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Dr. Diane Tangian, SH, M.Si 

Capaian Pembelajaran Program Studi 

1 Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat orang lain 

2 Mampu bekerja  sama dan  memiliki  kepekaan  sosial  dan kepedulian  yang  tinggi  terhadap masyarakat dan 

lingkungannya 

3 Mampu memilih atau mengembangkan solusi yang tepat (method and appraisal)  dan benar menurut standar 

yang ditetapkan untuk menyelesaikan masalah, baik sebagai pelaku usaha maupun sebagai praktisi. 

4 Mampu beradaptasi  terhadap permasalahan dalam sistem informasi  akuntansi  dan isu-isu perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dalam lingkup struktur organisasi pengolahan data entitas 

5 Bertanggungjawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggungjawab atas pencapaian hasil kerja 

organisasi dalam pengolahan, penggunaan dan pelaporan sumberdaya organisasi 

Mata Kuliah 

Mahasiswa 
terhadap m 

memiliki kemampuan untuk membangun budaya mutu dan pengembangan komitmen tu, baik ditingkat 
personal, tempat kerja dan entittas 
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Media Pembelajaran Modul, Multimedia                                                               
Team Teaching Hendry M. E. Kumaat, SE., M.Si 

Mata Kuliah Prasyarat Pendidikan Kewarganegaraan; Bahasa Indonesia 

Minggu 
ke 

Capaian_MK 

(sesuai tahapan belajar) 

Bahan Kajian Metode 

Pembelajaran 

Asesmen 

Indikator Bentuk Bobot 

I Mampu memahami secara 

komprehensive learning 

outcome (LO) mata kuliah 

QMS 1 

PENDAHULUAN : PENTINGNYA 

PEMBELAJARA QMS 

 

Latar belakang, tujuan dan manfaat, ruang 

lingkup dan petunjuk penggunaan buku 

 

Presentasi interaktif 

dgn tanya jawab 

 

Kelengkapan dan 

kebenaran 

penjelasan, tkt 

komunikatif 

presentasi 

 

Tertulis, 

Lisan 

 

II Mampu mendefinisikan konsep 

globalisasi dan memberi 

argumentasi untuk dan 

menghadapi globalisasi; 

 

Mampu menjelaskan ICT 

terhadap dampak globalisasi 
Mampu menguraikan 

keuntungan dan kerugian dari 

globalisasi 

 

Mampu menjelaskan konsep 

daya saing, produktivitas dan 

bagaimana hubungannya 

dengan pengembangan nasional 

dan mencari tahu bagaimana 
penerapannya dalam dunia 

GLOBALISASI DAN DAYA SAING 

Definisi & sejarah globalisasi 
 
 
 
 
Dampak ICT terhadap globalisasi 

Kelebihan dan kekurangan globalisasi 

Globalisasi dan strategi pengembangan 

bangsa 
 
 
 

K on tri b usi pr o du kt i vitas pa d a p e r 

ke mb a n ga n n asi o na l 

 

Latihan 

Brainstorming 

Presentasi interaktif 

dgn tanya jawab 

 

Kelengkapan dan 

kebenaran 

penjelasan, tkt 

komunikatif 

presentasi 

 

Tertulis, 

Lisan 

 

5% 
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Minggu 

ke 

Capaian_MK 

(sesuai tahapan belajar) 

Bahan Kajian Metode 

Pembelajaran 

Asesmen 

Indikator Bentuk Bobot 

III Mampu menjelaskan konsep- 

konsep aliansi dan jaringan 

kerja 

 
Mampu menggunakan 

sistimatika berpikir dalam 
menjelaskan hubungan antara 

globalisasi, daya saing, 

produktivitas, dan ketahanan; 

 
Mampu menguraikan 
implikasi-implikasi globalisasi 
pada tingkat nasional, lokal dan 
individu 

 

 

Aliansi dan jaringan kerja 
 

 

Pengembangan berkelanjutan 
 
 

 
Implikasi globalisasi di tingkat nasional, 

lokal: berpikir global bertindak lokal 

 
 
 
 
 

Latihan 
Brainstorming 

Presentasi interaktif 

dgn tanya jawab, 
diskusi, presentasi 

tugas 

 
 
 
 
 

Kelengkapan dan 
kebenaran 

penjelasan, tkt 

komunikatif 
presentasi 

 
 
 
 
 

Tertulis, 
Lisan 

 

 
 
 
 
 

5% 
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Minggu 

ke 

Capaian_MK 

(sesuai tahapan belajar) 

Bahan Kajian Metode 

Pembelajaran 

Asesmen 

Indikator Bentuk Bobot 

IV Mampu menentukan budaya 

mutu, perilaku mutu dan 
kinerja prima 

 

 
 

Mampu menjelaskan prinsip- 

prinsip utama etika dan 

perilaku mutu dalam pikiran; 
Mampu menjabarkan tujuh 

kebiasaan orang yang sangat 

efektif 

 
Mampu menyiapkan matriks 
dan diagram manajemen waktu 

BUDAYA MUTU DI TINGKAT 

PERSONAL, TEMPAT KERJA DAN 

INSTITUSIONAL 

 
Pengertian mutu dan perilaku mutu 

Perilaku mutu dalam pikiran & 
pentingnya etika 
Tujuh kebiasaan orang yang sangat 
efektif 

 
 
 
 
 

Latihan 
Brainstorming 

Presentasi interaktif 

dgn tanya jawab, 
diskusi, presentasi 

tugas 

 
 
 
 
 

Kelengkapan dan 
kebenaran 

penjelasan, tkt 

komunikatif 
presentasi 

 
 
 
 
 

Tertulis, 
Lisan 

 
 
 
 
 
 
 
5% 

V Mampu menjelaskan perilaku 
mutu di tingkat tempat kerja 

yang meningkatkan mutu kerja 

dan menambah produktivitas 
termasuk kesehatan dan 

keamanan di tempat kerja 

 
Mampu menjelaskan konsep 
tanggung jawab sosial 

perusahaan dan implikasi 

praktisnya; 
 

 
 

Mampu membuat laporan 

 

 
 

Perilaku mutu ditempat kerja 
 
 
 
 

 
Tanggung jawab Sosial perusahaan, 

Pendekatan terintegrasi pada mutu 

 

 
 

Praktek pembuatan 
topi 

 

 
 

Ketepatan waktu 
pembuatan topi 

dengan mutu baik 

 

 
 
 

Praktek 

 
 

 
5% 
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Minggu 

ke 

Capaian_MK 

(sesuai tahapan belajar) 

Bahan Kajian Metode 

Pembelajaran 

Asesmen 

Indikator Bentuk Bobot 

 tentang pendekatan terintegrasi 

pada tingkat institusional 
berdasarkan praktek bisnis 

setempat. 

Perilaku mutu di tingkat institusional     

VI Mampu mendefinisikan ciri- 
ciri organisasi yang baik 
Mampu menjelaskan 
bagaimana mencapai 

keberhasilan organisasi dan 

mengidentifikasi kekhasan 

organisasi 

 
Mampu menjelaskan struktur 

organisasi konvensional dan 
organisasi modern 

PEMAHAMAN TENTANG 

ORGANISASI 

Mengapa organisasi itu penting ? 
 
 
 

 
Struktur organisasi 

 

    Budaya organisasi 

 Ciri-ciri organisasi yang 
dipercaya 

    Apakah budaya bisa diubah? 

    Organisasi pembelajaran 

 
 
 
 
 

 
Latihan 

Brainstorming 
Presentasi interaktif 

dgn tanya jawab, 

diskusi, presentasi 

tugas 

 
 
 
 
 

 
Kelengkapan dan 

kebenaran 
penjelasan, tkt 

komunikatif 

presentasi 

 
 
 
 
 

 
Tertulis, 
Lisan 

 

 
 
 
 
 
 

5% 

VII Mampu mencari tahu 
keterampilam ICT yang 
disyaratkan untuk lingkungan 
pekerjaan 
dan pengembangan karier. 

ICT untuk lingkungan kerja dan 
 

pengembangan karier 
 

Implikasi-implikasi dari manfaat 
teknologi terhadap pengembangan karier 

Latihan 
Brainstorming 
Presentasi interaktif 
dgn tanya jawab, 
diskusi, presentasi 
tugas 

Kelengkapan dan 
kebenaran 
penjelasan, tkt 
komunikatif 
presentasi 

Tertulis, 
Lisan 
Presentasi 
tugas 

5% 

VIII Mampu menjelaskan 
perbedaan tipe-tipe kebutuhan 
manusia; 

INISIATIF DAN INOVASI 
 
Inisiatif dan inisiatif 
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Minggu 

ke 

Capaian_MK 

(sesuai tahapan belajar) 

Bahan Kajian Metode 

Pembelajaran 

Asesmen 

Indikator Bentuk Bobot 

  
Mampu mengindentifikasi dan 
menjelaskan inisiatif dalam 

bekerja dan menganalisa alasan 

utama mengapa orang bekerja; 

 
Mampu membedakan 

pendekatan reaktif dan proaktif 
dalam kehidupan; 
Mampu menjelaskan definisi 
dari inovasi dan hubungan 
terhadap kreatifitas; 

    Kebutuhan manusia individu 

 Mengindentifikasi inisiatif 
pekerjaan 

    Mengapa orang bekerja 

    Menentukan tujaun-tujuan 

 
Inovatif dan kreatifitas 

    Definisi inovasi 

 Hubungan antara inivasi dan 
kreativitas 

    Definisi kreativitas 

    Keutamaan kreativitas 
Keuntungan dari kreativitas 

 

 
 

Latihan 
Brainstorming 

Presentasi interaktif 

dgn tanya jawab, 
diskusi, presentasi 

tugas 

 

 
 

Kelengkapan dan 
kebenaran 

penjelasan, tkt 

komunikatif 
presentasi 

 

 
 

Tertulis, 
Lisan 

 

 
5% 

IX Mampu menganalisa 
penyebab-penyebab, rintangan 
dan proses dari perubahan 

Mengelola perubahan 

    Definisi perubahan 

 Mengapa orang tahan dengan 
perubahan 

Proses dari perubahan 

Latihan 
Brainstorming 
Presentasi interaktif 

dgn tanya jawab, 
diskusi, presentasi 

tugas 

Kelengkapan dan 
kebenaran 
penjelasan, tkt 
komunikatif 
presentasi 

Tertulis, 
Lisan 

5% 

 
 
 
 

 
X 

Mampu menjelaskan  konsep 
komunikasi; 
Mampu menjelaskan antara 
komunikasi dan interpretasi 
arti; 

 
Mampu menguraikan fungsi- 

fungsi dan perbedaaan tipe 

komunikasi; 

KOMUNIKASI YANG EFEKTIF DAN 

EFISIEN 
 
Proses Komunikasi 

   Sifat-sifat Komunikasi 

    Arti Komunikasi 

   Fungsi komunikasi 

   Tipe-tipe komunikasi 

   elemen-elemen proses komunikasi 

   Hambatan komunikasi 

 
 
 
 
 

Latihan 
Brainstorming 

Presentasi interaktif 

dgn tanya jawab, 
diskusi, presentasi 

tugas 

 
 
 
 
 

Kelengkapan dan 
kebenaran 

penjelasan, tkt 

komunikatif 
presentasi 

 
 
 
 
 

Tertulis, 
Lisan 

 

 
 
 
 
 

5% 
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Minggu 

ke 

Capaian_MK 

(sesuai tahapan belajar) 

Bahan Kajian Metode 

Pembelajaran 

Asesmen 

Indikator Bentuk Bobot 

 Mampu menganalisa elemen- 

elemen, proses dan batasan 
berkomunikasi dan 
bagaimana mereka 
berinteraksi; 

 

 
 

Komunikasi lisan 

   Berbicara yang efektif 

   Mendengarkan yang efektif 

   Komunikasi non verbal 

    

 Mampu menjelaskan 
komponen-komponen besar 
dari bahasa lisan dan 

komunikasi tertulis 
Mampu menjelaskan 
perbedaan faktor-faktor yang 
mengarahkan komunikasi yang 
efektif; 
Mampu menganalisa dan 

membandingkan gaya 

komunikasi personal; 

Komunikasi tertulis 

   Menulis yang efektif 

   Membaca yang efektif 

 
Apa dan Kapan Berkomunikasi yang 
efektif 

   Faktor-faktor yang mengarahkan 
komunikasi yang efektif 

   Apa jenis komunikasi kita 
Sistem yang bernilai motivasi 

Latihan 
Brainstorming 
Presentasi interaktif 

dgn tanya jawab, 

diskusi, presentasi 

tugas 

Kelengkapan dan 
kebenaran 
penjelasan, tkt 

komunikatif 

presentasi 

Tertulis, 
Lisan 

10% 

XI Mampu menghargai keutamaan 
dan menerima perasaan orang 
Mampu membangun dan 
memelihara hubungan antar 
pribadi 
 
Mampu menggunakan 

ketrampilan kerja-sama 
Mampu menganalisa, 

memecahkan dan mencegah 

HUBUNGAN ANTAR PRIBADI 
 
Berinteraksi dengan orang lain 

 

 
 
 

Memperbaiki hubungan antar pribadi dan 
pembelajaran 
 
Mengatasi masalah antar pribadi 

Latihan 
Brainstorming 
Presentasi interaktif 
dgn tanya jawab, 
diskusi, presentasi 
tugas 

Kelengkapan dan 
kebenaran 
penjelasan, tkt 
komunikatif 
presentasi 

Tertulis, 
Lisan 

5% 
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Minggu 

ke 

Capaian_MK 

(sesuai tahapan belajar) 

Bahan Kajian Metode 

Pembelajaran 

Asesmen 

Indikator Bentuk Bobot 

 masalah terjadi      

XII Mampu menjelaskan tahap- 
tahap pengembangan tim dan 
proses pembentukan tim; 
 
Mampu menjelaskan 

pentingnya kerja tim dalam 
organisasi dan perusahaan 

menggunakan pendekatan 

partisipatif 

PENGEMBANGAN TIM DAN KERJA 

TIM 
Pengembangan tim kerja 
Tahapan-tahapan pengembangan tim kerja 

 

 
 
 

Proses pembentukan tim kerja 

Bekerja sama dengan orang lain 

Latihan 
Brainstorming 

Presentasi interaktif 
dgn tanya jawab, 

diskusi, presentasi 

tugas 

Kelengkapan dan 
kebenaran 

penjelasan, tkt 
komunikatif 

presentasi 

Tertulis, 
Lisan 

10% 

XIII Mampu menganalisa hubungan 
antara Total Quality 
Management (TQM) dengan 
kerja tim; 

 
Mampu mengidentifikasi 
karakteristik mutu tim. 

TQM dan kerja tim 
Peran tim kerja 

 

 
 
 

Karakteristik mutu tim kerja 
Karakteristik mutu personal teman satu 
tim 
Memahami karakteristik tim kerja 

Latihan 
Brainstorming 
Presentasi interaktif 
dgn tanya jawab, 
diskusi, presentasi 
tugas 

Kelengkapan dan 
kebenaran 
penjelasan, tkt 
komunikatif 
presentasi 

Tertulis, 
Lisan 

5% 

XIV Mampu menentukan dan 
memecahkan masalah 
Mampu menerapkan langkah 

dasar pemecahan masalah 

Mampu menggunakan diagram 

pengambilan keputusan 
Mampu menerapkan 
pendekatan sistem pada 

PEMECAHAN MASALAH 

Langkah dasar pemecahan masalah 

Teknik pemecahan masalah 
 
 
 
 
 

Pemikiran sistem 

Latihan 
Brainstorming 
Presentasi interaktif 

dgn tanya jawab, 

diskusi, presentasi 

tugas 

Kelengkapan dan 
kebenaran 
penjelasan, tkt 
komunikatif 
presentasi 

Tertulis, 
Lisan 

5% 
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Minggu 

ke 

Capaian_MK 

(sesuai tahapan belajar) 

Bahan Kajian Metode 

Pembelajaran 

Asesmen 

Indikator Bentuk Bobot 

 pemecahan masalah Pola pemikiran untuk penilaian 
Teori sistem 

 
Pendekatan sistem untuk pemecahan 
masalah 

    

XV Mampu menentukan mutu dan 
dimensi mutu; 
Mampu menjelaskan kepuasan 
pelanggan; 
Mampu menganalisis layanan 
pelanggan bermutu; 
Mampu menjelaskan prosedur 
pengembangan jasa layanan 
pelanggan yang berhasil 

LAYANAN PELANGGAN DAN 

HUBUNGAN PELANGGAN 
Definisi mutu & Dimensi mutu 

 

 
 

Pelanggan internal dan eksternal 
 

 
 

Apa layanan pelanggan bermutu itu? 

Persamaan layanan fantastis 

 
Prosedur pengembangan layanan 

pelanggan yang berhasil 

Latihan 
Brainstorming 
Presentasi interaktif 
dgn tanya jawab, 

diskusi, presentasi 

tugas 

Kelengkapan dan 
kebenaran 
penjelasan, tkt 
komunikatif 
presentasi 

Tertulis, 
Lisan 

10% 
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XVI Mampu menganalisa 
manfaat menyediakan 

barang dan jasa bermutu 

 
Mampu menjelaskan cara 

menangani keluhan 

konsumen untuk 

mempertahankan layanan 

pelanggan superior. 

Beban biaya untuk mutu yang kurang baik 
Manfaat memberikan barang dan jasa 
mutu tinggi 
 
Menangani dan memecahkan keluhan 

pelanggan 
Langkah-langkah yang harus diambil 
untuk menangani keluhan 
Mempertahankan layanan pelanggan 
superior 

 Kelengkapan dan 
kebenaran 
penjelasan, tkt 
komunikatif 
presentasi 

  
10% 

 


