
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 

PEMBELAJARAN SEMESTER (RPKPS) 

Mata Kuliah     :  Manajemen  Antar Budaya 

Program StudI     : Manajemen SDM 

Semester    :  1 

SKS                        :  3 SKS 

Dosen                : Prof. Dr. Wibowo, SE., MPhil. 

     Dr. Fahmi Idris 

     Dr. I Ketut R. Sudiardhita 

    
A. DESKRIPSI MATA KULIAH 

Mata kuliah Manajemen Antar Budaya membahas tentang pemahaman dasar dan  cara 

mengembangkan budaya organisasi. Memberikan wawasan terkait dengan masalah 

keberagaman budaya dan terjadinya budaya multikultural. Perkembangan lingkungan 

menuntut pemahaman tentang perlunya melakukan perubahan budaya, untuk mana 

diperlukan pemahaman tentang  peran kepemimpinan dalam budaya organisasi. Dalam 

kaitannya dengan manajemen antar budaya diperlukan pemahaman tentang 

pengaruhnya terhadap kinerja, kompetensi yang diperlukan dan bagaimana komunikasi 

antar budaya perlu dilakukan. Mata kuliah ini juga membahas kasus dalam kerjasama 

dengan negara dengan budaya berbeda, antara lain dengan Amerika Serikat, Canada, 

Australia, dan beberapa negara Asia. 

KOMPETENSI/PROGRAM LEARNING OUTCOMES (PLO) 

Pada akhir perkuliahan ini diharapkan: 

1. Mahasiswa berkemampuan melakukan kajian teoritik tentang pengertian dan proses 

dalam mengelola manajemen antar budaya. 

2. Mahasiswa berkemampuan untuk memahami kenyataan terdapatnya keberagaman 

budaya dan budaya multikultural. 

3. Mahasiswa berkemampuan menganalisis kondisi budaya organisasi pada institusi 

tempat mereka bekerja berdasar pisau analisis teoritik. 

4. Mahasiswa berkemampuan untuk mengelola perubahan budaya dengan 

memperhatikan peran yang dapat dilakukan oleh kepemimpinan, dan pengaruh 

budaya organisasi pada kinerja organisasi.   
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5. Mahasiswa berkemampuan memahami pengaruh kompetensi  dalam budaya 

organisasi dan bagaimana melakukan komunikasi antar budaya. 

6. Mahasiswa memahami faktor-faktor budaya yang perlu mendapatkan perhatian 

dalam menjalin kerjasama dengan beberapa negara yang mempunyai budaya 

berbeda. 

 
B. KOMPETENSI DASAR/COURSE LEARNING OUTCOMES (CLO) 

Secara khusus, pada akhir perkuliahan ini diharapkan: 

1. Mahasiswa dapat memahami dan mengembangkan budaya organisasi. 

2. Mahasiswa memahami dan berkemampuan mengelola adanya keberagaman 

budaya dan budaya multikultural. 

3. Mahasiswa dapat memahami bagaimana menggunakan faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi pelaksanaan manajemen antar budaya. 

4. Mahasiswa dapat memahami dan mengelola kerjasama dengan budaya yang 

berbeda. 

 
C. POKOK BAHASAN 

1. Memahami budaya organisasi. 

2. Mengembangkan budaya organisasi. 

3. Keragaman budaya organisasi. 

4. Budaya organisasi multikultural. 

5. Mengubah budaya organisasi. 

6. Kepemimpinan dalam budaya organisasi. 

7. Budaya organisasi dan kinerja. 

8. Kompetensi dalam budaya organisasi. 

9. Komunikasi antar budaya. 

10. Melakukan kerjasama dengan Negara Amerika Serikat dan Canada. 

11. Melakukan kerjasama dengan Negara Asia dan  Australia. 

 
D. BAHAN PUSTAKA UTAMA 

Cartwright, Jeff. Cultural Transformation. London: Pearson Education Limited, 1999. 

Deal, Terrence E. And Allan A. Kennedy. Corporate Cultures. Massachusetts: Perseus 

Publishing, 2000. 

Deal, Terrence E. And Allan A. Kennedy. The New Corporate Cultures. Massachusetts: 

Perseus Publishing, 2000. 
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Deresky, Helen. International Management Managing Across Borders and Cultures. New 

Jersey: Pearson Education, Inc., 2011. 

Harris, Philip R., Robert T. Moran, and Sarah V. Moran. Managing Cultural Differences. 

Oxford: Elsevier Butterwoth-Heinemann, 2004. 

Jacob, Nina. Intercultural Management. London: Kogan Page, 2003. 

Kotter, John P. and James L. Heskett. Corporate Culture and Performance. New York: The 

Free Press, 1992. 

Luthans, Fred and Jhonathan P. Doh. International Management. Singapore: McGraw-Hill 

Education, 2012. 

Miller, Frederick A. And Judith H. Katz. The Inclusion Breakthrough. San Fransisco: Berrett-

Koehler, Inc., 2002. 

Parboteeah, Praveen K. And John B. Cullen. Strategic International Management. Canada: 

South-Western, Cengage Learning, 2011. 

Phegan, Barry. Developing Your Company Culture. Berkeley: Contex Press, Meridian Group, 

Inc., 2000. 

Schein, Edgar H. Organizational Culture and Leadership. San Fransisco: Jossey-Bass, 1997. 

Speechley, Chris and Ruth Wheatley. Developing a Culture for Diversity. London: Hodder & 

Stoughton, 2001. 

Victor Tan S.L. Changing Your Corporate Culture. Singapore: Times Books International, 

2002. 

Thomas, David C. and Kerr Inkson. Cultural Intelligence. San Fransisco: Berrett-Koehler 

Publisher, Inc., 2004. 

Thomas, R. Roosevelt, Jr. Diversity. New York: Amacom, 2006. 

Want, Jerome. Corporate Culture. New York: St.Martin’s Press, 2007. 

Wibowo. Budaya Organisasi. Jakarta: Rajawali Pers, 2010. 

Zwell, Michael. Creating a Culture of Competence. New York: John Willey & Sons, Inc., 2000. 

 

E. STRATEGI PERKULIAHAN 

Pembelajaran dilaksanakan melalui dua pendekatan utama yaitu direct teaching dan indirect 

teaching.  

1. Direct teaching: dosen menjelaskan dan atau mempresentasikan materi, baik penyajian 

materi yang dirancang secara khusus oleh dosen maupun berupa penjelasan atau 
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komentar terhadap materi yang dibahas. Terbuka diskusi antara dosen dengan 

mahasiswa atas materi dalam pembahasan. 

2. Indirect teaching: mahasiswa secara mandiri melakukan eksplorasi, penemuan dan 

pengkajian terhadap konsep-konsep atau materi yang telah ditetapkan. Bentuknya 

berupa penyusunan makalah dan mempresentasikan dalam diskusi. 

 

F. PENILAIAN HASIL BELAJAR 

Nilai mata kuliah ini ditentukan oleh: 

1. Mahasiswa secara individual membuat paper/makalah tentang pemahaman 

terhadap budaya organisasi, keragaman budaya dan/ atau  budaya multikultural 

pada institusi dimana mereka bekerja dengan menggunakan teori dari para pakar 

sebagai pisau analisis. Paper/makalah ditentukan sebanyak sekitar 15 halaman 

berfungsi sebagai Ujian Tengah Semester. 

2. Mahasiswa membuat paper/makalah individual sebagai bagian dari Ujian Akhir 

Semester, dengan melakukan analisis kritis terhadap pertanyaan berkenaan dengan 

pemahaman terhadap manajemen antar budaya, dengan cakupan  sekitar 15 

halaman.  

3. Mahasiswa membuat paper/makalah kelompok  dan mempresentasikan serta 

mendiskusikan di dalam kelas. Mahasiswa dibagi dalam 5 kelompok dan dibahas 

dalam 3 sesi tatap muka. Topik bahasan disesuaikan dengan perkembangan 

mutakhir berkaitan dengan perkembangan pengetahuan tentang manajemen antar 

budaya. Paper/makalah dan diskusi dipergunakan sebagai dasar penilaian kontribusi 

masing-masing mahasiswa dan merupakan bagian dari tugas yang diberikan kepada 

mahasiswa. 

4. Kehadiran dan aktivitas mahasiswa dalam perkuliahan akan diperhitungkan dalam 

penilaian hasil belajar mahasiswa. 
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MGGU 
KE- 

POKOK BAHASAN METODE 
PEMBELAJARAN 

YANG DILAKUKAN 
MAHASISWA 

YANG DILAKUKAN 
DOSEN 

MEDIA AJAR RUMUSAN 
PENILAIAN 

METODE PENILAIAN PUSTAKA 

1 Memahami 
budaya organisasi 

Pemberian materi  
dengan  presentasi 
disajikan dalam bentuk 
powerpoint.  

Mendiskusikan 
materi yang menjadi 
pokok bahasan 
dalam kaitan dengan 
kondisi nyata 
lingkungan kerja 

Menjelaskan 
pengertian, asas, 
fungsi, tipe dan 
dimensi budaya 
organisasi. 

Bahan ajar,  
Buku referensi, 
dan  LCD 

  Kombinasi 
berbagai  
referensi  
yang relevan 
dengan pokok 
bahasan 

2 Mengembangkan 
budaya organisasi 

Pemberian materi  
dengan  presentasi 
disajikan dalam bentuk 
powerpoint. 

Mendiskusikan 
materi yang menjadi 
pokok bahasan 
dalam kaitan dengan 
kondisi nyata 
lingkungan kerja. 

Menjelaskan 
pengertian,  perilaku 
dalam budaya 
organisasi,   mencapai 
keunggulan dan 
membangun budaya 
berprestasi. 

Bahan ajar,  
Buku referensi, 
dan  LCD. 

   

Kombinasi 
berbagai  
referensi  
yang relevan 
dengan pokok 
bahasan 

3 Keberagaman 
budaya organisasi 

Pemberian materi  
dengan  presentasi 
disajikan dalam bentuk 
powerpoint. 

Mendiskusikan 
materi yang menjadi 
pokok bahasan 
dalam kaitan dengan 
kondisi nyata 
lingkungan kerja. 

Menjelaskan  pengertian, 
asas dan dimensi 
keberagaman budaya 
serta mengelola 
keberagaman., mengatasi 
masalah,  dengan 
mencari terobosan 
implementasi.. 

Bahan ajar,  
Buku referensi, 
dan  LCD. 
 
 
 

  Kombinasi 
berbagai  
referensi  
yang relevan 
dengan pokok 
bahasan 

4  Budaya organisasi 

multikultural. 
 

Pemberian materi  
dengan  presentasi 
disajikan dalam bentuk 
powerpoint. 

Mendiskusikan 
materi yang menjadi 
pokok bahasan 
dalam kaitan dengan 
kondisi nyata 
lingkungan kerja. 

Menjelaskan 
pengertian, ciri dan 
aktivitas 
mengembangkan 
budaya organisasi 
multikultural dalam 
cara komunikasi, 
negosiasi, dan 
pengambilan 
keputusan. 

Bahan ajar,  
Buku referensi, 
dan  LCD. 
 

  Kombinasi 
berbagai  
referensi  
yang relevan 
dengan pokok 
bahasan 

5 Mengubah budaya 
organisasi 

Pemberian materi  
dengan  presentasi 
disajikan dalam bentuk 
powerpoint. 

Mendiskusikan 
materi yang menjadi 
pokok bahasan 
dalam kaitan dengan 
kondisi nyata 
lingkungan kerja. 

Menjelaskan tentang 
mengapa, kapan, dan 
bagimana merubah 
budaya organisasi, 
serta membahas 
model perubahan 
budaya organisasi. 

Bahan ajar,  
Buku referensi, 
dan  LCD. 
 

  Kombinasi 
berbagai  
referensi  
yang relevan 
dengan pokok 
bahasan 

msdm
Typewritten Text

msdm
Typewritten Text
5



6 .Kepemimpinan 
dalam budaya 
organisasi. 

Pemberian materi  
dengan  presentasi 
disajikan dalam bentuk 
powerpoint. 

Mendiskusikan 
materi yang menjadi 
pokok bahasan 
dalam kaitan dengan 
kondisi nyata 
lingkungan kerja. 

Menjelaskan 
bagaimana pemimpin 
menciptakan , 
mengelola  dan  
sebagai pembelajar 
budaya sehingga  
menjadi pemimpin 
cerdas budaya 

Bahan ajar,  
Buku referensi, 
dan  LCD. 
 

  Kombinasi 
berbagai  
referensi  
yang relevan 
dengan pokok 
bahasan 

 

7 Budaya organisasi 
dan kinerja 

Pemberian materi  
dengan  presentasi 
disajikan dalam bentuk 
powerpoint. 

Mendiskusikan 
materi yang menjadi 
pokok bahasan 
dalam kaitan dengan 
kondisi nyata 
lingkungan kerja 

Menjelaskan 
bagaimana budaya 
organisasi 
meningkatkan kinerja 
ekonomi, membangun 
budaya kinerja tinggi. 

Bahan ajar,  
Buku referensi, 
dan  LCD 

  Kombinasi 
berbagai  
referensi  
yang relevan 
dengan pokok 
bahasan 

8 Ujian Tengah 
Semester 

Take-home Exam Membuat paper / 
makalah individual 
sesuai ketentuan dalam 
penugasan 

Menentukan topik tugas, 
memeriksa dan menilai 
paper/ makalah 
mahasiswa 

 Kemampuan 
menangkap inti 
persoalan, 
menggunakan  
kajian teoritik dan 
menggunakannya 
sebagai pisau 
analisis dalam 
pembahasan. 

 

 

 

9 Kompetensi dalam 
budaya organisasi 

Pemberian materi  
dengan  presentasi 
disajikan dalam bentuk 
powerpoint. 

Mendiskusikan 
materi yang menjadi 
pokok bahasan 
dalam kaitan dengan 
kondisi nyata 
lingkungan kerja. 

Menjelaskan 
pengertian 
kompetensi, peran 
kompetensi dalam 
budaya dan bagaimana 
kompetensi 
mendorong  
keberhasilan 
organisasi.  

Bahan ajar,  
Buku referensi, 
dan  LCD 

  Kombinasi 
berbagai  
referensi  
yang relevan 
dengan pokok 
bahasan 

 

10 Komunikasi antar 
budaya. 

Pemberian materi  
dengan  presentasi 
disajikan dalam bentuk 
powerpoint. 

Mendiskusikan 
materi yang menjadi 
pokok bahasan 
dalam kaitan dengan 
kondisi nyata 
lingkungan kerja. 
 

Menjelaskan tentang 
pengertian, proses dan 
bagaimana mengelola 
komunikasi antar 
budaya. 

Bahan ajar,  
Buku referensi, 
dan  LCD 

  Kombinasi 
berbagai  
referensi  
yang relevan 
dengan pokok 
bahasan 
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11. Melakukan 
kerjasama dengan 
Amerika Serikat 
dan Canada. 

Pemberian materi  
dengan  presentasi 
disajikan dalam bentuk 
powerpoint. 

Mendiskusikan 
materi yang menjadi 
pokok bahasan 
dalam kaitan dengan 
kondisi nyata 
lingkungan kerja. 

Menjelaskan tentang 
bagaimana mengelola 
kerjasama antar 
budaya yang berbeda. 

Bahan ajar,  
Buku referensi, 
dan  LCD 

  Kombinasi 
berbagai  
referensi  
yang relevan 
dengan pokok 
bahasan 

12 Melakukan 
kerjasama dengan 
Asia dan Australia 

Pemberian materi  
dengan  presentasi 
disajikan dalam bentuk 
powerpoint. 

Mendiskusikan 
materi yang menjadi 
pokok bahasan 
dalam kaitan dengan 
kondisi nyata 
lingkungan kerja. 

Menjelaskan tentang 
bagaimana mengelola 
kerjasama antar 
budaya yang berbeda. 

Bahan ajar,  
Buku referensi, 
dan  LCD 

  Kombinasi 
berbagai  
referensi  
yang relevan 
dengan pokok 
bahasan 

13 Diskusi Kelompok I 
dan II 

Presentasi materi paper/ 
makalah kelompok 
menggunakan  artikel 
dan/atau powerpoint. 

Bertindak sebagai 
ketua, penyaji dan 
anggota pendukung 
dalam menjawab 
pertanyaan dan 
tanggapan peserta 
diskusi 

Bertindak sebagai 
moderator, melakukan 
klarifikasi dan 
merumuskan 
kesimpulan diskusi 

Paper/makalah 
kelompok, Bahan 
ajar,  
Buku referensi, 
dan  LCD 

Penilaian atas 
Kualita paper/ 
makalah, 
presentasi, 
argumentasi, 
aktivitas anggota 
kelompok. 

 

Paper/ 
makalah 
kelompok I dan 
II 

14 Diskusi Kelompok 
III dan IV 

Presentasi materi paper/ 
makalah kelompok 
menggunakan  artikel 
dan/atau powerpoint 

Bertindak sebagai 
ketua, penyaji dan 
anggota pendukung 
dalam menjawab 
pertanyaan dan 
tanggapan peserta 
diskusi 

Bertindak sebagai 
moderator, melakukan 
klarifikasi dan 
merumuskan 
kesimpulan diskusi 

Paper/makalah 
kelompok, Bahan 
ajar,  
Buku referensi, 
dan  LCD 

Penilaian atas 
Kualita paper/ 
makalah, 
presentasi, 
argumentasi, 
aktivitas anggota 
kelompok. 

 

Paper/ 
makalah 
kelompok III 
dan IV 

15 Diskusi Kelompok 
V dan Reviu 
diskusi 

Presentasi materi paper/ 
makalah kelompok 
menggunakan artikel 
dan/atau powerpoint 

Bertindak sebagai 
ketua, penyaji dan 
anggota pendukung 
dalam menjawab 
pertanyaan dan 
tanggapan peserta 
diskusi 

Bertindak sebagai 
moderator, melakukan 
klarifikasi dan 
merumuskan 
kesimpulan diskusi 
serta melakukan reviu 
atas keseluruhan hasil 
diskusi kelompok. 

Paper/makalah 
kelompok, Bahan 
ajar,  
Buku referensi, 
dan  LCD 

Penilaian atas 
Kualita paper/ 
makalah, 
presentasi, 
argumentasi, 
aktivitas anggota 
kelompok. 

 

Paper/ 
makalah 
kelompok V 
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16  Ujian Akhir 
Semester 

Take-home Exam Menjawab persoalan 
dalam bentuk paper/ 
makalah sesuai 
ketentuan penugasan 

Mengoreksi dan 
menilai tugas 
mahasiswa 

 Kemampuan 
menangkap inti 
persoalan, 
menggunakan  
kajian teoritik dan 
menggunakannya 
sebagai pisau 
analisis dalam 
pembahasan. 

 

 

 
Dosen Pengampu 

 
Prof. Dr. Wibowo, SE.,MPhil 
Dr. Fahmi Idris 
Dr. I Ketut R. Sudiardhita
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