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RANCANGAN TUGAS MAHASISWA
BENTUK TUGAS
Go out of the building
JUDUL TUGAS
Mengimplementasikan konsep inovatif, kreatif, entrepreneurship passion
SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH
Mahasiswa mampu menerapkan prinsip inovatif
Mahasiswa mampu menjalankan berpikir inovstif
Mahasiswa mampu menerapkan pengembangan ide kreatif dan inovatif
Mahasiswa mampu menerapkan pengisian lean canvas secara komprehensif
Mahasiswa mampu menyusun rencana bisnis dan mempertahankan argumennya.
.
DESKRIPSI TUGAS
Tugas ini merupakan kegiatan praktis penerapan berbagai konsep yang dibahas dalam pertemuan tatap muka di kelas.
METODE PENGERJAAN TUGAS
Mahasiswa mencari undang-undang tentang perlindungan konsumen di Indonesia melalui Internet. Mahasiswa membaca
dan memahami aturan perundang-undangan tersebut dan melakukan analisis kritis untuk mendapatkan pemahaman
komplit. Selain itu, kepada mahasiswa diberikan berbagai kasus hukum yang terjadi di berbagai perusahaan. Mahasiswa
diminta untuk mengkaji kasus-kasus tersebut dan menyusunnya dalam laporan tertulis yang kemudian dikumpulkan.
BENTUK DAN FORMAT LUARAN
Bentuk tugas adalah laporan tertulis. Tulisan diketik dalam kertas A4, huruf Times New Roman, jumlah halaman minimal 7
dan maksimal 10, spasi 1, dan dikemas dengan rapi.
INDIKATOR, KRITERIA DAN BOBOT PENILAIAN
1.
2.

Ketepatan identifikasi dan pemahaman poin-poin utama di undang-undang perlindungan konsumen (50%)
Kekuatan argumentasi atas penjelasan kasus hukum di berbagai perusahaan internasional (50%)

JADWAL PELAKSANAAN
Tugas 1: Analisis Undang-Undang Perlindungan Konsumen
diberkan pada awal kuliah dan diselesaikan sampai pada
ujian tengah semester.

Tugas 2: Analisis atas kasus hukum di berbagai perusahaan
internasional ditugaskan pada kuliah setelah ujian tengah
semester dan diselesaikan sebelum ujian akhir semester.

LAIN-LAIN
Tugas-tugas ini dikerjakan dalam kelompok. Setiap kelompok terdiri atas maksimal 3 orang. Kelompok dimungkinkan untuk
konsultasi dengan dosen pengampu mata kuliah.
DAFTAR RUJUKAN
Ikonen, Hanna-Mari & Nikunen, Minna (2018) Young adults and the tuning of the entrepreneurial mindset in neoliberal
capitalism. Journal of youth studies.
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Jenjang/Grade

A
(Sangat Baik)

B
(Baik)

C
(Cukup)
D
(Kurang)

Angka/Skor

Angka

Kurang / Tidak
Lulus)

Mahasiswa mampu menjawab seluruh pertanyaan dengan sangat

A : 90.0 – 100

4

A- : 80.00 – 89.99

3.7

B+ : 75.00 – 79.99

3.3

Mahasiswa mampu menjawab seluruh pertanyaan dengan tepat.

B : 70.00 – 74.99

3.0

Jawaban mahasiswa tidak mencakup 1 elemen utama yang

B - : 65.00 – 69.99

2.7

ditanyakan.

C+ : 60.00 - 64.99

2.3

C : 55.00 – 59.99

2.0

ditanyakan.

C- : 50.00 – 54.99

1.7

Mahasiswa tidak mampu menjawab semua pertanyaan dengan

D : 40.00 – 49.99

1

E
(Sangat

Deskripsi/Indikator Kerja

Mutu

tepat. Jawaban mahasiswa mencakup semua elemen yang
ditanyakan.

Mahasiswa mampu menjawab seluruh pertanyaan dengan kurang
tepat. Jawaban mahasiswa tidak mencakup 2 elemen utama yang

tepat. Jawaban mahasiswa tidak mencakup 2 elemen utama yang
ditanyakan.
Mahasiswa sama sekali tidak mampu mengungkapkan poin-poin

<40.00

0

gagasan yang menjadi jawaban atas semua pertanyaan yang
diajukan.

