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Rancangan Perkuliahan 

 

Sinopsis 

Mata kuliah Organisasi Internasional merupakan salah satu mata kuliah inti (core subject) 

program studi Hubungan Internasional. Organisasi internasional telah menjadi aktor penting 

di dalam hubungan internasional seiring dengan munculnya beragam masalah dalam 

hubungan antar bangsa. Pengetahuan konseptual mengenai bagaimana organisasi dibentuk 

dan bekerja adalah modal penting bagi setiap penstudi hubungan internasional. Oleh karena 

itu, Organisasi Internasional wajib diambil oleh setiap mahasiswa program studi Hubungan 

Internasional pada semester pertama tahun kedua.  

 

Nama Mata Kuliah : Organisasi Internasional 

Kode/SKS   : SHI 304;  3 SKS 

Semester  : IV (Wajib semester genap)  

 

Tujuan Pembelajaran 

Organisasi internasional baik organisasi antar pemerintah internasional (IGO) dan 

organisasi nonpemerintah internasional (INGO) dewasa ini memainkan peran yang signifikan 

dalam menangani isu-isu yang beragam dan telah membangun suatu jaringan kerja yang 

semakin kuat untuk mendukung kerjasama antar bangsa. Kuliah bertujuan memberi informasi 

dasar mengenai apa itu organisasi internasional, serta asal mula, sejarah perkembangan, 

fungsi, dan perannya dalam hubungan internasional, tantangan serta pendekatan teoritis yang 

dapat digunakan untuk menganalisa aktor non-negara ini. 

Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan memiliki pengetahuan 

dan pemahaman konseptual mengenai ruang lingkup organisasi internasional beserta isu-isu 

kontemporer yang meliputinya. Adalah tidak memungkinkan meninjau dan mempelajari 

semua organisasi internasional yang ada. Mahasiswa akan difasilitasi untuk memilih 

beberapa organisasi internasional untuk dipelajari pada semester ini. 

 

Distribusi Waktu 

Rentang waktu yang diperlukan untuk perkuliahan ini adalah 16 pertemuan x 2,5 jam/ 

minggu= ± 40 jam. 

 

 



Metode Pembelajaran 

Kelas Organisasi Internasional merupakan kelas Padat Aktivitas. Kelas ini dijalankan dengan 

metode (1) ceramah dan diskusi kelas, (2) tugas individu berupa kuis, games dan review 

bahan bacaan, dan (3) tugas kelompok berupa seminar kelas. Keberhasilan kelas ini sangat 

tergantung pada kerjasama antara dosen pengampu dengan peserta kuliah. Oleh karena itu 

partisipasi aktif mahasiswa sangat dituntut untuk mencapai keberhasilan kelas ini.  

 

Sistem Penilaian 

Penilaian dan evaluasi hasil pembelajaran akan didasarkan pada empat komponen utama 

yaitu: 

1. Tugas individu.  Termasuk dalam komponen ini adalah penilaian terhadap partisipasi di 

kelas berupa kehadiran (minimal 75%), partisipasi aktif dalam setiap pertemuan, kuis, 

games dan membuat resume bacaan. Pada setiap pertemuan akan dilakukan dengan 

metode ceramah untuk memberi pengantar mengenai pokok bahasan hari tersebut Setiap 

peserta kuliah diwajibkan membuat resume 1 halaman berdasarkan materi perkuliahan 

yang dibahas pada hari tersebut dan diunggah ke iLearn. Tidak ada excuse untuk 

keterlambatan. Bagian pertama ini menyumbang 30% dari total nilai. 

2. Ujian Tengah Semester berupa ujian tertulis (sesuai dengan jadwal ujian dari Fakultas) 

dengan bobot penilaian sebesar 20% dari total nilai. 

3. Tugas Kelompok. Mahasiswa akan dibagi ke dalam beberapa kelompok dengan tugas 

mempersiapkan sebuah makalah yang akan dipresentasikan di depan kelas. Makalah 

tersebut diketik tidak lebih dari 10 halaman A4, jarak baris 1.5 atau 2, jenis huruf Times 

New Roman/Garamond/Arial Narrow 12, dan menggunakan bahasa tulis akademik baku. 

Sebelum menyusun makalah, mahasiswa wajib menyerahkan outline makalah yang akan 

ditulis maksimal 2 halaman, yang berisi topik dan masalah yang akan diangkat dalam 

makalah, pada Pertemuan ke-5. Makalah dikumpulkan selambatnya pada Pertemuan 

ke-9; presentasi setiap kelompok akan dilaksanakan secara acak. Sebanyak 30% dari 

nilai akhir berasal dari penilaian terhadap makalah dan presentasi.  

4. Ujian Akhir Semester berupa ujian tertulis disesuaikan dengan jadwal ujian dari 

Fakultas. Bagian ini mendapatkan bobot penilaian sebesar 20% dari total nilai.   

Score:  
≥ 85 – 100 = A ≥ 60 < 65 = C+ 
≥ 80 < 85 = A- ≥ 55 < 60 = C 
≥ 75 < 80 = B+ ≥ 50 < 55 = C- 
≥ 70 < 75 = B ≥ 40 < 50 = D 



≥ 65 < 70 = B- < 40 = E 
 

Norma Akademik 

1. Mahasiswa tidak diperkenankan terlambat melebihi jadwal yang disepakati. Jika kelas 

telah dimulai, mahasiswa tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam kelas dan dianggap 

tidak hadir. Dilarang keras menitipkan absen kehadiran kepada teman yang lain dan 

wajib menonaktifkan/ silent ponsel pribadi. 

2. Sesuai dengan aturan yang berlaku, mahasiswa wajib memenuhi absensi perkuliahan 

minimal 75% (12 kali pertemuan). Lebih dari ketentuan tersebut, maka mahasiswa tidak 

diperkenankan mengikuti ujian semester atau nilai yang diakui sebagai pengganti ujian 

semester akan dibatalkan.  

3. Jika mahasiswa berhalangan hadir mengikuti perkuliahan, kepadanya bisa diberikan 

kesempatan untuk mengikuti evaluasi (kuis, tugas, ujian) susulan hanya jika ia sakit 

(dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang sah dan bertanggal sebelum tanggal 

pelaksanaan evaluasi) atau terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler mewakili Jurusan, 

Fakultas, atau Universitas (dibuktikan dengan surat permohonan ijin dari panitia kegiatan 

atau pihak yang berwenang). 

4. Mahasiswa wajib berpakaian rapi dan tidak boleh menggunakan sandal. 

5. Setiap pembuatan tugas dalam masa perkuliahan harus lengkap dan menjunjung tinggi 

etika akademik. Mahasiswa yang melakukan plagiasi akan mendapatkan nilai E pada 

bagian tugas.  

 

Aktivitas Pembelajaran 

Pertemuan ke Materi perkuliahan Kegiatan Kelas 
1 Kontrak Belajar dan RPKPS Diskusi Kelas 
2 Definisi dan Perkembangan Organisasi 

Internasional 
- Tutorial 
- Diskusi Kelas 

3 Klasifikasi Organisasi Internasional - Tutorial 
- Diskusi Kelas 

4 Peranan dan Fungsi Organisasi Internasional - Tutorial 
- Diskusi Kelas 

5 Desain Organisasi Internasional - Tutorial 
- Diskusi Kelas 

6 Pendekatan dalam Organisasi Internasional - Tutorial 
- SCL 

7 Pendekatan dalam Organisasi Internasional - Tutorial 
- SCL 

8 Ujian Tengah Semester Ujian 



9 Seminar Kelas: Keamanan Internasional - Tutorial 
- Diskusi Kelas 

10 Seminar Kelas: Keamanan Regional - Diskusi Kelas 
- Review 

11 Seminar Kelas: Perdagangan Internasional - Diskusi Kelas 
- Review 

12 Seminar Kelas: Pembangunan Internasional - Diskusi Kelas 
- Review 

13 Seminar Kelas: Lingkungan Internasional - Diskusi Kelas 
- Review 

14 Seminar Kelas: Pengungsi Internasional - Diskusi Kelas 
- Review 

15 Seminar Kelas: Kemanusiaan Internasional - Diskusi Kelas 
- Review 

16 Ujian Akhir Semester Ujian 
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