


 

 

RANCANGAN AKTIVITAS TUTORIAL (RAT) TATAP MUKA 

                                                    TAHUN  20019.1 

 

Nama Mata Kuliah : Organisasi dan Manajemen 

Kode Mata Kuliah/SKS : ADPU 4217 / 3 SKS 

Nama Pengembang   Drs. Hagoes Aryoko M.Si. 

Nama Penelaah   Rosalita Agustini, S.IP.,M.Ap 

Deskripsi singkat Mata Kuliah 

Materi  pokok dalam  modul  ini bertujuan membantu mahasiswa  untuk mengetahui seluk beluk organisasi 

dan manajemen, karena selama ini organisasi lebih banyak diketahui dalam hubungannya dengan fungsi-

fungsi manajemen yaiitu ”organizing” atau penyusunan organisasi.   Oleh karena itu BMP ini akan membahas 

teori-teori  mengenai organisasi  dan manajemen serta evolusinya , yaitu mulai dari teori klasik, teeori neo-

klasik, teori modern , penerapan organisasi dan manjemen di jepang  dan teori Z,  serta penerapannya 

organisasi dan manajemen  di negara berkembang  pada umumnya dan di Indonesia pada khususnya. 

Kompetensi Umum Kompetensi 

MataKuliah (Goal) 

Setelah menyelesaiakan mata kuliah Organisasi dan Manajemen, diharapkan mahasisawa dapat 

mengetahui berbagai teori mmengenai organisasi dan manajemen serta dapat mengaplikasikannya dalam 

berbagai model organisasi dan manajemen baik untuk kepentingan nasional maupun global. 

No Kompetensi Khusus Pokok 
Bahasan 

Sub Pokok Bahasan Metode 
Tutorial 

Tugas 
Tutorial 

Daftar 
Pustaka 

Tutorial 
Ke- 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Mahasiswa mampu 
menjelaskan tentang : 
a.. Pengertian administrasi,         
     oraganisasi  dan    
     manajemen  
b. Hubungan administrasi, 

organisasi dan 
manajemen. 

c. Tujuan organisasi 
d.  Perkembangan 

ilmu administrasi, serta 
ilmu 

     organisasi dan  
     manajemen. 

Hubungan 
antara 
Administrasi, 
Organisasi 
dan 
Manajemen 
(modul 1) 

 

 Pengertian 
Administrasi, 
organisasi dan 
manajemen 

 Hubungan 
Administrasi, 
organisasi dan 
Manjemen 

 Tujuan organisasi. 
 Perkembangan 

ilmu administrasi 
serta ilmu 
organisasi dan 
manajemen. 
 

Presentasi 
dan tanya 
jawab 

Tugas 
partisipasi, 

menyimpulkan 
hasil 

pembahasan  

 

Buku Materi 
Pokok 
ADPU 4217  
Organisasi 
dan   
Manajemen  
Prof.  Mirrian 
Sjofjan Arif  
M.Ec.Ph.D 

I 

2 Mahasiswa mampu 
menjelaskan tentang : 
a. Pengertian Birokrasi dan 
    pertumbuhan  Birokrasi. 
b. Manajemen ilmiah dan 

teori  
    administratif 
c. Pengorganisasian  

Teori 
Organisasi, 
Manajemen 
Klasik dan 
Menyusun 
Organisasi 
Forma  (modul 
2 dan 3 

 Pengertian 
Birokrasi dan  
pertumbuhannya  

 Manajemen ilmiah 
dan teori 
administratif 

 Pengorganisasian 

Presentasi 
dan tanya 
jawab  

 

Tugas 
partisipasi, 

menyimpulkan 
hasil 

pembahasan 

 II 

3 Mahasiswa mampu 
menjelaskan tentang : 
a. Pendelegasian wewenang 
b. Rentang pengawasan 
    (kendali) 

Menyusun 
Organisasi 
Formal 
(lanjutan 
modul 3) 

 Pendelegasian 
wewenang 

 Rentang 
pengawasan 
(kendali) 
 

Presentasi 
dan 
Kerja individu  
(mengerjakan 
tugas 1) 

Tugas wajib 1  III 

4 Mahasiswa mampu 
menjelaskan tentang : 
a.. Pendekatan teori neo   
     klasik  
b.  Dinamika Kelompok 

dalam organisasi 
c. konflik kelompok 

d. Pendekatan sisten dan  
    kontingensi . 
e. Lingkungan organisasi 

Teori 
organisasi 
Neo-klasik dan 
pendekatan 
Sistem, 
kontingensi  
(modul 4 dan 
5) 

 

 Pendekatan teori 
Neo-klasik. 

 Dinamika kelompok 
Dalam organisasi.     

 Konflik kelompok. 
 Pendekatan sistem 

dankontingensi 
 Lingkungan 

organisasi 

Kerja 
kelompok (6 
kelompok) dan 
presentasi 
hasil 
rangkuman 
serta tanya 
jawab 

 

Tugas 
partisipasi, 
merangkum 
modul, tiap 
kelompok 

merrangkum 
dalam 1 sub 

pokok 
bahasan 

 IV 
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f. Tingkah laku individu dan  
    motivasinya    
 

 Tingkah laku 
individu dan 
motivasinya 

 

 dalam modul 4 
dan 5 

 

5 Mahasiswa mampu 
menjelaskan tentang : 
a. Pendekatan sistem, 
    kontingensi dan T-Form 
     

Pendekatan 
siatem, 
kontingensi 
dan T-Form 
(lanjutan 
modul 5) 
 

 Pendekatan sistem, 
kontingensi dan T-
Form 

Presentasi 
dan 
Kerja individu  
(mengerjakan 
tugas 2) 

Tugas wajib 2  V 

6 Mahasiswa mampu 
menjelaskan tentang : 
a.. Latar belakang 
organisasi  
     dan manajemen jepang 
b.  Perbandingan 

manajemen 
     Jepang dan Amerika 
c.  Teori - Z 

d.  Keadaan Administrasi  
     organisasi dan   
    manajemen  
     di negara berkembang 
e. Penyempurnaan  
    Administrasi 
f. Latar belakang  
    pertumnuhan  
   dan perkembangan   
    birokrasi di Indonesi 
 

Model 
organisasi dan 
manajemen 
Jepang, 
Administrasi & 
organisasi di 
negara 
berkembang 
dan T-Form 
dalam 
birokrasi di 
Indonesia 
(modul 6, 7 
dan 8) 

 

 Latar belakang 
organisasi dan 
manajemen jepang 

 Perbandingan 
manajemen Jepang 
dan Amerika.     

 Teori-Z 
 Keadaan 

administrasi 
organisasi dan 
manajemen di 
negara 
berkembang 

 Penyempurnaan 
Administrasi 

 Latar belakang 
pertumbuhan dan 
perkembangan 
birokrasi di 
indonesia 

 

Kerja 
kelompok (6 
kelompok) dan 
presentasi 
hasil 
rangkuman 
serta tanya 
jawab 

 

 

Tugas 
partisipasi, 
merangkum 
modul, tiap 
kelompok 

merrangkum 
dalam 1 sub 

pokok 
bahasan 

dalam modul 
6, 7 dan 8 

 

 VI 

7 Mahasiswa mampu 
menjelaskan tentang : 
a. Birokrasi dan 
pembangunan 
    nasional Indonesia 

T-Form  dalam 
birokrasi di 
Indonesia 
(lanjutan 
modul 8) 
 

 Birokrasi dan 
pembangunan 
nasional Indonesia 

Presentasi 
dan 
Kerja individu  
(mengerjakan 
tugas 3) 

Tugas wajib 3  VII 

8 Mahasiswa mampu 
menjelaskan tentang : 
a.Kepemimpinan sebagai 
inti   
   manajemen 
b. Kepemimpinan yang 

efektif  
    dan faktor-faktor yang  
    mempengaruhinya 
 

Kepemimpina
n dalam 
organisasi  
(modul 9) 

 

 Kepemimpinan 
sebagai inti 
manajemen 

 Kepemimpinan 
yang efektif dan 
faktor-faktor yang 
mempengaruhinya 

Presentasi 
dan tanya 
jawab  

 

Tugas 
partisipasi, 

menyimpulkan 
hasil 

pembahasan 

 VIII 

 



 

 

                                         SATUAN ACARA TUTORIAL (SAT) TATAP MUKA 

TAHUN 2019.1 

 

Tutorial ke- 1 (satu) 

Nama Matakuliah Organisasi dan Manajemen 

Kode Matakuliah/SKS ADPU 4217 

Nama Pengembang Drs. Hagoes Aryoko M.Si. 

Nama Penelaah  Rosalita Agustini, S.IP,M.AP 

Kompetensi Umum 
Setelah pembahasan pada modul 1, diharapkan mahasiswa dapat  mengerti dam memahami tetntang  

Administrasi, Organisasi dan Manajemen serta hubungannya antara ke tuganya. 

Kompetensi Khusus 

Mahasiswa mampu menjelaskan tentang : 
a.. Pengertian administrasi, oraganisasi  dan manajemen  
b. Hubungan administrasi, organisasi dan manajemen. 
c. Tujuan organisasi 
d.  Perkembangan ilmu administrasi, serta ilmu organisasi dan manajemen 

Pokok Bahasan Hubungan antara Administrasi, Organisasi dan Manajemen 

Sub Pokok Bahasan 

 Pengertian Administrasi, organisasi dan manajemen 
 Hubungan Administrasi, organisasi dan Manjemen 
 Tujuan organisasi. 
 Perkembangan ilmu administrasi serta ilmu organisasi dan manajemen. 

 

No. Tahapan Rincian Kegiatan (Skenario Pembelajaran) Media & Sumber Belajar 

1 Persiapan Tutorial - melakukan pengecekan bahan   
     presentasi yang akan dibahas 
 -  mempersiapkan langkah- langkah yg  
    akan dilaksanakan  sesuai model tutorial 

- Laptop 

- BMP 

- Infocus 

2 Kegiatan Pendahuluan 1. Perkenalan tutor bersama peserta 
    tutorial awal melalui absensi. 
2. Menjelaskan pertemuan tutorial merupa- 

     kan forum pendalaman materi, dan kehadiran 
tutor sebatas sebagai fasilitator dan diharapkan 
mahasiswa sudah terlebih dahulu membaca 
modul di rumah. 

3. Menjelaskan target kompetensi dan 
    ruang lingkup yang akan dibahas 

 

3 Kegiatan Penyajian  Menyajikan pokok materi modul  pertama 
 tentang : 
  -   Pengertian administrasi, Organisasi  
      dan manajemen 
  -   Hubungan Administrasi, organisasi dan 
      manajemen 
  -   Tujuan organisasi 
  - Perkembangan ilmu Administrasi, organisasi dan 

manajemen 
 -  Memberi kesempatan pada mahasiswa 
    Untuk bertanya pada hal-hal yang  
     belum dipahami 

 

4 Kegiatan Penutup 1.Menyimpulkan hasil pembahasan pada       
    materi yang telah disampaikan 
2 Menyampaikan topik yang akan dibahas pada 

perte-muan selanjutnya 
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                                         SATUAN ACARA TUTORIAL (SAT) TATAP MUKA 

TAHUN 2019.1 

 

Tutorial ke- 2 (dua) 

Nama Matakuliah Organisasi dan Manajemen 

Kode Matakuliah/SKS ADPU 4217 

Nama Pengembang Drs. Hagoes Aryoko M.Si. 

Nama Penelaah Rosalita Agustini, S.IP,M.AP 

Kompetensi Umum 
Setelah pembahasan pada modul 2 dan 3, diharapkan mahasiswa dapat  mengerti dam memahami 

tetntang  Teori organisasi dan manajemen klasik serta  bagaimana menyusun organisasi formal. 

Kompetensi Khusus 

Mahasiswa mampu menjelaskan tentang : 
a. Pengertian Birokrasi dan pertumbuhan  Birokrasi. 
b. Manajemen ilmiah dan teori administratif 
c. Pengorganisasian 

Pokok Bahasan Teori Organisasi, Manajemen Klasik dan Menyusun Organisasi Forma   

Sub Pokok Bahasan 
 Pengertian Birokrasi dan pertumbuhannya  
 Manajemen ilmiah dan teori administratif 
 Pengorganisasian 

 

No. Tahapan Rincian Kegiatan (Skenario Pembelajaran) Media & Sumber Belajar 

1 Persiapan Tutorial - melakukan pengecekan bahan   
     presentasi yang akan dibahas 
  

- Laptop 

- BMP 

- Infocus 

2 Kegiatan Pendahuluan 1. Menanyakan ke mahasiswa peserta    
    tutorial, apa sudah memiliki modul  
    Organisasi dan Manajemen 
2..Menyarankan kepada mahasiswa  agar  
    segera memiliki modul baik fotocopy  
    maupun download dari perpustakaan  
    digital UT 
3.Apersepsi dan motivasi berkaitan dengan  
   modul kedua dan ketiga  yang akan  
   dibahas. 
 

 

3 Kegiatan Penyajian  Tutor menyajikan bahan modul dua tentang  
    -  Pengertian Birokrasi dan pertumbuhanya      
    -  Manajemen ilmiah dan Teori administratif 
    -  Pengorganisasian 
 

   - Setelah penyajian materi selesai, tutor  
      Memberikan kesempatan tanya jawab 
      pada mahasiswa pada materi yg ditutorkan. 

 

 

4 Kegiatan Penutup 1.Menyimpulkan hasil pembahasan pada materi  
    yang telah disampaikan 
2 Menyampaikan topik yang akan dibahas pada perte-

muan selanjutnya 
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                                         SATUAN ACARA TUTORIAL (SAT) TATAP MUKA 

TAHUN 2019.1 

Tutorial ke- 3 (tiga) 

Nama Matakuliah Organisasi dan Manajemen 

Kode Matakuliah/SKS ADPU 4217 

Nama Pengembang Drs. Hagoes Aryoko M.Si. 

Nama Penelaah Rosalita Agustini, S.IP,M.AP 

Kompetensi Umum 
Setelah pembahasan pada modul 3 (lanjutan), diharapkan mahasiswa dapat  mengerti dam memahami 

tetntang pendelegasian wewenang dan rentang pengawasan (kendali) dalam organisasi formal. 

Kompetensi Khusus 
Mahasiswa mampu menjelaskan tentang : 
a.. Penelegasian wewenang  
b. Rentang pengawasan (kendali) 

Pokok Bahasan Menyusun organisasi formal (lanjutan)  

Sub Pokok Bahasan 

 Pendelegasian wewenang 
 Rentang pengawasan (kendali) 
 Tugas wajib 1 

 

No. Tahapan Rincian Kegiatan (Skenario Pembelajaran) Media & Sumber Belajar 

1 Persiapan Tutorial - melakukan pengecekan bahan   
     presentasi yang akan dibahas 
 

- Laptop 

- BMP 

- Infocus 

- Lembar soal Tugas wajib 1 

2 Kegiatan Pendahuluan -  Apersepsi dan motivasi berkaitan  
     dengan modul ketiga (lanjutan)  yang  
     akandibahas. 

 
- Menyampaiikan kepada mahasiswa  
    bahwa setelah pembahasan materi  
    akan dilanjutkan dengan mengerjakan  
    tugas pertama secara individu 

 

3 Kegiatan Penyajian Tutor menyajikan materi Modul ketiga  
 (lanjutan) tentang :: 
     - Delegasi wewenang 
     - Rentang pengawasan (kendali) 
 
    - setelah penyajian materi selesai, tutor  
       memberikan tugas wajib ke 1 
 

 

4 Kegiatan Penutup 1.Pengerjaan tugas wajib 1 selesai 
2.Menyimpulkan hasil pembahasan pada  
   materi yang telah disampaikan 
3 Menyampaikan topik yang akan dibahas pada 

perte-muan selanjutnya 
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                                         SATUAN ACARA TUTORIAL (SAT) TATAP MUKA 

TAHUN 2019.1 

Tutorial ke- 4 (empat) 

Nama Matakuliah Organisasi dan Manajemen 

Kode Matakuliah/SKS ADPU 4217 

Nama Pengembang Drs. Hagoes Aryoko M.Si. 

Nama Penelaah Rosalita Agustini, S.IP,M.AP 

Kompetensi Umum 
Setelah pembahasan pada modul 4 dan 5, diharapkan mahasiswa dapat  mengerti dam memahami 

tetntang  teori organisasi neo klasik dan pendekatan sistem kontingensi 

Kompetensi Khusus 

Mahasiswa mampu menjelaskan tentang : 
a.. Pendekatan teori neo klasik  
b.  Dinamika Kelompok dalam organisasi 
c. konflik kelompok 
d. Pendekatan sisten  kontingensi . 
e. Lingkungan organisasi 
f. Tingkah laku individu dan motivasinya    

Pokok Bahasan Teori organisasi neo-klasik dan pendekatan sistem kontingensi 

Sub Pokok Bahasan 

 Pendekatan teori Neo-klasik. 
 Dinamika kelompok dalam organisasi.     
 Konflik kelompok. 
 Pendekatan sistem dankontingensi 
 Lingkungan organisasi 
 Tingkah laku individu dan motivasinya 

 

No. Tahapan Rincian Kegiatan (Skenario Pembelajaran) Media & Sumber Belajar 

1 Persiapan Tutorial - melakukan pengecekan bahan   
     BMP yang akan dibahas 
 -  mempersiapkan langkah- langkah yg  
    akan dilaksanakan  sesuai model tutorial 

- Laptop 

- BMP 

- Infocus 

- kertas double folio 

2 Kegiatan Pendahuluan - Apersepsi dan motivasi berkaitan  
    dengan modul keempat dan kelima   
    yang akan dibahas. 
- Menyampaiikan kepada mahasiswa bahw 

pertemuan pada hari ini adalah merangkum 
modul 4 dan 5 secara kelompok (2 s/d 3 orang), 
sebanyak 6 kelompok, dan masing-masing 
kelompok merangkum sesuai dengan sub pokok 
bahasan yang telah tutor tuliskan di papan tulis.  

- Waktu merangkum modul 45 menit 
- Setelah selesai tiap kelompok 

mempresentasikan hasilnya 
- Kelompok lain bebas bertanya, dan yang  
    mempresentasikan wajib menjawab 

 

3 Kegiatan Penyajian/ Inti - Kelompok mulai merangkum modul 
- Selesai merangkum modul tiap Kelompok 

mempresentasikan hasil Rangkumanya 
- Kelompok lain bebas bertanya atas hasil  
    rangkuman kelompok tersebut 
- Tanya jawab antar kelompok 

 

4 Kegiatan Penutup 1.Menyimpulkan hasil rangkuman yang  
    telah dikerjakan oleh kelompok 
2 Menyampaikan topik yang akan dibahas pada 

perte-muan selanjutnya 
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                                         SATUAN ACARA TUTORIAL (SAT) TATAP MUKA 

TAHUN 2019.1 

Tutorial ke- 5 (lima ) 

Nama Matakuliah Organisasi dan Manajemen 

Kode Matakuliah/SKS ADPU 4217 

Nama Pengembang Drs. Hagoes Aryoko M.Si. 

Nama Penelaah Rosalita Agustini, S.IP,M.AP 

Kompetensi Umum 
Setelah pembahasan pada modul 5 (lanjutan), diharapkan mahasiswa dapat  mengerti dam memahami 

tetntang pendekatan sistem, kontingensi dan T-Form 

Kompetensi Khusus 
Mahasiswa mampu menjelaskan tentang : 
a.Pendekatan sistem, kontingensi dan T-Form 

 

Pokok Bahasan Pendekatan Sistem, Kontingensi dan T-Form 

Sub Pokok Bahasan 
 Pendekatan sistem, kontingensi dan T-Form 
 Tugas wajib 2 

 

No. Tahapan Rincian Kegiatan (Skenario Pembelajaran) Media & Sumber Belajar 

1 Persiapan Tutorial - melakukan pengecekan bahan   
     presentasi yang akan dibahas 
 

- Laptop 

- BMP 

- Infocus 

- Lembar soal Tugas wajib 2 

2 Kegiatan Pendahuluan -  Apersepsi dan motivasi berkaitan  
     dengan modul kelima (lanjutan)  yang  
     akan dibahas. 

 
- Menyampaiikan kepada mahasiswa  
    bahwa setelah pembahasan materi  
    akan dilanjutkan dengan mengerjakan  
    tugas ke 2 secara individu 

 

3 Kegiatan Penyajian Tutor menyajikan materi Modul kelima  
 (lanjutan) tentang :: 
     - Pendekatan sistem, kontingensi dan  
       T-Form 
 
    - setelah penyajian materi selesai, tutor  
       memberikan tugas wajib ke 2 
 

 

4 Kegiatan Penutup 1.Pengerjaan tugas wajib 2 selesai 
2.Menyimpulkan hasil pembahasan pada  
    materi yang telah disampaikan 
3 Menyampaikan topik yang akan dibahas pada 

perte-muan selanjutnya 
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TAHUN 2019.1 

Tutorial ke- 6 (enam) 

Nama Matakuliah Organisasi dan Manajemen 

Kode Matakuliah/SKS ADPU 4217 

Nama Pengembang Drs. Hagoes Aryoko M.Si. 

Nama Penelaah Rosalita Agustini, S.IP,M.AP 

Kompetensi Umum 
Setelah pembahasan pada modul 6,7 dan 8, diharapkan mahasiswa dapat  mengerti dam memahami 
tetntang  model organisasi dan mnanajemen Jepang, administrasi dan organisasi di negara  berkembang 
dan T-Form dalam birokrasi di Indonesia 

Kompetensi Khusus 

Mahasiswa mampu menjelaskan tentang : 
a.. Latar belakang organisasi  dan manajemen jepang 
b.  Perbandingan manajemen Jepang dan Amerika 
c.  Teori - Z 
d.  Keadaan Administrasi organisasi dan manajemen  di negara berkembang 
e. Penyempurnaan Administrasi 
f. Latar belakang  pertumnuhan  dan perkembangan  birokrasi di Indonesi 

Pokok Bahasan 
Model organisasi dan manajemen Jepang, Administrasi & organisasi di negara berkembang dan T-Form 
dalam birokrasi di Indonesia (modul 6, 7 dan 8) 

Sub Pokok Bahasan 

 Latar belakang organisasi dan manajemen jepang 
 Perbandingan manajemen Jepang dan Amerika.     
 Teori-Z 
 Keadaan administrasi organisasi dan manajemen di negara berkembang 
 Penyempurnaan Administrasi 
 Latar belakang pertumbuhan dan perkembangan birokrasi di indonesia 

 

No. Tahapan Rincian Kegiatan (Skenario Pembelajaran) Media & Sumber Belajar 

1 Persiapan Tutorial - melakukan pengecekan bahan   
     BMP yang akan dibahas 
 -  mempersiapkan langkah- langkah yg  
    akan dilaksanakan  sesuai model tutorial 

- Laptop 

- BMP 

- Infocus 

- kertas double folio 

2 Kegiatan Pendahuluan - Apersepsi dan motivasi berkaitan dengan modul 
keenam , ketujuh dan kedelapan yang akan 
dibahas. 

- Menyampaiikan kepada mahasiswa bahwa 
pertemuan pada hari ini adalah merangkum 
modul 6, 7 dan 8 secara kelompok (2 s/d 3 
orang), sebanyak 6 kelompok, dan masing-
masing kelompok merangkum sesuai dengan 
sub pokok bahasan yang telah tutor tuliskan di 
papan tulis.  

- Waktu merangkum modul 45 menit 
- Setelah selesai tiap kelompok 

mempresentasikan hasilnya 
- Kelompok lain bebas bertanya, dan yang  
    mempresentasikan wajib menjawab 

 

3 Kegiatan Penyajian/ Inti - Kelompok mulai merangkum modul 
- Selesai merangkum modul tiap  Kelompok 
- mempresentasikan hasil Rangkumanya 
- Kelompok lain bebas bertanya atas hasil  
    rangkuman kelompok tersebut 
- Tanya jawab antar kelompok 

 

4 Kegiatan Penutup 1.Menyimpulkan hasil rangkuman yang  
    telah dikerjakan oleh kelompok 
2 Menyampaikan topik yang akan dibahas pada 

perte-muan selanjutnya 
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TAHUN 2019.1 

Tutorial ke- 7 (tujuh ) 

Nama Matakuliah Organisasi dan Manajemen 

Kode Matakuliah/SKS ADPU 4217 

Nama Pengembang Drs. Hagoes Aryoko M.Si. 

Nama Penelaah Rosalita Agustini, S.IP,M.AP 

Kompetensi Umum 
Setelah pembahasan pada modul 8 (lanjutan), diharapkan mahasiswa dapat  mengerti dam memahami 

tetntang  birokrasi dan pembangunan nasional Indonesia 

Kompetensi Khusus 
Mahasiswa mampu menjelaskan tentang : 
a.Birokrasi dan pembangunan nasional indonesia 

 

Pokok Bahasan T-Form dalam birokrasi di Indonesia (lanjutan) 

Sub Pokok Bahasan 
 Birokrasi dan pembangunan nasional indonesia 
 Tugas wajib 3 

 

No. Tahapan Rincian Kegiatan (Skenario Pembelajaran) Media & Sumber Belajar 

1 Persiapan Tutorial - melakukan pengecekan bahan   
     presentasi yang akan dibahas 
 

- Laptop 

- BMP 

- Infocus 

- Lembar soal Tugas wajib 3 

2 Kegiatan Pendahuluan -  Apersepsi dan motivasi berkaitan  
     dengan modul kedelapan (lanjutan)   
      yang akan dibahas. 

 
- Menyampaiikan kepada mahasiswa  
    bahwa setelah pembahasan materi  
    akan dilanjutkan dengan mengerjakan  
    tugas ke 3 secara individu 

 

3 Kegiatan Penyajian Tutor menyajikan materi Modul kedelapan  
 (lanjutan) tentang :: 
    -Birokrasi dan pembangunan nasional  
      Indonesia 
 
    - setelah penyajian materi selesai, tutor  
       memberikan tugas wajib ke 3 
 

 

4 Kegiatan Penutup 1.Pengerjaan tugas wajib 3 selesai 
2.Menyimpulkan hasil pembahasan pada  
    materi yang telah disampaikan 
3 Menyampaikan topik yang akan dibahas pada 

perte-muan selanjutnya 
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                                         SATUAN ACARA TUTORIAL (SAT) TATAP MUKA 

TAHUN 2019.1 

Tutorial ke- 8 (delapan) 

Nama Matakuliah Organisasi dan Manajemen 

Kode Matakuliah/SKS ADPU 4217 

Nama Pengembang Drs. Hagoes Aryoko M.Si. 

Nama Penelaah Rosalita Agustini, S.IP,M.AP 

Kompetensi Umum 
Setelah pembahasan pada modul 9, diharapkan mahasiswa dapat  mengerti dam memahami tetntang  

Kepemimpinan dalam organisasi 

Kompetensi Khusus 

Mahasiswa mampu menjelaskan tentang : 
a. Kepemimpinan sebagai inti manajemen 
b. Kepemimpinan yang efektif dan faktor-faktor yang mempengaruhinya 
 

Pokok Bahasan Kepemimpinan dalam organisasi 

Sub Pokok Bahasan 
 Kepemimpinan sebagai inti manajemen 
 Kepemimpinan yang efektif dan faktor-faktor yang mempengaruhinya 
 

 

No. Tahapan Rincian Kegiatan (Skenario Pembelajaran) Media & Sumber Belajar 

1 Persiapan Tutorial - melakukan pengecekan bahan   
     presentasi yang akan dibahas 
  

- Laptop 

- BMP 

- Infocus 

2 Kegiatan Pendahuluan 1.Apersepsi dan motivasi berkaitan dengan  
   modul kesembian yang akan dibahas. 

 

3 Kegiatan Penyajian  Tutor menyajikan bahan modul sembilan  tentang  
    -  Kepemimpinan sebagai inti manajemen      
    -  Kepemimpinan yang efektif dan faktor-faktor 
       yang mempengaruhinya 
 

   - Setelah penyajian materi selesai, tutor  
      Memberikan kesempatan tanya jawab 
      pada mahasiswa pada materi yg ditutorkan. 

 

 

4 Kegiatan Penutup 1.Menyimpulkan hasil pembahasan pada materi  
    yang telah disampaikan 
2  Menyampaikan bahwa ini tugas tutorial terakhir, 
     dan memberikan pesan-pesan dalam menghadapi 

UAS 
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