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Deskripsi Singkat  : Gender dan pembangunan merupakan mata kuliah pilihan wajib di Program Studi Agribisnis (BKI IKPM) yang 
mengkosentrasikan pada hal-hal yang berkaitan dengan kesetaraan gender dalam pembangunan meliputi hak, 
sumberdaya dan aspirasi, ketidaksetaraan gender menghambat pembangunan, dampak pertumbuhana ekonomi bagi 
kesetaraan gender dan strategi dalam peningkatan kesetaraan gender didalam pembangunan. Mata kuliah ini sangat 
diperlukan terkait dengan tantangan kegiatan agribisnis ke depan dalam penyelenggaraan pembangunan pertanian 
yang efektif, maka isu gender harus dimasukkan dalam setiap analisis, rancangan dan implementasi kebijakan 
pembangunan pertanian. 

 
Tujuan Pembelajaran (kompetensi hardskill) 
 
Setelah menempuh mata kuliah ini mahasiswa diharapkan: 

1. Mampu memahami perkembangan konsepsi gender dalam pembangunan 
2. Mampu memahami perkembangan perspektif gender dalam menganalisamasalah pembangunan 
3. Mampu memahami dan menerapakan kerangka kerja dan teknis analisagender terhadap masalah pembangunan pedesaan pada umumnya 

 
Outcome pembelajaran (tambahan kompetensi softskill): 
 
Setelah memenuhi tujuan pembelajaran mata kuliah ini mahasiswa diharapkan: 

1. Mampu mempelajari dan mengembangkan sendiri (self-learn) berbagai casestudy gender dalam pembangunan yang tidak dibahas 
dalam kuliah ini 

2. Mampu melakukan analisis gender terhadap kondisi riil saat ini 
3. Memiliki kemampuan untuk bekerja sama berkelompok, presentasi oral danberdiskusi 

 
 
Jumlah Jam dan Pembagiannya 
 
Perkuliahan Gender dan Pembangunan dilakukan 16 kali perkuliahan dengan perincian 15 kali program kuliah tatap muka dan 2 kali ujian (ujian 
tengah semester/UTS dan ujian akhir semester /UAS). Mata kuliah Gender dan Pembangunan memiliki bobot 2 (2-0) SKS sehingga setiap 
minggu terdiri dari 2 sks perkuliahan. 
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 Tabel alokasi pembagian waktu dan jenis program kegiatan pembelajaran 
 

No Jenis Program Jumlah program Durasi waktu Keterangan 
1 Tatap muka di kelas atau di luar kelas 

(kuliah, diskusi, presentasi) 
14 kali @90 menit Interaksi dosen – mahasiswa dan mahasiswa-

mahasiswa dalam membahas 
materi pembelajaran, baik bersumber dari 
dosen, pustaka, hasil eksplorasi mahasiswa 
dan tugas terstruktur 

2 Tugas terstruktur  2 kali @ 45 menit Dosen memberikan tugas yang berkaitan 
dengan materi yang akan dibahas ataupun 
yang baru dibahas dalam tatap muka 

3 Eksplorasi mandiri  
 

14 kali @ 45 menit Mahasiswa diberi kebebasan memperoleh 
materi pembelajaran dari berbagai sumber 
yang berkaitan atau mendukung materi 
pembelajaran 

 
 

Jadwal kegiatan mingguan : 
Materi perkuliahan yang dibahas diwujudkan dalam bentuk handout yangtersusun berdasarkan topik sebagai berikut: 
 
Topik dan rincian materi kuliah gender dan pembangunan 
 
Minggu I   Kontrak Perkuliahan dan Pengantar Materi Kuliah. Penyampaian silabus dan tujuan dari mareti keseluruhan 
Minggu II  Konsepsi Dasar Gender dan Pembangunan.  
Minggu III  Perbedaan seks dengan gender 
Minggu IV   Tingkatan sosial dan perubahan sosial terkait peran dan status berdasarkan konstruksi sosial terhadap Gender 
Minggu V   Ketidaksetaraan dan Ketidakadilan GenderTeori Gender 
Minggu VI   Perspektif Gender: Women in Development 
Minggu VII   Perspektif Gender: Women and Development 
Minggu VIII   Perspektif Gender: Gender and Development 
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Minggu IX   UTS 
Minggu X   Pengarusutamaan Gender (PUG)  
Minggu XI   Anggaran berperspektif gender (ABG) dan Kebijakan yang berperspektif Gender 
Minggu XII  Millenium Development Goals (MDG’S) dan Sustainable Development Goals(SDG’S) 
Minggu XIII   Telaah kajian kajian mengenai gender dan pembangunan (studi kasus penelitian gender)  
Minggu XIV   Strategi kebijakan berperspektif gender 
Minggu XV   Teknik Analisa Gender: Harvard, Longwe, CVA dan Matrik Analisa Gender (GAM) 
Minggu XVI   UAS 
 
 
Catatan : 

a. Mahasiswa diharapkan mampu memperkaya literature dan memperluas wawasan dengan mencari di berbagai sumber, terutama di 
internet. 

b. Setiap bahan bacaan sebagaimanan tersebut diatas harus sudah dibaca sebelum mengikuti perkuliahan 
c. Mengerjakan dan mengumpulkan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen. 
d. Mahasiswa dapat mendiskusikan materi dan tugas di luar jam perkuliahan dengan dosen pengajar. 

 
 

Evaluasi dan Penilaian : 
  

Evaluasi diadakan 2 kali yaitu pada tengah semester dan akhir semester dalam bentuk essay dan multiple choice.Mahasiswa yang 
mengambil mata kuliah semester I ini hanya akan bisa mengikuti ujian semester jika mengikuti kuliah minimal 75%.  Jika terjadi pembatalan 
kuliah maka perkuliahan tersebut akan diganti pada hari lain di luar jadwal yang telah ditentukan oleh akademik. 
  

Mahasiswa yang tidak bisa mengikuti ujian (UTS dan UAS) sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan karena sakit dan alasan lain 
harus menyertakan surat ijin tertulis dan harus mengikuti ujian susulan paling lambat 2 minggu setelah ujian berlangsung.  Jika tidak mengikuti 
ujian pada waktu yang telah ditentukan maka nilai yang bersangkutan otomatis adalah E (gagal). 
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Mahasiswa yang dalam pelaksanaan ujian kedapatan melakukan kecurangan maka yang bersangkutan langsung dianggap gagal 
mengikuti perkuliahan ini. 
 
 
Dalam penilaian akan digunakan pembobotan sebagai berikut: 
 

Evaluasi tengah semester  40% 
Evaluasi akhir semester  40% 
Tugas 1 dan 2   20% 
Total     100% 
 
 
Kriteria penilaian yang diberikan oleh pengajar pada mata kuliah ini adalah sebagai berikut: 
 

 

 
 
 
 
 

Nilai Angka Nilai Mutu Angka Mutu Sebutan Mutu 
90 S.D 100 A+ 4,00 Sangat Cemerlang 

85 S.D < 90 A 3,75 Cemerlang 
80 S.D < 85 A- 3,50 Hampir Cemerlang 
75 S.D < 80 B+ 3,25 Sangat Baik 
70 S.D < 75 B 3,00 Baik 
65 S.D < 70 B- 2,75 Hampir Baik 
60 S.D < 65 C+ 2,25 Lebih Dari Cukup 
55 S.D < 60 C 2,00 Cukup 
50 S.D < 55 C- 1,75 Hampir Cukup 
40 S.D < 50 D 1,00 Kurang 
  0 S.D < 40 E 0,00 Gagal 
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Bacaan Pendukung 
 
1. Konsep dan Teori Gender, BKKBN 
2. Dari desa ke desa: dinamikan gender dalam pengelolaan kekayaan alam 
3. Gender bukan Tabu: catatan fasilitasi kelompok wanita tani 
4. Kebijakan ADB mengenai Gender dan Pembangunan 
5. Jurnal- jurnal penelitian gender 
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