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KONTRAK KULIAH 

1. IDENTITAS MATA KULIAH 

Nama Mata Kuliah    :  Strutur Baja I 
Kode Mat Kuliah    :  TS 11026 

Bobot Sks     :  4 SKS 

Dosen Pengasuh    :  Ir. EDY HERMANTO, MT 

 

 

2. Deskripsi Matakuliah 

1. Mahasiswa mampu dalam pengertian pengenalan apa iti struktur baja dan mampu dalam 
perencanaan,menganalisa dan nerencanakan banguhan rangka dengan mengikuti peraturan 
yang telah ditetapkandalam merancang suatu bangunan baja serta mampu menggunakan 
teknologi yang sedang berkembang 
 

     

3. CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (cpmk ) 

  1, Mampu menjelaskan defenisi dari ruang lingkup struktur baja secara khusus dan detail 
  2. mampu menjelaskan secara khusus pengertian  
  3. Mampu  menggunakan teknologi yang sedang berkembang 

 

4. Metode Pembelajaran 

Perkuliahan ini Berlangsung melalui strategi pembelajaran student centre Learning (SCL) drngan 
metode antara lain ceramah, diskusikelompok tinjauan buku survei lapangan 
mempersentasekannya,tanya jawab,PBL,dll 

 

 

5. ATRIBUT SOFT SKIL  

 Atribut-Atribut Soft Skil yang akan dikembangkan pada mahasiswa melalui perkuliahan adalah 
inisiatif,objektif,Analitis, Dan logis 

 

6. PENGENDALIAN MUTU 

Pengendalian Mutu PerkuliahanDilakukan Melalui Penilaian terhadap mandiri dan terstruktur 
aktivitas diskusi,laporan Penelitian ,kasus ,Persentase,dn tampilan softskil 

 

7. EVAULASI 

 Evaulasi dilakukan dengan menggabungkan nilai capaina mahasiswa pada seluruh item kendali mutu 
dengan menggunakan rumusan sebagai berikut : 

- Partisipasi              = 10% 
- PR(tugas)                = 50% 
- UTS                           = 15% 
- UAS                            = 25% 

Berdasarkan kendali mutu tersebut diperoleh nilai akhir mahasiswa  
Catatatan  : 
a. Mahasiswa yang dapat mengikuti ujian tengah semester dan akhir semeste3r adalah mahasiswa 

yang telah mengikuti perkuliahan 75% bagi mahasiswa yang tidak mencukupu 75% tidak boleh 
mengikuti ujian tengah semester dan akhir semester 

b. Dosen harus mengikuti tititk tiap komponen dan nilainya tifak boleh berada diluar ketentuan 
yang berlaku 

c. Fakultas dapat melalui rapat dapat menentukan persentase penilaian 
-  

 

 



8. PENILAIAN 

     Penilaian terhadap Mahasiswaq ditentukan oleh hasil belajar Mahyasiswa itu sendiridengan 
menggunakan sistem acuan noma (PAN) 
 

 

9. 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 dapat diberikan pada mahasiswa yang kehadirannya kurang dari 75% atau yang tidak 
mengikuti semester rengah 
Dan mahasiwa yang tidak mengikuti ujian akhir bisa diberi nilai TL=0 

  

10. NORMA AKADEMIK /TATA TERTIB PERKULIAHAN 

a. Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan tepat waktu bagi mahasiswa yang ter Lambat 15 
menit tidakenankan mengikuti perkuliahan 

b. Mahasiswa yang tidak hadir tanpa pemberitahuan  maka mahasiswa tearsebut dianggap 
absen 

c. Mahasiswa yang tidak hadir karena alasan yang dibenarkan menurut peraturan dapat 
menyerahkan surat izin pada perkuliahan berikutnya 

d. Jika dosen pada jawal yang telah ditentukan tidak hadir maka dosen dapat memberitahukan 
pada mahasiswa satu hari sebelumnya 

e. Ap bila dosen tidak hadir  15 menit mahasiswa boleh menghubungi dosen tersebutuntuk 
menanyakan nya dan apabila 2 x15 menit tidak ada khabarberita maka perkuliahan 
diamnggap tidak jadi 

f. Mahasiswa wajib melaksakan perintah dosen dalam mengejakan tugas atau yng lainnya 
g. Mahasiswa harus berpakaian rapi dan berperilaku sopan sewaktu berada dilingkungan 

kampus 
h. Mahasiswa dilarang merokok dan menghidupkan handpon sewaktu perkuliahan 

 

 

11. PERNYATAAN /PERSUTUJUAN KONTRAK 

      Medan 18 marat 2018 
        
     Demikian kontrak kuliah ini kamibuat bersama tanpa ada paksaan oleh pihak manapun ,Kontrak 
kuliah ini akan dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan perkuliahan dan bila mana ada hal-hal 
yang blum termuat dalam kontrak ini tapi dianggap perlu maka dilaksanakan dalam kesepakatan 
bersama 

 

Para pihak yang bersepakat : 

Dosen Pengampu                                                                                            Perwakilan Mahasiswa 

 

( Ir. EdyHermanto, MT )                                                                            (------------------------------------) 

 

Mengetahui :                                     Ketua program Studi 

 

                                                          (Ir. Kamalludin Lubis MT ) 


