
SATUAN ACARA PERKULIAHAN 

 

Kode & nama mata kuliah  : KK.173 Manajemen Jasa Perawatan Anak (2 sks) 

Topik bahasan                              : Lembaga layanan Jasa Perawatan Anak 

Tujuan pembelajaran umum        : Mahasiswa dapat menjelaskan lembaga layanan jasa  perawatan anak 

(kompetensi) 

Jumlah pertemuan                       : 2(dua) kali 

 

Perte- 

muan 

Tujuan pembelajaran khusus 

(performance/indikator) 

Sub pokok bahasan dan 

Rincian materi 

Proses pembelajaran 

(kegiatan mahasiswa) 

Tugas dan evaluasi Media & buku 

sumber 

1.& 2 Mahasiswa dapat menjelaskan 

Lembaga layanan Jasa Perwata 

Anak sebagai suatu organisi 

Lembaga layanan Jasa 

Perawatan . Anak sebagai 

Suatu organisasi : 

1.Nama jenis lembaga  : 

2.Latar belakang lembaga 

3.Tujuan lembaga 

4. Fungsi lembaga 

    a.Pengganti orang tua 

    b.Pelayanan 

    c.Bimbingan 

   d..Pengasuh / Penyantun 

5.Sasaran lembaga  

6.Syarat penerimaan 

7.Tenaga profesi / pelaksana 

   a. Pendidik/guru 

   b.dokter dan para medis 

   c.Psikolog 

   d.Pekerja social 

   e.Petugas administrasi 

   f.Pramu wisma 

7.Fasilitas yang tersedia 

8.Sumber dana 

    

Menyimak pengarahan 

dari dosen, bertanya  

jawab,mengerjakan tu- 

gas dan berdiskusi 

Mencari lembaga  

Layanan jasa pera- 

watan anak yang  

ada di lapangan se- 

bagai objek yang  

dapat dikunjungi 

 

Kuis lisan di akhir 

Jam pelajaran 

OHP 

 

Editors of Time  

Life Books. 1987 

Bab I 

 

Sarwoto.1977 

Bab. II 



 

 

SATUAN ACARA PERKULIAHAN 

 

Kode & nama mata kuliah  : KK.173 Manajemen Jasa Perawatan Anak (2 sks) 

Topik bahasan                              : Dasar Manajemen Jasa Perawatan Anak 

Tujuan pembelajaran umum        : Mahasiswa dapat menjelaskan dasar manajemen jasa perawatan anak 

(kompetensi) 

Jumlah pertemuan                       : 1 (satu) kali 

 

Perte- 

muan 

Tujuan pembelajaran khusus 

(performance/indikator) 

Sub pokok bahasan dan 

Rincian materi 

Proses pembelajaran 

(kegiatan mahasiswa) 

Tugas dan evaluasi Media & buku 

sumber 

3. Mahasiswa dapat menjelaskan 

Dasar manajemen jasa perawatan 

anak 

Dasar manajemen jasa pera- 

Watan anak : 

1.Pengertian manajemen jasa 

   Perawatan anak 

2.unsur-unsur dasar manajemen  

   Jasa Perawatan anak : 

  a.Kemahiran manajer 

  b.Perawat / Pengasuh  

  c.Anak asuh 

  d.Perawatan dan  Pengasuhan 

       anak 

    e.Perlengkapan anak 

  f.Dana / keuangan 

3.Pola umum manajemen jasa 

   Perawatan anak 

4. Pengelola  dan kepemimpinan 

    a. Pengelola dan tugas-tugasnya 

    b.Kepemimpinan 

    c.Human relation 

 

Menyimak pengarahan 

dari dosen, bertanya  

jawab,mengerjakan tu- 

gas dan berdiskusi 

Melakukan kunjung- 

an pada salah Satu 

lembaga jasa pera- 

watan anak yang ada 

di lapangan, untuk  

mengenal manajemen 

yang dilakukan di  

lembaga tersebut 

 

Kuis lisan di akhir jam 

pelajaran 

OHP 

 

Editors of Time  

Life Books. 1987 

Bab I 

 

Sarwoto.1977 

Bab. III 

 



SATUAN ACARA PERKULIAHAN 

 

Kode & nama mata kuliah  : KK.173 Manajemen Jasa Perawatan Anak (2 sks) 

Topik bahasan                              : Proses dan fungsi manajemen jasa Perawatan anak 

Tujuan pembelajaran umum        : Mahasiswa dapat menjelaskan proses dan fungsi manajemen jasa perawatan anak 

(kompetensi) 

Jumlah pertemuan                       : 1 (satu) kali 

 

Perte- 

muan 

Tujuan pembelajaran khusus 

(performance/indikator) 

Sub pokok bahasan dan 

Rincian materi 

Proses pembelajaran 

(kegiatan mahasiswa) 

Tugas dan evaluasi Media & buku 

sumber 

4. 1.Mahasiswa dapat menjelaskan  

   Proses manajemen jasa perawatan  

   anak 

1.Poses manajemen jasa 

   Perawatan anak : 

a.sebagai kegiatan di- 

   names 

b.sebagai human skills 

   pengelola 

2.Fungsi manajemen jasa 

   Perawatan anak : 

a. Planning 

b. Organizing 

c. Staffing 

d. Directing 

e. Coordinating 

f. Reporting 

g. Budgeting  

 

Menyimak pengarahan 

dari dosen, bertanya  

jawab,mengerjakan tu- 

gas dan berdiskusi 

Menganalisis hasil 

kunjungan ke lem- 

baga jasa perawatan 

anak berkenaan de- 

ngan proses manaje- 

men yang dilakukan 

 

Kuis lisan di akhir  

Jam pelajaran 

 

OHP 

 

Editors of Time  

Life Books. 1987 

Bab I 

 

Sarwoto.1977 

Bab. III 

 

 

 

 

 

 

 



SATUAN ACARA PERKULIAHAN 

 

Kode & nama mata kuliah  : KK.173 Manajemen Jasa Perawatan Anak (2 sks) 

Topik bahasan                              : Perencanaan manajemen jasa perawatan anak 

Tujuan pembelajaran umum        : Mahasiswa dapat menjelaskan perencanaan manajemen jasa perawatan anak 

(kompetensi) 

Jumlah pertemuan                       : 2 (dua) kali 

 

Perte- 

muan 

Tujuan pembelajaran khusus 

(performance/indikator) 

Sub pokok bahasan dan 

Rincian materi 

Proses pembelajaran 

(kegiatan mahasiswa) 

Tugas dan evaluasi Media & buku 

sumber 

5 & 6. Mahasiswa dapat menjelaskan 

Perencanaan manajemen jasa 

Perawatan anak 

1.Pengertian perencanaan  

   Manajemen Jasa perawatan 

   Anak : 

a. sebagai kerja / kegiatan 

b. sebagai hasil karya me- 

rencana. 

2.Unsur unsure perencanaan  

   Manajemen jasa perawatan  

   Anak : 

a. Tujuan 

b. Kebijaksanaan 

c. Prosedur 

d. Kemajuan 

e. Program 

3. Tingkat-tingkat perencanaan 

    Jasa perawatan anak 

4. Jenis-jenis perencanaan jasa 

    Perawatan anak 

5.Jangka waktu perencanaan jasa 

    Perawatan anak 

6.Proses perencanaan jasa pera- 

   Watan anak 

    

Menyimak pengarahan 

dari dosen, bertanya  

jawab,mengerjakan tu- 

gas dan berdiskusi 

Menyusun peren- 

canaan manajemen 

lembaga jasa pera- 

watan anak yang 

telah dikunjungi 

 

Kuis lisan di akhir 

Jam pelajaran 

OHP 

 

Editors of Time  

Life Books. 1987 

Bab I 

 

Sarwoto.1977 

Bab. III 



SATUAN ACARA PERKULIAHAN 

 

Kode & nama mata kuliah  : KK.173 Manajemen Jasa Perawatan Anak (2 sks) 

Topik bahasan                              : Pengorganisasian jasa perawatan anak 

Tujuan pembelajaran umum        : Mahasiswa dapat menjelaskan pengorganisasian jasa perawatan anak 

(kompetensi) 

Jumlah pertemuan                       : 1 (satu) kali 

 

Perte- 

muan 

Tujuan pembelajaran khusus 

(performance/indikator) 

Sub pokok bahasan dan 

Rincian materi 

Proses pembelajaran 

(kegiatan mahasiswa) 

Tugas dan evaluasi Media & buku 

sumber 

7. Mahasiswa dapat menjelaskan 

Pengorganisasian jasa perawatan 

anak 

Pengorganisasian jasa perawatan 

Anak : 

1.Pengertian pengorganisasian 

2. Hubungan antara pengorgani- 

    sasian dengan perencanaan 

3.Proses pengorganisasian 

   a..Perumusan tujuan 

   b. Penetapan tugas pokok 

   c. Perincian kegiatan 

   d. Pengelompokan kegiatan- 

       kegiatan  dalam fungsi-fungsi 

   e.Departementasi ;  

   f. Penetapan otoritas organisasi 

   g.Staffing 

   h.Fasilitating 

Menyimak pengarahan 

dari dosen, bertanya  

jawab,mengerjakan tu- 

gas dan berdiskusi 

Menyusun rencana  

Pengorganisasian 

dari lembaga yang 

dikunjungi 

 

Kuis lisan di akhir 

Jam pelajaran 

OHP 

 

Editors of Time  

Life Books. 1987 

Bab I 

 

Sarwoto.1977 

Bab. III 

 

 

 

 

 

 

 

 



SATUAN ACARA PERKULIAHAN 

 

Kode & nama mata kuliah  : KK.173 Manajemen Jasa Perawatan Anak (2 sks) 

Topik bahasan                              : Actuating jasa Perawatan anak 

Tujuan pembelajaran umum        : Mahasiswa dapat menjelaskan actuating jasa perawatan anak 

(kompetensi) 

Jumlah pertemuan                       : 1 (satu) kali 

 

Perte- 

muan 

Tujuan pembelajaran khusus 

(performance/indikator) 

Sub pokok bahasan dan 

Rincian materi 

Proses pembelajaran 

(kegiatan mahasiswa) 

Tugas dan evaluasi Media & buku 

sumber 

8. Mahasiswa dapat menjelaskan 

Actuating jasa perawatan anak 

Actuating jasa perawatan anak 

1.Pengertian actuating layanan 

   jasa Perawatan anak sebagai : 

a. intisari manajemen 

b. sen 

c. pemberian motivasi 

2.Motivasi dalam manajemen 

   Layanan  Jasa perawatan anak 

   a.Unsur manusia dalam mana- 

      Jemen jasa perawatananak 

    b.Insentif 

    c.Azas-azas, prinsip-prisip, 

       pedoman dan teknik pembe- 

       rian motivasi 

3.Beberapa pedoman actuating 

   Layanan Jasa perawatan anak 

4. Alat-alat actuating layanan 

    jasa perawatan anak 

 

Menyimak pengarahan 

dari dosen, bertanya  

jawab,mengerjakan tu- 

gas dan berdiskusi 

Menyusun rencana 

Actuating dari lem 

Baga yang dikun- 

Jungi 

 

Kuis lisan di akhir 

Jam pelajaran 

OHP 

 

Editors of Time  

Life Books. 1987 

Bab I 

 

Sarwoto.1977 

Bab. III 

 

 

 

 



SATUAN ACARA PERKULIAHAN 

 

Kode & nama mata kuliah  : KK.173 Manajemen Jasa Perawatan Anak (2 sks) 

Topik bahasan                              : Pengawasan layanan jasa perawatan anak 

Tujuan pembelajaran umum        : Mahasiswa dapat menjelaskan pengawasan layanan jasa perawatan anak 

(kompetensi) 

Jumlah pertemuan                       : 1 (satu) kali 

 

Perte- 

muan 

Tujuan pembelajaran khusus 

(performance/indikator) 

Sub pokok bahasan dan 

Rincian materi 

Proses pembelajaran 

(kegiatan mahasiswa) 

Tugas dan evaluasi Media & buku 

sumber 

9. Mahasiswa dapat menjelaskan 

Pengawasan layanan jasa pera- 

watan anak 

Pengawasan layanan jasa pe- 

rawatan anak : 

1.Pengertian pengawasan 

2.Standar pengawasan 

3.Macam-macam pengawasan 

4.Syarat-syarat pengawasan 

5.Proses pengawasan 

6.Prinsip kekecualian dalam 

   Pengawasan 

7.Tehnik pengawasan 

    a. pengawasan atas efisiensi 

    b. peningkatan efisiensi ke- 

        giatan staf 

 c.azas-azas  dan pedoman 

     efisiensi 

 d.Faktor-faktor ang mem- 

pengaruhi efisen kerja 

 

Menyimak pengarahan 

dari dosen, bertanya  

jawab,mengerjakan tu- 

gas dan berdiskusi 

Menyusun rencana 

Pengawasan dari  

Lembaga yang di- 

kunjungi 

 

Kuis lisan di akhir 

Jam pelajaran 

 

OHP 

 

Editors of Time  

Life Books. 1987 

Bab I 

 

Sarwoto.1977 

Bab. III 

 

 

 

 

 



SATUAN ACARA PERKULIAHAN 

 

Kode & nama mata kuliah  : KK.173 Manajemen Jasa Perawatan Anak (2 sks) 

Topik bahasan                              : Pelaksanaan manajemen Jasa Perawatan Anak 

Tujuan pembelajaran umum        : Mahasiswa dapat menjelaskan pelaksanaan manajemen jasa perawatan anak 

(kompetensi) 

Jumlah pertemuan                       : 4 (empat) kali 

 

Perte- 

muan 

Tujuan pembelajaran khusus 

(performance/indikator) 

Sub pokok bahasan dan 

Rincian materi 

Proses pembelajaran 

(kegiatan mahasiswa) 

Tugas dan evaluasi Media & buku 

sumber 

10 s/d 

    14 

1.Mahasiswa dapat menjelaskan 

   Pelaksanaan manajemen jasa 

   Perawatan anak 

 

 

 

 

2.Mahasiswa dapat menganalisis 

   Pelaksanaan manajemen jasa 

   Perawatan anak 

 

1.Pelaksanaan manajemen 

   di lembaga layanan jasa 

   perawatan anak  

a.Lembaga penitipan bayi 

b.Taman penitipan anak 

c.Panti asuhan 

 

2. Analisis pelaksanaan ma- 

   najemen di lembaga laya- 

   nan jasa perawatan anak 

    

 

Menyimak pengarahan 

dari dosen, bertanya  

jawab,mengerjakan tu- 

gas dan berdiskusi 

Mempresentasikan  

dan mendiskusikan 

Laporan pelaksanaan 

Manajemen dari 

berbagai lembaga 

jasa perawatan anak  

yang ada di lapangan 

OHP 

 

Editors of Time  

Life Books. 1987 

Bab I 

 

Sarwoto.1977 

Bab. III 

 

 


