
 

  

 RENCANA PEMBELAJARAN  SEMESTER 

Mata Kuliah      :   Global Leadership     Semester :    5 Kode      :  SM533264                SKS   ;   4 

Prodi         :   MBTI   Dosen  : 

Capaian Pembelajaran :   Mampu  menganalisis dan memahami type kepemimpinan  global  dan mampu membuat rencana program  

                                          Penanganannya  Berdasarkan  hasil  analisis, serta  mampu  menyajikan berdasarkan fakta dan norma.  
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            (materi ajar) 

BENTUK 
PEMBELAJARAN 

KRITERIA PEMBELAJARAN BOBOT 
NILAI 

1 Mampu memahami konsep 
dasar kepemimpinan 
Transaksional 

Konsep dan perspektif Kepemimpinan 
Transaksional 
a  Definisi kepemimpinan dalam organisasi 
b.  Model dan teori sipat   
c.  Model dan teori   Behavioral  
d.  Model dan teori  Continegency  

Ceramah dan 
Diskusi 

1  mampu mengungkapkan 
    dan menjawab pertanyan 
    dengan benar 
2  Kejelasan dlm membeda- 
    kan berbagai teori yg 
    telah dibahas 
3. Mampu mejelaskan  
    Konsep yg telah diajarkan 

5% 

2 Mampu memahami 
Metode dan konsep dari 
kepemimpinan neo-
karismatik 

Metode dan  konsep kepemimpinan  Neo-
Karismatik 
a. konsep dan metode Kepemimpinan 
    Karismatik 
b. Konsep dan metode kepemimpinan 
    Visioner 
c.Konsep dan metode Kepemimpinan 
   Trasnformal 

Ceramah dan 
dan diskusi 

1  mampu mengungkapkan 
    dan menjawab pertanyan 
    dengan benar 
2  Kejelasan dlm membeda- 
    kan berbagai teori yg 
    telah dibahas 
3. Mampu mejelaskan  
    Konsep yg telah diajarkan 

5% 



3 Memahami dan 
mengidentifikasi 

Metode  penerapan kepemiminan pada 
Dinamika dan Lingkungan Bisnis yg 
berbeda pada 
a.  Era  globalisasi dan persaingan 
b.  Mental pemimpin dalam menghadapi 
     persaingan 
c. Orientasi pemimpin pada perubahan 

Ceramah dan 
diskusi 

1  mampu mengungkapkan 
    dan menjawab pertanyan 
    dengan benar 
2  Kejelasan dlm membeda- 
    kan berbagai tiori yg 
    telah dibahas 
3. Mampu mejelaskan  
    Konsep yg telah diajarkan 

5% 

4 Mampu mengidentifikasi 
dan membedakan konsep 
Manajemen dan 
kepemimpinan  

Metode penerapan  pada level organisasi   
a.  Leadership (coping with change) 
b.  Managemen (coping with complexity) 
c.  Aligining  People vs Organizing staping 
d.  Motivating & inspiring vs Controling &  
     Problem solving 

Ceramah dan 
diskusi, tugas 

1  mampu mengungkapkan 
    dan menjawab pertanyan 
    dengan benar 
2  Kejelasan dlm membeda- 
    kan berbagai tiori yg 
    telah dibahas 
3. Mampu mejelaskan  
    Konsep yg telah diajarkan 

5% 

5 Menjelaskan dan 
memahami penerapan  
kepemimpinan yg dinamis 
pada organisasi adaptif 

Metode penerapan Trait Kepemimpinan 
dalam lingkungan dinamis 
a.  Fearlesssness : The courage to Act 
b.  Completion    : The ability to complete 
c.  Commitment :  Being  emotionally  
     vested 

Presentasi dan 
diskusi serta 
penugasan 

Ketepatan mengungkapkan 
dan menjawab penerapan  
trait  kepemimpinan dalam 
organisasi adaptive  

5% 

6 Menjelaskan dan 
memahami penerapan  
pemimpinan yg dinamis 
pada organisasi adaptif 

Trait  Kepemimpinan Dlm Lingkungan 
Bisnis  
a.  Inspiration : They ability to motivate 
b.  Assuredness : Knowing what you want 
c.  Penetration :   building  personal equity  

Presentasi dan 
diskusi 

Menjelaskan dan 
memahami penerapan  
pemimpinan yg dinamis 
pada organisasi adaptif 

5% 

7 Menjelaskan dan 
memahami penerapan  
pemimpinan yg dinamis 
pada organisasi adaptif 

Trait  Kepemimpinan Dlm Lingkungan 
Bisnis  
a.  Intelligence : the ability to achieve your  
     your potential 

Presentasi dan 
tugas, diskusi 

Menjelaskan dan 
memahami penerapan  
pemimpinan yg dinamis 
pada organisasi adaptif 

5% 



b.  Energy  :  opportunities  optimism 
c.  Integrity : Builing  trust aand  credibility 
d.  Perception :  Being in the customer’s 
     Head 
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9 Ketepatan  Mengemuka- 
kan praktek kepemimpinan 
dalam  organisasi global 

Konsep penerapan kepemimpinan  
dilingkungan perusahaan  global  dari   
a.  Jack Welch : how to Run  General  
     Electric 
b.  Steve Ballmer  : Remarking  Microsoft 
      

Presentations 
and 
assignments, 
discussions i 

1. Mampu mejelaskan dan 
    menjawab dengan benar 
2. Memiliki kemampuan  
    menjelaskan konsep yg 
    sudah diajarkan dengan 
    benar 

5% 

10 Ketepatan  Mengemuka- 
kan praktek kepemimpinan 
dalam  organisasi global  

Konsep evaluasi penerapan kepemimpinan  
dilingkungan perusahaan   
a . George David : UTC’s Unsung CEO 
B.  Alan G. Lafley : the  Procter & Gamble 
     Revolution 
 

Presentasi dan 
tugas, diskusi 

1. Mampu mejenlaskan dan 
    menjawab dengan benar 
2. Memiliki kemampuan  
    menjelaskan konsep yg 
    sudah diajarkan dengan 
    benar 

5% 

11 Ketepatan  Mengemuka- 
kan praktek kepemimpinan 
dalam  organisasi global 

Konsep evaluasi penerapan kepemimpinan  
dilingkungan perusahaan   
a  Carlos Ghosn :  Nissan Boss 
b. Norman Adami : Miller’s affable Ceo 
 
 

Presentasi dan 
tugas, diskusi 

1. Mampu mejenlaskan dan 
    menjawab dengan benar 
2. Memiliki kemampuan  
    menjelaskan konsep yg 
    sudah diajarkan dengan 
    benar 

5% 

12 Ketepatan  Mengemuka- 
kan praktek kepemimpinan 
dalam  organisasi global 

Konsep evaluasi penerapan kepemimpinan  
dilingkungan perusahaan   
a.  Dick Parsons : Rescuing AOL Time 
     Warner 
b.  Andy  Stern : Can This Man  Save Labor 
  

Presentasi dan 
tugas, diskusi 

1. Mampu mejenlaskan dan 
    menjawab dengan benar 
2. Memiliki kemampuan  
    menjelaskan konsep yg 
    sudah diajarkan dengan 
    benar 

5% 



13 Ketepatan  Mengemuka- 
kan praktek kepemimpinan 
dalam  organisasi global 

Konsep evaluasi penerapan kepemimpinan  
dilingkungan perusahaan   
a.  Jamie Houghton : Back from The Brink  
     at  Corning   
b.  T.K Kurien :  Wipro Takes  a Page  from 
     Toyota’s Playbook 
 

Presentasi dan 
tugas, diskusi 

1. Mampu mejenlaskan dan 
    menjawab dengan 
    bena. 
2. Memiliki kemampuan  
    menjelaskan konsep yg 
    sudah diajarkan dengan 
    benar 

5% 

14 Ketepatan  Mengemuka- 
kan praktek kepemimpinan 
dalam  organisasi global 

Konsep evaluasi penerapan kepemimpinan  
dilingkungan perusahaan   
a. Howard Solomon : The Personal 
    Bussiness of Forest Laboratories 
b. Terry Semel : Yahoo Act Two 
   

Presentasi dan 
tugas, diskusi 

1. Mampu mejenlaskan dan 
    menjawab dengan 
    bena. 
2. Memiliki kemampuan  
    menjelaskan konsep yg 
    sudah diajarkan dengan 
    benar  

5% 

15 Ketepatan  Mengemuka- 
kan praktek kepemimpinan 
dalam  organisasi global 

Konsep evaluasi penerapan kepemimpinan  
dilingkungan perusahaan   
a.  Arthur Levinson : Putting  the Flash 
     Back in Canon 
b. Fujiro  Mitarai : The Man  Who 
    Invented Management 

Presentasi dan 
tugas, diskusi 

1. Mampu mejenlaskan dan 
    menjawab dengan 
    bena. 
2. Memiliki kemampuan  
    menjelaskan konsep yg 
    sudah diajarkan dengan 
    benar 

 

16  
                         UJIAN AKHIR SEMESTER   

    15% 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      
      
      

 

 

 


