desain 

kontemporer perusahaan  

6. Mendiskusikan bagaimana 

cara perusahaan menyatukan 

antara internal dan eksternal 

10 
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Mg Ke- 

 

 

(1) 

Sub-CP-MK (sebagai 

kemampuan akhir yang 

diharapkan)  

(2) 

Indikator 

 

 

(3) 

Kriteria&Bentu

kPenilaian 

 

(4) 

Metode 

Pembelajaran 

[ Estimasi Waktu] 

(5) 

Materi Pembelajaran 

[Pustaka] 

 

(6) 

BobotPenilaia

n (%) 

 

(7) 

organisasi  

7. Menjelaskan feksibilitas 

perjanjian kerja yang 

digunakan perusahaan  

8. Mendiskusikan isu dalam 

mengatur persatuan 

perusahaan dengan tenaga 

kerja  

9. Menjelaskan tantangan desain 

organisasi terkini 

11 Mahasiswa mampu 

memahami dan menyusun 

sebuah Kelompok dan tim 

organisasi. (K2, K5, A4, 

P1, C1, C2,C4) 

Ketepatan 

jawaban, dan 

ketajaman 

analisis 

dalammenyusun 

dan 

merumuskan 

kepuasan tim 

dalam sebuah 

organisasi. 

Kriteria: 

Ketepatan, 

penguasaan, 

ketelitian dan 

ketajaman dalam 

mengevaluasi 

Bentuk non-test: 

Tanya-Jawab, 

diskusi dan 

latihan 

 

Kuliah & Diskusi, 

[TM: 1x(3 x 50’)] 

1. Menjabarkan perkembangan 

grup dan tahapan grup  

2. Menjabarkan komponen utama 

yang menentukan kinerja dan 

kepuasan grup. 

3. Menjabarkan arti tim dan cara 

pelatihan terbaik yang 

mempengaruhi organisasi tim. 

4. Mendiskusikan isu 

kontemporer dalam mengatur 

tim. 

10 

12 Mahasiswa mampu 

memahami dan 

mengidentifikasi pola 

organisasi , dan 

kepribadian/perilaku 

Ketepatan 

jawaban, dan 

ketajaman 

analisis dalam 

memahami dan 

Kriteria: 

Ketepatan, 

penguasaan, 

ketelitian dan 

ketajaman dalam 

Kuliah & 

Diskusi, [TM: 

1x(3 x 50’)] 

1. Mengidentifikasi fokus dan 

tujuan dari kebiasaan individu 

didalam organisasi. 

2. Menjelaskan sikap yang 

menentukan kinerja pekerjaan  

10 
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Mg Ke- 

 

 

(1) 

Sub-CP-MK (sebagai 

kemampuan akhir yang 

diharapkan)  

(2) 

Indikator 

 

 

(3) 

Kriteria&Bentu

kPenilaian 

 

(4) 

Metode 

Pembelajaran 

[ Estimasi Waktu] 

(5) 

Materi Pembelajaran 

[Pustaka] 

 

(6) 

BobotPenilaia

n (%) 

 

(7) 

anggota organisasi. 

(C1, K1, K4, A2) 

mendesain 

perjanjian kerja 

dalam sebuah 

organisasi 

mengevaluasi 

Bentuk non-test: 

Tanya-Jawab 

Makalah 

3. Mendeskripsikan berbagai 

teori personalitas. 

4. Menjelaskan sudut pandang 

dan faktor yang 

mempengaruhinya  

5. Mendiskusikan teori 

manajemen dan hubungannya 

dengan pembentukan sikap  

6. Mendiskusikan isu 

kontemporer dalam sikap 

organisasi. 

13 Mahasiswa memahami 

bagaimana melakukan 

komunikasi vertical dan 

horizontal dalam sebuah 

organisasi dengan baik. 

(C1, A1, K1, K2, P1) 

Ketepatan 

jawaban, dan 

ketajaman 

analisis dalam 

menjelaskan 

proses 

komunikasi  

Manajerial 

dan tantangan  

teknologi yang 

menyertainya. 

Kriteria: 

Ketepatan, 

penguasaan, 

ketelitian dan 

ketajaman dalam 

mengevaluasi 

Bentuk non-test: 

Tanya-Jawab, 

diskusi dan kuiz 

Kuliah & Diskusi, 

[TM: 1x(3 x 50’)] 

1. Menjelaskan arti dan fungsi 

komunikasi  

2. Membandingkan dan 

menerangkan 

metodekomunikasi 

interpersonal  

3. Mengidentifikasi tantangan 

yang dihadapi 

dalampembentukan 

komunikasiinterpersonal yang 

baik danbagaiman cara 

mengatasinya. 

4. Menjelaskan 

bagaimanakomuikasi dapat 

berjalan dengan sempurna 

10 
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Mg Ke- 

 

 

(1) 

Sub-CP-MK (sebagai 

kemampuan akhir yang 

diharapkan)  

(2) 

Indikator 

 

 

(3) 

Kriteria&Bentu

kPenilaian 

 

(4) 

Metode 

Pembelajaran 

[ Estimasi Waktu] 

(5) 

Materi Pembelajaran 

[Pustaka] 

 

(6) 

BobotPenilaia

n (%) 

 

(7) 

dalamperusahaan  

5. Menjelaskan bagaimana 

teknologi dapatmempengaruhi 

komunikasimanajerial dan 

komunikasidalam perusahaan  

6. Mendiskusikan 

isukontemporer 

dalamberkomunikasi 

14 Mahasiswa mampu 

memahami dan 

membandingkan beberapa 

teori motivasi. ( 

Ketepatan 

jawaban, dan 

ketajaman 

analisis dalam 

menjelaskan 

serta 

membandingkan 

beberapa teori 

motivasi dalam 

individu  dan 

isu-isu terbaru  

terkait motivasi 

saat ini. 

Kriteria: 

Ketepatan, 

penguasaan, 

ketelitian dan 

ketajaman dalam 

mengevaluasi 

Bentuk non-test: 

Tanya-Jawab, 

diskusi. 

Kuliah & 

Diskusi, [TM: 

1x(3 x 50’)] 

1. Menjelaskan arti motivasi 

2. Membandingkan dan  

menerangkan teori awaldari 

motivasi  

3. Membandingkan 

danmenerangkan 

teorikontemporer dari motivasi  

4. Mendiskusikan isu motivasi 

Terkini. 

 

10 

15 Mahasiswa mampu 

memahami  dan 

membandingkan teori 

kepemimpinan dalam 

sebuah organisasi. (K2, 

Ketepatan 

jawaban, dan 

ketajaman 

analisis dalam 

menjelaskan 

Kriteria: 

Ketepatan, 

penguasaan, 

ketelitian dan 

ketajaman dalam 

Kuliah & 

Diskusi, [TM: 

1x(3 x 50’)] 

1. Menjelaskan arti pemimpin 

dan kepemimpinan . 

2. Membandingkan dan 

menerangkan teori awal 

mengenai kepemimpinan  

 

10 



13 

 

Mg Ke- 

 

 

(1) 

Sub-CP-MK (sebagai 

kemampuan akhir yang 

diharapkan)  

(2) 

Indikator 

 

 

(3) 

Kriteria&Bentu

kPenilaian 

 

(4) 

Metode 

Pembelajaran 

[ Estimasi Waktu] 

(5) 

Materi Pembelajaran 

[Pustaka] 

 

(6) 

BobotPenilaia

n (%) 

 

(7) 

K4, A2, C2, C4) serta 

membandingkan 

beberapa teori 

kepemimpinan 

dalam 

organisasi. 

mengevaluasi 

Bentuk non-test: 

Tanya-Jawab, 

case study. 

3. Menjelaskan tiga teori 

kontingen kepemimpinan  

4. Menjelaskan pandangan 

kontemporer kepemimpinan  

5. Mendiskusikan isu 

Kontemporer yang 

mempengaruhi kepemimpinan 

16 Mahasiswa mampu menjawab soal  UAS yang diberikan sesuai dengantatap muka ke 9 s.d 15  

Mahasiswa mampu menjawab kasus terkini khususnya manajemen organisasi. 

 


