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Carilah suatu jurnal  internasional (English journal)  terbaru dan lengkap (tahun 2010 

keatas) (pilih salah satu)  tentang SMART LEADERSHIP ATAU EFECTIVE 

LEADERSHIP  untuk  organisasi /perusahaan yang  berkaitan dengan Peternakan atau 

produk Peternakan atau produk olahan Pangan. Buat Summary  dengan menjawab secara 

lengkap semua pertanyaan berikut ini : (sesuai dengan jurnal yang didapat !!) 

1.  Jelaskan Jurnal yang didapatkan tsb. yg meliputi : 

a) Judul Jurnal Internasional 

b) Nama Jurnal, Volume, Halaman 

2.  Bagaimana cara kepemimpinannya dalam menyikapi prubahan lingkungan?   

3. Bagaimana cara Pemimpin memotivasi bawahannya dalam jurnal tsb/? 

4. Bagaimana Pemimpin membuat networking (Jaringan Kerja}? 

5. Bagaimana Pemimpin mengorganisasian perusahaan/organisasi untuk mencapai 

tujuan/? 

6. Bagaimana  visi dan garis kebijakan pemimpin dalam jurnal tsb/? 

7. Bagaimana perubahan aturan organisasi dengan kepemimipan tersebut?    

8. Bagaimana pemberdayaan karyawan dalam  sistem kepemimpinan tersebut ?! 

 9. Susun dalam bentuk dua laporan Tugas yang terdiri dari Cover, Summary (jawaban dari 8  

      pertanyaan), dan satu copy jurnal!  

 

 

 

 

 

 

Cara mencari jurnal: 
 

  Tugas ini dipresentasikan Pada Kuliah ke 6 !!!!! 

 



 

Cara menvari Jurnal Internasional : 

1. Buka web google scholar. 

2. Ketik Google schoolar journal : Smart atau efective  Leadership in Livestock sector 

3.   Download  jurnal yang lengkap  (Full Text)!! 

4. Setiap kelompok mencari satu jurnal  saja tentang Smart atau effective Leadership 

yang berkaitan dengan perusahaan/organisasi peternakan dan produk olahan 

peternakan. 

5. Judul jurnal tidak boleh sama antar kelompok (satu keompok = 5 orang) 

6. Jurnal yang judulnya sama harus di drop salah satu !! 

7. Setiap kelompok membuat satu (1) Laporan saja terdiri dari: 

            a.Setiap anggota menjawab 8 pertanyaan menurut persepsi masing-masing  

            b.Setiap laporan ada 5 lembar jawaban mahasiswa yang ditulis tangan (jangan  

                lupa nama dan NIM). 

           c.Kumpulkan 1 (satu) Laporan tugas dengan susunan : Cover, Summary (jawaban  

              lengkap dari 8 pertanyaan diatas dari 5 mahasiswa ), dan satu copy jurnal full text. 

           d.Tugas dikumpulkan Rabu, 22 Nopember 2017. 

           e. Tidak dinilai (Nilai Tugas =0)  untuk  Keterlambatan pengumpulan laporan Tugas! 


