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1.COURSE LEARNING OUTCOME (CLO) 

/ CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA 

KULIAH (CPMK) 
 

1. Profil lulusan 

1. Analisis Kebijakan 

2. Birokrat 

3. Pengelola kegiatan Lapangan 

2. Lapangan Pekerjaan 

1. Akademisi/Perguruan Tinggi 

2. Konsultan kebijakan Publik 

3. Instansi Pemerintahan 

 

3. Capaian Pembelajaran Lulusan  

1. Sikap  

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius 

dalam menjalankan pekerjaannya. 

2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas  berdasarkan agama, 

moral, dan etika. 

3. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik dalam setiap tindak tanduk di 

masyarakat. 

4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki 

nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa; 

5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta 

pendapat atau temuan orisinal orang lain; 

6. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 

bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila dengan bekal 

pengetahuan yang dimiliki; 

7. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat 

dan lingkungan; 

8. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; 

9. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan dalam 

bekerja; 

10. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan secara mandiri. 

11. Menginternalisasi sikap profesionalitas dan integritas 

 

2. Keterampilan Umum  

1. mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks 

pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang 

keahliannya 

2.  mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur 

3.  mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan 

teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan 

keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka 

menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni 
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4. mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk 

skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi 

5. mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di 

bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data 

6. mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, 

kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya 

7. mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan 

supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada 

pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya 

8. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada 

dibawah tanggung jawabnya,  

9. mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;dan mampu mendokumentasikan, 

menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin 

kesahihan dan mencegah plagiasi. 

3. Pengetahuan 

1. Menguasai konsep teoritis administrasi, organisasi, birokrasi, kebijakan publik, 

pelayanan publik, perilaku organisasi, keuangan negara, reformasi administrasi dan 

governansi publik secara mendalam.  

2. Menguasai konsep teoritis ilmu politik dan teori sosial secara umum.  

3. Menguasai prinsip-prinsip dan kaidah ekonomi makro, hukum administrasi negara, 

dan etika administrasi publik.  

4. Menguasai metode penelitian kualitatif dan kuantitatif, minimal metode survei, 

penelitian lapangan, studi kasus, studi dokumen dan penelitian kebijakan  

5. Menguasai prinsip-prinsip dan teknik komunikasi persuasif baik lisan maupun 

tulisan.Menguasai konsep teoritis ilmu komunikasi secara umum 

4. Keterampilan Khusus 

1. Mampu menganalisis interaksi antar aktor dalam governansi publik seperti dalam 

penyusunan kebijakan dan manajemen pelayanan publik, baik di tingkat lokal 

maupun nasional, dalam aspek sosial, ekonomi, budaya, politik, dan hankam dengan 

pendekatan ekonomi politik  

2. Mampu mengindentifikasi kepentingan publik dalam siklus kebijakan publik, baik 

di tingkat lokal maupun nasional 

3.  mampu menganalisis dan mengevaluasi kebijakan publik dengan menggunakan 

prinsip-prinsip, metode kuantitatif (a.l. cost benefit analysis, analytical hierarchy 

process) dan metode kualitatif (a.l. participatory impact analysis, studi kasus) dalam 

seluruh siklus kebijakan (formulasi, implementasi, dan evaluasi)  

4. Mampu mengkaji regulasi yang relevan dan hasil analisis kebijakan yang berupa 

catatan kebijakan (policy memo), uraian kebijakan (policy brief), atau kertas kerja 

kebijakan (policy paper) untuk menghasilkan draf kebijakan  
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5. Mampu melakukan sosialisasi produk kebijakan dan menghimbau masyarakat untuk 

berpartisipasi dalam melaksanakan kebijakan publik minimal dengan menggunakan 

media sosial  

6. Mampu mengorganisasikan (merencanakan, menyusun anggaran, mengalokasikan 

sumber daya, melaksanakan, dan evaluasi) kegiatan dalam rangka implementasi 

kebijakan publik dan peningkatan kinerja pelayanan publik  

7. Mampu menganalisis risiko dan melaksanakan program mitigasi risiko terhadap 

implementasi kebijakan  

8. Mampu mengusulkan ide/gagasan reformasi kebijakan dan manajemen pelayanan 

publik 

5. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)  yang Dibebankan ke Mata Kuliah: 

1. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik dalam setiap tindak tanduk di 

masyarakat (S3) 

2. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta 

pendapat atau temuan orisinal orang lain(S5) 

3. mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan 

teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan 

keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka 

menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni(KU3) 

4. Mampu mengindentifikasi kepentingan publik dalam siklus kebijakan publik, baik 

di tingkat lokal maupun nasional (KK2) 

5. Menguasai konsep teoritis administrasi, organisasi, birokrasi, kebijakan publik, 

pelayanan publik, perilaku organisasi, keuangan negara, reformasi administrasi dan 

governansi publik secara mendalam.(P1) 

6. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) 

1. Mampu Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar gender 

2. Mahasiswa mampu menjelaskan isu gender dan ketidakadilan gender 

3. Mahasiswa mampu menjelaskan Feminisme dan perkembangan gender di Indonesia 

4. Mahasiswa mampu menjelaskan Gender Equality Dalam SDGS dan 

pengarusutamaan Gender 

5. Mahasiswa mampu menjelaskan penguatan Gender dalam Pengambilan kebijakan 

berbasis gender 

7. Sub-Capaian Pembelajaran  Matakuliah (Sub CPMK) 

1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar gender 

2. Mahasiswa mampu menjelaskan isu gender dan ketidakadilan gender 

3. Mahasiswa mampu menjelaskan Feminisme  

4. Mahasiswa mampu perkembangan gender di Indonesia 

5. Mahasiswa mampu menjelaskan Gender Equality Dalam SDGS 

6. Mahasiswa mampu menjelaskan pengarustamaan Gender 
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7. Mahasiswa mampu menjelaskan penguatan Gender dalam Pengambilan 

kebijakan birokrasi 

8. Mahasiswa mampu menjelaskan peran Organisasi masyarakat/LSM dalam 

memperjuangan Kebijakan berbasis Gender 

9. Mahasiswa mampu menjelaskan penguatan peran Anggota Legislatif dalam 

menghasilkan kebijakan berbasis Gender 

9. Bahan kajian (Sub-sub CPMK)  

1. Pengertian  konsep dasar gender 

2. Pengertian isu gender dan ketidakadilan gender 

3. Pengertian dan perkembangan Feminisme  

4. Perkembangan gender di Indonesia 

5. Gender Equality Dalam SDGS 

6. Pengarustamaan Gender 

7. Penguatan Gender dalam Pengambilan kebijakan birokrasi 

8. Peran Ormas dan Akademisi  dalam memperjuangan Kebijakan berbasis Gender 

9. Penguatan peran Anggota Legislatif dalam menghasilkan kebijakan berbasis 

Gender 
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2. ANALISIS PEMBELAJARAN 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK Isu Gender dalam Administrasi Publik) 

1. Mampu Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar gender 

2. Mahasiswa mampu menjelaskan isu gender dan ketidakadilan gender 

3. Mahasiswa mampu menjelaskan Feminisme dan perkembangan gender di Indonesia 

4. Mahasiswa mampu menjelaskan Gender Equality Dalam SDGS dan pengarustamaan Gender 

5. Mahasiswa mampu menjelaskan penguatan Gender dalam Pengambilan kebijakan berbasis gender 

6.  
 

UJIAN AKHIR SEMESTER (MINGGU KE 16) 

Sub-CPMK 2. Mahasiswa mampu menjelaskan isu gender dan ketidakadilan gender[CPL 2] (minggu 

ke 2-3) 

Sub-CPMK 1 mampu menjelaskan konsep gender [CPL 1]  (minggu ke 1) 

Sub-CPMK3. Mampu menjelaskan tentang feminisme[CPL 3] 

(minggu ke 4-5) 

UJIAN TENGAH SEMESTER (MINGGU KE 8) 

Sub-CPMK4. Mampu merjelaskan perkembangan gender di 

Indonesia (CPL3) (minggu ke  6) 

 

Sub-CPMK 5. Mampu menjelaskan Equality Gender dalam SDGS [CPL 4] (minggu ke 

7) 
 

Sub-CPMK 6. Mampu menjelaskan pengarusutamaan Gender[CPL 4] (minggu 9-10) 

 

 

Sub-CPMK 8. Mampu penguatan ormas/akademisi dalam kebijakan berbasis 

gender[CPL 5 ] (minggu ke 13-14) 
 

Sub-CPMK-9. Mampu menjelaskan penguatan peran legislatif dalam kebijakan berbasis gender 

[CPL5]  (minggu ke 15) 

 

Sub-CPMK-7. Mampu  menjelaskan penguatan gender dalam pengambilan 

kebijakan birokrasi[CPL 5] (minggu 11-12) 
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3. RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER 

 

 

 UNIVERSITAS MEDAN AREA 

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK 

  RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER 
Nama Mata Kuliah Kode Mata Kuliah Bobot (SKS) Semester  Tgl. Penyusunan 

Isu Gender dalam Adm.Publik IAP 52058 3 SKS VII  Oktober 2022 

Otorisasi / Pengesahan Koordinator   Ketua PRODI 

Beby Masitho Batubara,S.Sos,MAP  Khairunnisa Lubis,S.Sos,M.IPol 

Capaian 

Pembelajaran (CP) 

 CPL-PRODI  yang Dibebankan pada MK       

  

1. Menunjukkan Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik dalam setiap tindak tanduk di masyarakat (S3) 

2. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang 

lain(S5) 

3. mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan 

menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka 

menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni(KU3) 

4. Mampu mengindentifikasi kepentingan publik dalam siklus kebijakan publik, baik di tingkat lokal maupun nasional 

(KK2) 

5. Menguasai konsep teoritis administrasi, organisasi, birokrasi, kebijakan publik, pelayanan publik, perilaku organisasi, 

keuangan negara, reformasi administrasi dan governansi publik secara mendalam.(P1) 

 

 Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)  

 1. Menunjukkan Mampu Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar gender 

2. Mahasiswa mampu menjelaskan isu gender dan ketidakadilan gender 

3. Mahasiswa mampu menjelaskan Feminisme dan perkembangan gender di Indonesia 

4. Mahasiswa mampu menjelaskan Gender Equality Dalam SDGS dan pengarusutamaan Gender 

5. Mahasiswa mampu menjelaskan penguatan Gender dalam Pengambilan kebijakan berbasis gender 

  Korelasi CPMK Terhadap Sub-CPMK 

  Sub-CPMK 1 Sub-CPMK 2 Sub-CPMK 3 Sub-CPMK 4 Sub-CPMK 5 Sub-CPMK 6 Sub-CPMK 7 Sub-CPMK 8 Sub CPMK 9 

CPMK 1          

CPMK 2          

CPMK 3          
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CPMK 4          

CPMK 5          

 

Deskripsi Singkat 

MK 

 Pada mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang konsep dasar gender,isu gender dan ketidakadilan gender,Feminisme dan 

perkembangan gender di Indonesia, Gender Equality Dalam SDGS, pengarusutamaan Gender,penguatan Gender dalam 

Pengambilan kebijakan d berbasis gender dalam ruang lingkup birokrasi, legislatif,ormas dan akademisi 

 

 

 

Bahan Kajian 

/Materi 

Pembelajaran 

1.  1. Pengertian  konsep dasar gender 

2. Pengertian isu gender dan ketidakadilan gender 

3. Pengertian dan perkembangan Feminisme  

4. Perkembangan gender di Indonesia 

5. Gender Equality Dalam SDGS 

6. Pengarustamaan Gender 

7. Penguatan Gender dalam Pengambilan kebijakan birokrasi 

8. Peran Ormas dan Akademisi  dalam Kebijakan berbasis Gender 

9. Penguatan peran Anggota Legislatif dalam menghasilkan kebijakan berbasis Gender 

 

Daftar 

Referensi/Pustaka 

 1. gender, Seksualitas dan Hak Asasi Manusia dalam administrasi publik, Dra.Sri Yuliani Msi 2. Ratna Megawangi. 1999.  

2. Membiarkan Berbeda: SudutPandangan Baru Tentang Relasi Gender. Mizan Pustaka: Bandung. 3. Shiva, Vandana dan Maria 

Mies. 2005. 

3. Ecofeminism; Perspektif Gerakan Perempuan dan Lingkungan. IRE Press. Yogyakarta 

4. Gender dan administrasi publik,Rian Nugroho,Pustaka Pelajar,Yogyakarta,2008 

5. Gender Equality dan inovasi publik,Novita Tresiana,Graha Ilmu 

 

Dosen pengampu  Beby Masitho Batubara,S.Sos,MAP 

Matakuliah syarat    - 
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Minggu 

Ke- 

 

Sub-CPMK 

(Kemampuan 

akhir yg 

direncanakan) 

Penilaian Bentuk Pembelajaran; Metode 

Pembelajaran; Penugasan 

[Estimasi Waktu] 

Materi Pembelajaran (Pustaka) 

Bobot 

Penilaian 

(%) 
Indikator Kriteria & Teknik 

(1) (2) (3) (4) Luring (5) Daring (6) (7) (8) 

1  1. Mahasiswa 

mampu 

menjelaskan 

konsep gender 
 

1. Ketepatan 

menjelaskan 

konsep gender 

secara 

universal 

2. Ketepatan 

menjelaskan 

sifat 

berdasarkan 

gender 

3. Ketepatan 

menjelaskan 

peran 

berdasarkan 

gender 

4. Ketepatan 

menjelaskan 

ranah gender 

dalam 

masyarakat 

tertentu 

Kriteria: 

Pedoman penskoran 

dan partisipasi kelas 

 

Teknik: 

Membuat tes 

tertulis 

 

 - E Learning 

- Zoom  

 

PB: 3x2x50 menit 

 

Konsep gender, sifat,peran dan 

ranah gender dalam masyarakat 

tertentu 

 

Referensi: 

 

1. 1. Gender dan administrasi 

publik,Rian Nugroho,Pustaka 

Pelajar,Yogyakarta,2008 

2. 2. Gender Equality dan inovasi 

publik,Novita Tresiana,Graha Ilmu 

 

4% 

2 dan 3 Mahasiswa mampu 

menjelaskan isu 

gender dan 

ketidakadilan gender 

 

1. Ketepatan 

menjelaskan isu 

gender secara 

universal 

2. Ketepatan 

menjelaskan isu 

gender di 

Indonesia 

3. Ketepatan 

menjelaskan 

ketidakadilan 

gender 

4. Ketepatan 

Kriteria: 

Pedoman penskoran 

dan partisipasi kelas 

 

Teknik: 

Membuat resume 

 

1. Tinjauan pustaka 

2. Meringkas 

 

KM: 2x50 menit 

 

- E Learning  

- Zoom  

 

PB: 1x50 menit 

PT: 3x50 menit 

Isu gender, ketidakdilan gender, 

bias gender dan kesenjangan 

gender dalam berbagai bidan 

Refernsi : 

 

1.Gender dan administrasi 

publik,Rian Nugroho,Pustaka 

Pelajar,Yogyakarta,2008 

2.Gender Equality dan inovasi 

publik,Novita Tresiana,Graha Ilmu 

8% 
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Minggu 

Ke- 

 

Sub-CPMK 

(Kemampuan 

akhir yg 

direncanakan) 

Penilaian Bentuk Pembelajaran; Metode 

Pembelajaran; Penugasan 

[Estimasi Waktu] 

Materi Pembelajaran (Pustaka) 

Bobot 

Penilaian 

(%) 
Indikator Kriteria & Teknik 

(1) (2) (3) (4) Luring (5) Daring (6) (7) (8) 

menjelaskan 

bias gender 

5. Ketepatan 

menjelaskan 

kesenjangan 

gender berbagai 

bidang 

 

4 dan 5 Mahasiswa mampu 

menjelaskan 

pengertian dan 

perkembangan 

feminisme  

1.Menjelaskan 

pengertian 

feminisme 

2.menjelaskan 

sejarah lahirna 

feminisme 

3.menjelaskan 

fokus utama 

gerakan 

feminisme 

34.menjelaskan 

aliran 

feminisme 

Kriteria: 

Pedoman penskoran 

dan partisipasi kelas 

 

Teknik: 

- Mencari studi 

gerakan femenisme 

di salah satu negara 

 

1. Tinjauan pustaka 

2. gerakan 

feminisme 

 

KM: 1x2x50 menit 

KPT 1x2x50 menit 

 

 

- E Learning 

- Zoom  

 

PB: 2x50 menit 

PT:  2x50menit 

Pengertian dan perkembangan 

feminisme  

 

Referensi: 

1.  gender, Seksualitas dan Hak 

Asasi Manusia dalam 

administrasi publik, Dra.Sri 

Yuliani Msi 2. Ratna 

Megawangi. 1999.  

2. Membiarkan Berbeda: 

SudutPandangan Baru 

Tentang Relasi Gender. 

Mizan Pustaka: Bandung. 3. 

Shiva, Vandana dan Maria 

Mies. 2005 

 
 

4% 

6 Mahasiswa mampu 

menjelaskan 

perkembangan gender 

di Indonesia 

1. Menjelaskan 

perkembanga 

gender pada 

masa pra 

kemerdekaan 

2. Menggambar  

kan 

perkembangan 

gender pasca 

prakemerdekaan 

 

Kriteria: 

Pedoman penskoran 

dan partisipasi kelas 

 

Teknik: 

Menganalisis 

perkembangan 

gender di Indonesia 

 

1. Tinjauan pustaka 

2. Meringkas 

 

KM: 2x50 menit 

 

- Elearning  

- Zoom  

 

PB: 1x(3x50) menit 

PT: 1x3x50 menit 

 perkembangan gender pada masa 

pra kemerdekaan pasca 

prakemerdekaan 

Referensi: 

1.gender, Seksualitas dan Hak 

Asasi Manusia dalam administrasi 

publik, Dra.Sri Yuliani Msi  

2. Ratna Megawangi. 1999.  

Membiarkan Berbeda: 

SudutPandangan Baru Tentang 

Relasi Gender. Mizan Pustaka:  

8% 
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Minggu 

Ke- 

 

Sub-CPMK 

(Kemampuan 

akhir yg 

direncanakan) 

Penilaian Bentuk Pembelajaran; Metode 

Pembelajaran; Penugasan 

[Estimasi Waktu] 

Materi Pembelajaran (Pustaka) 

Bobot 

Penilaian 

(%) 
Indikator Kriteria & Teknik 

(1) (2) (3) (4) Luring (5) Daring (6) (7) (8) 

7 Mahasiswa mampu 

menjelaskan Equality 

Gender dalam SDGS 

1. menjelaskan 

pengertian 

equality gender 

2. menjelaskan gender 

dalam SDGS 

 

Kriteria: 

Pedoman penskoran 

dan partisipasi kelas 

 

Teknik: 

-menganalis gender 

dalam SDGS 

 

1. Tinjauan pustaka 

2.Gender dalam 

SDGS 

 

KM: 2x50 menit 

KPT 1x2x50 menit 

 

- E-Learning 

- Zoom  

 

PB: 2x50 menit 

PT:  2x60 

1. pengertian equality gender 

2. gender dalam SDGS 

Referensi 
1. Gender dan administrasi publik,Rian 

Nugroho,Pustaka 

Pelajar,Yogyakarta,2008 

2.Gender Equality dan inovasi 

publik,Novita Tresiana,Graha Ilmu 

8% 

8 Evaluasi Tengah Semester 10% 

9-10 Mahasiswa mampu 

menjelaskan 

pengarusutamaan 

gender 
 

1. Ketepatan 

menjelaskan 

pengertian 

pengrusutamaan 

gender 

2. Ketepatan 

dalam 

menjelaskan 

implementasi 

dan hambatan 

pengarusutama 

Gender 

Kriteria: 

Pedoman penskoran 

dan partisipasi kelas 

 

Teknik: 

Implementasi dan 

hambatan 

implementasi 

pengarustamaan 

gender 

1. Tinjauan pustaka 

2. implementasi 

pengarustamaan 

gender 

 

KM: 1x3x50 menit 

KPT 1x3x50 menit 

 

- Elearning 

- Zoom  

 

PB: 3x50 menit 

PT 3x60 

pengertian pengrusutamaan gender 

dan implementasi dan hambatan 

pengarusutama 

gender 

Referensi : 

1. Ecofeminism; Perspektif 

Gerakan Perempuan dan 

Lingkungan. IRE Press. 

Yogyakarta 

2.Gender dan administrasi 

publik,Rian Nugroho,Pustaka 

Pelajar,Yogyakarta,2008 

8% 

11 dan 12 Mampu menjelaskan 

gender dalam 

pengambilan 

kebijakan birokrasi 

1

.

.

  

1. ketepatan 

menjelaskan gender 

dalam birokrasi 

2. ketepatan 

menjelaskan 

kebijakan gender di 

birokrasi 

Kriteria: 

Pedoman penskoran 

dan partisipasi kelas 

 

Teknik: 

Meganalisis gender 

dalam kebijakan 

birokrasi 

1 Tinjauan pustaka 

2. teknik triangulasi 

data 

 

KPT: 3x2x50 menit 

 

- E Learning 

- Zoom  

 

PB:2x 2x50 menit 

PT: 2x2x60 menit 

gender dalam birokrasi dan 

kebijakan gender di birokrasi 

Referensi: 

1.gender, Seksualitas dan Hak 

Asasi Manusia dalam administrasi 

publik, Dra.Sri Yuliani Msi  

2. Ratna Megawangi. 1999.  

Membiarkan Berbeda: 

SudutPandangan Baru Tentang 

Relasi Gender. Mizan Pustaka: 

8% 

13 dan 14 Mahasiswa mampu 

menjelaskan peran 

Organisasi 

Ketepatan dalam 

menjelaskan 

penguatan peran 

Kriteria: 

Pedoman penskoran 

dan partisipasi kelas 

 

1. Tinjauan pustaka 

2. Membuat contoh 

kasus kebijakan 

gender 

- Elearning 

- Zoom  

 

PB:2x 2x50 menit 

Peran Ormas/LSM dan akademisi 

dalam kebijakan berbasis gender 

Referensi: 

1. Gender dan administrasi 

8% 
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Minggu 

Ke- 

 

Sub-CPMK 

(Kemampuan 

akhir yg 

direncanakan) 

Penilaian Bentuk Pembelajaran; Metode 

Pembelajaran; Penugasan 

[Estimasi Waktu] 

Materi Pembelajaran (Pustaka) 

Bobot 

Penilaian 

(%) 
Indikator Kriteria & Teknik 

(1) (2) (3) (4) Luring (5) Daring (6) (7) (8) 

masyarakat/LSM 

dalam memperjuangan 

Kebijakan berbasis 

Gender 

 

Ormas/LSM dan 

akademisi dalam 

kebijakan berbabis 

gender 

Teknik: 

Menganalisis 

perjuangan Ormas 

dan Akademisi 

dalam kebijakan 

berbasis gender 

 

KPT: 3x2x50 menit 

 

PT: 2x2x60 menit publik,Rian Nugroho,Pustaka 

Pelajar,Yogyakarta,2008 

Gender Equality dan inovasi 

publik,Novita Tresiana,Graha 

Ilmu 

15   

Mahasiswa mampu 

menjelaskan penguatan 

peran Anggota 

Legislatif dalam 

menghasilkan 

kebijakan berbasis 

Gender 

1. Ketepatan dalam 

menjelaskan peran 

legislatif dalam 

pembuat kebijakan 

2. Ketepatan 

menjelaskan 

pengeuatan peran 

legislatif dalam 

menghasilkan 

kebijakan berbasis 

gender 

Kriteria: 

Pedoman penskoran 

dan partisipasi kelas 

 

Teknik: 

Menganalisis 

kebijakan berbasis 

gender 

1. Tinjauan pustaka 

2. Merancang 

proposal 

 

 

KM: 2x50 menit 

 

- E learning 

- Zoom  

 

PB: 2x50 menit 

PT: 2x60 menit 

peran legislatif dalam pembuat 

kebijakan 

pengeuatan peran legislatif dalam 

menghasilkan kebijakan berbasis 

gender 

Referensi: 

Gender dan administrasi 

publik,Rian Nugroho,Pustaka 

Pelajar,Yogyakarta,2008 

Gender Equality dan inovasi 

publik,Novita Tresiana,Graha Ilmu 

9 % 

16 Evaluasi Akhir Semester 25% 
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4. RANGKUMAN METODE/MODEL/ PEMBELAJARAN 
 

SUB-CPMK 

Metode/Model Pembelajaran*) 

Ceramah 

(TCL) 
Kegiatan Proses Belajar Kegiatan Penugasan Terstruktur Kegiatan Mandiri PRAKTIKUM 

Presentasi 

Mahasiswa 

Diskusi 

Kelompok 
Debat 

Pembelajaran 

Berbasis 

Proyek 

Pembelajaran 

Berbasis Kasus 

Pembelajaran 

Kolaboratif 

Tinjauan 

Pustaka 
Meringkas 

Kelompok 

Kerja 
Diskusi 

Mahasiswa mampu menjelaskan 
konsep gender 

 

 

    
   

    

Mahasiswa mampu menjelaskan 
isu gender dan ketidakadilan 

gender 

 

 

    

  

 

 

    

Mahasiswa mampu menjelaskan 
pengertian dan perkembangan 

feminisme  

 

  

 

  

  
 

 

 

    

Mahasiswa mampu menjelaskan 

perkembangan gender di 

Indonesia 

 

 
   

  

 

 
    

Mahasiswa mampu menjelaskan 
Equality Gender dalam SDGS 

 

 

 

 



  

   

    

Mahasiswa mampu menjelaskan 
pengarusutamaan gender 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

    

Mampu menjelaskan gender 
dalam pengambilan kebijakan 

birokrasi 

 

 

 

 

   



 

  

    

Mahasiswa mampu 

menjelaskan peran Organisasi 

masyarakat/LSM dalam 
memperjuangan Kebijakan 

berbasis Gender 

 

   



 

  

     

 

* Catatan : Metoda Pembelajaran  isikan sesuai dengan yang digunakan pada RPS dan untuk setiap  CPMK 

Metoda bisa : 

1. Ceramah (TCL) 

2. SCL  (pilih dari 10 atau lebih bentuk SCL yg akan digunakan), dalam 1 CPMK dapat lebih dari 1 metoda 
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5. RANCANGAN TUGAS 
 
1. CPMK 1: Menunjukkan Mampu Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar gender 

    CPMK 1 dicapai dengan 1 sub-CPMK, yaitu: 

- Sub-CPMK 1: Mahasiswa mampu menjelaskan konsep gender 

Metode :  Tinjauan pustaka dan Diskusi kelompok 

  

 

1. CPMK 2: Mahasiswa mampu menjelaskan isu gender dan ketidakadilan gender 

CPMK  2 dapat dicapai dengan 1 sub-CPMK, yaitu: 

- Sub CPMK 2 :mampu menjelaskan isu gender dan ketidakadilan gender 

Metode : tinjauan pustaka, diskusi kelompok 

 

2. CPMK 3: Mahasiswa mampu menjelaskan Feminisme dan perkembangan gender di Indonesia 
CPMK 3 dapat dicapai dengan 2 sub-CPMK, yaitu: 

- Sub CPMK 3 : mampu menjelaskan Feminisme  

- Sub CPMK 4 : mampu menjelaskan perkembangan gender di Indonesia 

Metode : tinjauan pustaka, diskusi kelompok 

 

 

3. CPMK 4: Mahasiswa mampu menjelaskan Gender Equality Dalam SDGS dan pengarusutamaan 

Gender 
CPMK 4 dapat dicapai dengan 2  sub-CPMK, yaitu: 

Sub CPMK 5: mampu menjelaskan penguatan Gender dalam Pengambilan kebijakan birokrasi 

Sub CPMK 6; mampu menjelaskan pengarusutamaan gender 

Metode :meringkas, partisipasi kelas, diskusi kelompok 

 

5.  CPMK 5 : Mahasiswa mampu menjelaskan penguatan Gender dalam Pengambilan kebijakan 

berbasis gender 
CPMK 5  dicapai dengan 3 sub-CPMK, yaitu: 

Sub-CPMK 7 : mampu menjelaskan penguatan Gender dalam Pengambilan kebijakan birokrasi 

Sub-CPMK 8:mampu menjelaskan peran Organisasi masyarakat/LSM dalam memperjuangan 

Kebijakan berbasis Gender 

Sub-CPMK 9 : mampu menjelaskan penguatan peran Anggota Legislatif dalam menghasilkan 

kebijakan berbasis Gender 

Metode :meringkas, partisipasi kelas, diskusi kelompok 
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Berikut ini rancangan tugas berupa proyek kelompok dan proyek mandiri untuk mencapai CPMK 4 dan 5 

 

1. PROYEK KELOMPOK 

 

UNIVERSITAS MEDAN AREA 

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK 

RENCANA TUGAS MAHASISWA 

MATA 

KULIAH 

Isu Gender dalam Administrasi Publik 

KODE IAP52058 SKS 3 SEMESTER VII 

DOSEN 

PENGAMPU 

 

Beby Masitho Batubara,S.Sos,MAP 

BENTUK TUGAS WAKTU PENGERJAAN 

TUGAS 

Mini riset menganalisis penguatan peran anggota 

legislatif,Ormas/LSM,Akademisi,Birokrasi dalam Kebijakan 

Berbasis Gender 

5 minggu 

JUDUL TUGAS 

Tugas Proyek Kelompok 

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH 

Mampu menganalisis penguatan peran anggota legislatif,Ormas/LSM,Akademisi,Birokrasi dalam 

Kebijakan Berbasis Gender 

DESKRIPSI TUGAS 

Analisis penguatan peran anggota legislatif,Ormas/LSM,Akademisi,Birokrasi dalam Kebijakan 

Berbasis Gender 

METODE PENGERJAAN TUGAS 

1. Membentuk kelompok. 

2. Menentukan lokasi mini riset 

3. Menentukan pedoman wawancara 

4. Membuat pembagian tugas setiap anggota. 

5. Riset kelapangan diantaranya anggota legislatif,Ormas/LSM,Akademisi,Birokrasi dalam 

Kebijakan Berbasis Gender 

6. Presentasi proposal di kelas. 

7. Membuat laporan pelaksanaan aktivitas kelompok / minute meeting setiap pertemuan. 

8. Merevisi hasil laporan berdasarkan masukan dari dosen pengampu dan rekan sejawat 

BENTUK DAN FORMAT LUARAN 

a. Objek Garapan: Laporan mini riset 

b. Bentuk Luaran: 

1. laporan hasil wawancara dengan narasumber (Tugas Kelompok_Nama Kelompok.pdf) 

2. Slide presentasi mini riset adm.publik yang dapat berupat teks, gambar, grafik, foto, video, 

animasi, audio, dan materi lain yang relevan. Dikumpulkan dalam bentuk soft copy format 

Power Point dengan nama file (Tugas Kelompok_Nama Kelompok.ppt). 

3.Laporan pelaksanaan aktivitas kelompok. Berisi minute meeting setiap pertemuan 

kelompok, pembagian tugas setiap anggota kelompok, progres report setiap anggota 

kelompok. 

4. Laporan hasil mini riset 

 

INDIKATOR, KRITERIA, DAN BOBOT PENILAIAN 

a. Laporan Mini Riset 30%) 
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Memaparkan secara jelas dan dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar: 

1. Laporan studi mini riset penguatan peran anggota legislatif,Ormas/LSM,Akademisi,Birokrasi 

dalam Kebijakan Berbasis Gender 

2. Jurnal terbarukan 

b. Slide presentasi mini riset (15%) 

Menyajikan hasil review menggunakan media-media yang relevan dan menarik.  

c. Presentasi (15%) 

Bahasa yang komunikatif, penguasan materi, penguasaan audiens, dan pengendalian waktu (15 

menit presentasi + 10 menit diskusi), kejelasan dan ketajaman paparan, dan pembagian tugas dalam 

presentasi. 

d. Laporan pelaksanaan aktivitas (10%) 

Laporan yang lengkap dan transparan tentang kinerja setiap anggota kelompok. Laporan dapat 

ditulis oleh individu (ketua kelompok) atau oleh seluruh kelompok. 

e. Video mini riset telah di upload ke Youtube (30%) 

Laporan lengkap terkait dengann hasil dan pelaksanaan kerja tim. Laporan dilakukan oleh seluruh 

anggota kelompok, 

JADWAL PELAKSANAAN 

Pembagian kelompok 

Penentuan fokus wawancara 

Mencari referensi jurnal yang sesuai keilmuan adm.publik 

Membuat pembagian tugas dan taksasi dana serta flyer 

laporan pelaksanaan aktivitas tugas serta video  

Presentasi dan Unggah Video mini riset di Youtube 

Minggu ke-3 

Minggu ke-4 

 

Minggu ke-5 

Minggu ke 6 

Minggu ke-7 

 

LAIN-LAIN 

Bobot penilaian tugas ini adalah 30% dari 100% penilaian mata kuliah ini.  

Tugas dan presentasi dikerjakan secara kelompok. 

DAFTAR RUJUKAN 

Gender dan administrasi publik,Rian Nugroho,Pustaka Pelajar,Yogyakarta,2008 

 

 

2. PROYEK MANDIRI 

 

UNIVERSITAS MEDAN AREA 

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK 

RENCANA TUGAS MAHASISWA 

MATA 

KULIAH 

Isu Gender dalam Administrasi Publik 

KODE IAP 52058 SKS 3 SEMESTER VII 

DOSEN 

PENGAMPU 

 

Beby Masitho Batubara,S.Sos,MAP 

BENTUK TUGAS WAKTU PENGERJAAN 

TUGAS 

Membuat analisis kebijakan berbasis gender di berbagai negara 3 Minggu 

JUDUL TUGAS 

Tugas Proyek Mandiri 

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH 

Mampu menganalisis kebijakan berbasis gender di berbagai negara 

DESKRIPSI TUGAS 
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analisis kebijakan berbasis gender di berbagai negara 

METODE PENGERJAAN TUGAS 

1. Membaca bahan-bahan rujukan tentang fokus penelitian yang akan diangkat 

2. Menemukan fenomena ketidakadilan gender disalahsatu negara 

3. kebijakan berbasis gender di salah satu negara 

BENTUK DAN FORMAT LUARAN 

a. Objek Garapan: proposal penelitian 

b. Bentuk Luaran: 

1. kebijakan berbasis gender di berbagai negara Dikirim dalam bentuk file PDF  dengan 

format (Tugas Mandiri_Nama Mahasiswa.pdf) 

INDIKATOR, KRITERIA, DAN BOBOT PENILAIAN 

a. Laporan Kebijakan Gender (100%) 

Memaparkan secara jelas dan dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar: 

1. latar belakang  

2. kebijakan gender 

3. implementasi kebijakan 

 

JADWAL PELAKSANAAN 

Pembagian tugas 

Membuat latar belakang penelitian 

Menggambarkan kebijaka gender 

Menganalisis kebijakan gender 

Pengumpulan tugas 

Minggu ke- 11 

Minggu ke-12 

Minggu ke-13 

Minggu ke-14 

Minggu ke-15 

LAIN-LAIN 

Bobot penilaian tugas ini adalah 10% dari 100% penilaian mata kuliah ini.  

Tugas dikerjakan secara mandiri. 

DAFTAR RUJUKAN 

5. Gender Equality dan inovasi publik,Novita Tresiana,Graha Ilmu 
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6. RANCANGAN PENILAIAN 
SUB-CPMK Kuis Tugas 

Ujian Tertulis Makalah Presentasi Oral 
Partisipasi Kelas 

UTS UAS Grup Individu Grup Individu 
Mahasiswa mampu menjelaskan konsep gender 

          

Mahasiswa mampu menjelaskan isu gender dan ketidakadilan gender 

 
         

Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dan perkembangan 

feminisme           

Mahasiswa mampu menjelaskan perkembangan gender di Indonesia          

Mahasiswa mampu menjelaskan Equality Gender dalam SDGS          
Mahasiswa mampu menjelaskan pengarusutamaan gender 

 
         

Mampu menjelaskan gender dalam pengambilan kebijakan birokrasi          

Mahasiswa mampu menjelaskan peran Organisasi masyarakat/LSM 

dalam memperjuangan Kebijakan berbasis Gender 

 
         

Mahasiswa mampu menjelaskan konsep gender 

 
         

 

Presentase Penilaian: 

1. Partisipasi = 10% 

2. Tugas = 50% 

2. UTS = 15% 

3. UAS = 25% 

 

Penetapan Angka Akhir menjadi Huruf 

A : ≥ 85.00 < 100.00 

B+ : ≥ 77.50 < 84.99 

B : ≥ 70.00 < 77.49 

C+ : ≥ 62.50 < 69.99 

C : ≥ 55.00 < 62.49 

D : ≥ 45.00 < 54.99 

E : ≥ 0.01 < 44.99 
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7. RUBRIK PENILAIAN 

 
 Rubrik Penilaian Perancangan analisis kebijakan gender 

Kriteria Grade Skor Proporsi 
Perencanaan dan penyusunan analisis kebijakan gender yang disajikan sangat rapi dan sesuai ketentuan laporan Baik  90-100 30% 

Perencanaan dan penyusunan analisis kebijakan gender  yang disajikan kurangt rapi dan kurang sesuai dengan ketentuan laporan Cukup 70-80 

Perencanaan dan penyusunan analisis kebijakan gender yang disajikan tidak rapi dan tidak sesuai dengan ketentuan laporan Kurang 60-70 

 
 Rubrik Penilaian mini riset kebijakan berbasis gender 

Kriteria Grade Skor Proporsi 
mini riset kebijakan berbasis gender yang komprehensif, berdasarkan rujukan yang tepat karakteristik dan relevan Baik  90-100 10% 

Mini riset kebijakan berbasis gender yang komprehensif, berdasarkan rujukan yang tepat karakteristik yang kurang relevan. Cukup 70-80 

Mini riset kebijakan berbasis gender yang komprehensif, berdasarkan rujukan yang tepat karakteristik yang tidak relevan. Kurang 60-70 

 
 Rubrik Penilaian Penulisan Resume  

Kriteria Penilaian Grade Skor Proporsi 
Resume yang ditulis menyeluruh dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar Sangat Baik  90-100 10% 
Resume yang ditulis menyeluruh tetapi tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar Baik 70-80 
Resume yang ditulis kurang menyeluruh tetapi menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar Cukup 60-70 
Resume yang ditulis kurang menyeluruh dan tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar Kurang 50-60 
Resume yang ditulis tidak menyeluruh dan tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar Sangat Kurang 50< 

 
 Rubrik Keaktifan di Kelas 

Kriteria Penilaian Grade Skor Proporsi 
Aktif menjawab bahan diskusi dan menyampaikan jawaban dengan benar Sangat Baik  90-100 10% 
Aktif menjawab bahan diskusi namun jawabannya tidak terlalu tepat Baik 70-80 
Tidak aktif menjawab bahan diskusi namun menyampaikan jawaban benar Cukup 60-70 
Tidak aktif menjawab dan jawabannya tidak terlalu tepat Kurang 50-60 
Sangat tidak aktif menjawab bahan diskusi dan jawabannya tidak tepat Sangat Kurang 50< 
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 8. KONTRAK PERKULIAHAN  
 

 

UNIVERSITAS MEDAN AREA 

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK 

KONTRAK KULIAH 
 IDENTITAS MATA KULIAH : 

Nama Mata Kuliah : Isu Gender dalam Administrasi Publi 

Kode Mata Kuliah : IAP52058 

Bobot Mata Kuliah : 3 SKS 

Dosen Pengasuh : Beby Masitho Batubara,S.Sos,MAP 

 

 DESKRIPSI MATA KULIAH 

 

Pada mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang konsep dasar gender,isu gender dan ketidakadilan gender,Feminisme 

dan perkembangan gender di Indonesia, Gender Equality Dalam SDGS, pengarusutamaan Gender,penguatan Gender 

dalam Pengambilan kebijakan d berbasis gender dalam ruang lingkup birokrasi, legislatif,ormas dan akademisi 

 

 CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK) 

 

 

1. Menunjukkan Mampu Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar gender 

2. Mahasiswa mampu menjelaskan isu gender dan ketidakadilan gender 

3. Mahasiswa mampu menjelaskan Feminisme dan perkembangan gender di Indonesia 

4. Mahasiswa mampu menjelaskan Gender Equality Dalam SDGS dan pengarusutamaan Gender 

5. Mahasiswa mampu menjelaskan penguatan Gender dalam Pengambilan kebijakan berbasis gender 

 

 METODE PEMBELAJARAN 

 

 

Perkuliahan ini belangsung melalui strategi pembelajaran  Student Center Learning (SCL) dengan metode antara 

lain ceramah, tinjauan pustaka, meringkas, dan studi kasus. 

 

 

 ATRIBUT SOFT SKILL 

 

 

Atribut-atribut soft skill yang akan dikembangkan pada mahasiswa melalui perkuliahan adalah  inisiatif, objektif, 

analitis, dan logis 

 

 

 PENGENDALIAN MUTU 

 

 

Pengendalian mutu perkuliahan dilakukan melalui penilaian terhadap mandiri dan terstruktur, aktivitas tugas 

kelompok, laporan studi kasus, presentasi, dan tampilan soft skill. 

 

 

 EVALUASI 

 

 

Evaluasi dilakukan dengan menggabungkan nilai capaian mahasiswa pada seluruh item kendali mutu 

dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

- Partisipasi (Ps) = 10 % 
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- PR (tugas)  = 50 % 

- UTS  = 15 % 

- UAS  = 25 %  

Berdasarkan item kendali mutu tersebut diperoleh nilai akhir mahasiswa 

Catatan :  

a. Mahasiswa yang dapat mengikuti Ujian Tengah Semester dan Akhir Semester adalah 

mahasiswa yang telah mengikuti perkuliahan sebanyak 75%. Bagi mahasiswa yang 

kehadirannya tidak mencukupi 75%, fakultas tidak boleh mengizinkannya mengikuti Ujian 

Tengah dan Akhir Semester.     

b. Dosen harus mengisis titik-titik pada tiap komponen dan nilainya tidak berada di luar 

range/kisaran yang telah ditentukan dan totalnya 100% 

c. Fakultas melalui rapat dapat menentukan persentase penilaian dalam batas range/kisaran 

yang telah kami tentukan. 

 

 

 PENILAIAN 

 

 

Penilaian terhadap mahasiswa ditentukan oleh hasil belajar mahasiswa sendiri dengan menggunakan 

sistem Penilaian Acuan Norma (PAN) 

 

 

 RENTANG NILAI 

 

 

A = ≥ 85 

B+ = 77,5 – 84,9 

B = 70 – 77,4 

C+ = 62,5 – 69,9 

C = 55 – 62,49 

D = 45 – 54,9 

E = ≤ 44,9 

Nilai TL yang dahulunya K, dapat diberikan jika mahasiswa tidak mengikuti  perkuliahan atau 

kehadirannya lebih kecil dari 75 % atau tidak megikuti Ujian Akhir.   

 

Bobot nilai TL = 0 (nol) dan mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat melakukan Semester Pendek 

untuk mata kuliah tersebut. 

 

 NORMA AKADEMIK/TATA TERTIB PERKULIAHAN 

 

 

a. Mahasiswa wajib mengikuti tepat waktu. Mahasiswa yang terlambat lebih dari 15    

    tidak diperkenankan mengikuti perkulihaan 

b. Mahasiswa yang tidak hadir karena alasan yang dibenarkan menurut peraturan,  

    menyerahkan surat ijin kepada dosen mata kuliah  selambat-lambatnya pada hari 

    perkuliahan berikutnya   

c. Jika dosen tidak dapat hadir pada jadwal yang telah ditetapkan karena sesuatu hal, maka   

    dosen diwajibkan memberikan informasi kepada mahasiswa paling lambat 1 hari sebelum  

    jadwal perkuliahan. 

d. Apabila dosen tidak hadir setelah 15 menit dari jadwal kuliah, mahasiswa berhak 

    menghubungi dosen dengan menanyakan kepada petugas waskat/piket perkuliahan 

    tentang perkuliahan dilaksanakan atau tidak. Jika dosen tidak datang dalam waktu 2  

    x 15 menit dari jadwal perkuliahan maka mahasiswa berhak tidak mengikuti  

    perkuliahan  pada waktu tersebut dan perkuliahan dianggap tidak dilaksanakan.    

e. Mahasiswa wajib menyerahkan tugas-tugas kelompok atau individual yang  

    dibebankan dosen waktu yang akan ditentukan kemudian 

f. Mahasiswa harus berpakaian rapi dan sopan ketika mengikuti perkuliahan dan tidak 

    boleh mengenakan sandal.  

g. Mahasiswa dilarang menghidupkan handphone (HP), makan, merokok pada saat per 

    perkuliahan berlangsung. 
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 PERNYATAAN PERSETUJUAN KONTRAK 

 

Medan,02 Oktober 2022 

 

Demikian kontrak kuliah ini kami buat bersama tanpa ada paksaan oleh pihak manapun. Kontrak kuliah ini 

akan di jadikan sebagai peedoman dalam pelaksanaan perkuliahaan dan bilamana ada hal-hal yang belum 

termuat dalam kontrak ini tetapi dianggap perlu, maka dapat dilaksanakan atas kesepakatan bersama. 

 

Para pihak yang bersepakat : 

 

 

Dosen Pengampu,                                                                             Perwakilan Mahasiswa,  

 

 

 

(Beby Masitho Batubara,S.Sos,MAP)                                               (   Muharry Akbar   ) 

 

 

 

                                                                 Mengetahui: 

 

 

 

(       Khairunissah Lubis,S.Sos,M.IPol     ) 

 

 


