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Capaian 
Pembelajaran (CP) 

CPL-PRODI           

1. Sikap: 
a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religious 

b. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas kefarmasian berdasarkan agama, moral, dan etika 

c. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan 

Pancasila 

d. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara 

dan bangsa 

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

terutama di bidang farmasi 

f. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan 

g. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara 

h. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik, terutama di bidang farmasi 

i. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan kefarmasian secara mandiri 

j. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan di bidang farmasi 

 
2. Pengetahuan:  

a. Menguasai teori, metode dan aplikasi ilmu dan teknologi farmasi (farmasetika, kimia farmasi, farmakognosi, farmakologi), 

konsep dan aplikasi ilmu biomedik (biologi, anatomi manusia, mikrobiologi, fisiologi, patofisiologi, etik biomedik, biostatistik), 
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konsep  farmakoterapi, pharmaceutical care, pharmacy practice, serta prinsip pharmaceutical calculation, epidemiologi, 

pengobatan berbasis bukti, dan farmakoekonomi. 

b. Menguasai pengetahuan tentang manajemen farmasi, sosio-farmasi, hukum dan etik farmasi, teknik komunikasi, serta prinsip 

dasar keselamatan kerja. 

3. Keterampilan Umum: 
a. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau  implementasi ilmu 

pengetahuan dan teknologi kefarmasian dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora. 

b. Mampu menunjukkan kinerja di bidang farmasi secara mandiri, bermutu, dan terukur. 

c. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang farmasi dengan 

memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan 

solusi, gagasan, desain atau kritik. 

d. Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut  dalam bentuk skripsi  dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi 

e. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang farmasi, berdasarkan hasil analisis 

informasi dan data 

f. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega dan  sejawat, baik di dalam maupun di luar 

lembaga kefarmasian 

g. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian 

pekerjaan kefarmasian yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya 

h. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu 

mengelola pembelajaran secara mandiri 

i. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan 

mencegah plagiasi. 

j. Mampu bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang farmasi sesuai dengan kode etik kefarmasian 

k. Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri 

l. Mampu berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan  atau 

pengembangan kebijakan nasional di bidang farmasi 

m. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi untuk 

keperluan pengembangan hasil kerja di bidang farmasi 
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4. Keterampilan khusus: 
a. Mampu menelusur, menganalisis secara kritis, mengorganisasikan informasi tentang sediaan farmasi dan  mengkomunikasikan 

secara efektif  pada individu dan masyarakat 

b. Mampu mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah terkait obat menggunakan pendekatan berbasis bukti dalam perancangan, 

pembuatan/penyiapan, pendistribusian, pengelolaan dan/atau  pelayanan sediaan farmasi untuk mengoptimalkan keberhasilan 

terapi. 

c. Mampu menganalisis secara kritis masalah dalam pekerjaan kefarmasian, menyusun informasi/ide/laporan/pemikiran, dan 

secara efektif mengkomunikasikannya dalam berbagai bentuk media, kepada sejawat tenaga kesehatan lain dan atau masyarakat 

umum. 

d. Mampu melakukan praktik kefarmasian disupervisi oleh apoteker   secara bertanggungjawab sesuai ketentuan perundang-

undangan dan kode etik yang berlaku. 

e. Mampu berkomunikasi dan berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lain terkait  pekerjaan kefarmasian, 

f. Mampu mengelola pekerjaan  kefarmasian  secara mandiri disupervisi apoteker, memimpin dan mengelola pekerjaan kelompok, 

serta bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok. 

g. Mampu mengevaluasi diri dan mengelola pembelajaran diri sendiri dalam upaya meningkatkan kemampuan pekerjaan teknis 

kefarmasian 

h. Mampu melakukan praktik kefarmasian disupervisi oleh apoteker   secara bertanggungjawab sesuai ketentuan perundang-

undangan dan kode etik yang berlaku. 

i. Mampu melakukan praktek kefarmasian melalui pemanfaatan produk fitoterapi yang berasal dari pemanfaatan bahan alam lokal 

yang ada di Sulawesi Tenggara. 

CPMK  

Capaian Yang Akan Terlaksana Adalah Mahasiswa Mampu  menumbuhkan dan mengembangkan : (a). Kecintaan kepada tanah air; (b) 

Kesadaran berbangsa dan bernegara; (c) Keyakinan akan Ideologi negara Pancasila; (d) rela berkorban untuk Negara dan Bangsa. berdemokrasi 

Indonesia (- Konsep dan prinsip demokrasi, - Demokrasi dan pendidikan demokrasi); e. Hak Asasi Manusia dan Rule of Law (- Hak asasi manusia 

(HAM), - Rule of law); f. Hak dan Kewajiban Warga Negara (- Warga Negara Indonesia, - Hak dan kewajiban warga Negara Indonesia); g. 

Geopolitik Indonesia (- Wilayah sebagai ruang hidup,- Otonomi daerah); h. Geostrategi Indonesia (- Konsep Asta Gatra, - Indonesia dan 

perdamaian dunia). 

Deskripsi Singkat 
MK 

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata kuliah yang dirancang untuk mengembangkan peserta didik (mahasiswa) 

menjadi warga negara yang memiliki semangat  kebangsaan,  cinta  tanah  air,  demokratis  dan  bertanggung  jawab  yang 

dilandasi oleh nilai Pancasila, norma Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, semangat Bhinneka 

Tunggal Ika dan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembahasannya secara utuh   terintegratif mencakup empat 

konsensus kebangsaan  dan  dikemas  kedalam  9  subtansi  kajian  yakni  “Hakikat  Kewarganegaraan,  Identitas 
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Nasional,  Integrasi Nasional,  Konstitusi  Indonesia,  Kewajiban  dan  Hak  warga  negara, Demokrasi Indonesia, 

Penegakan Hukum, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional.” Kemudian akan disampaikan dalam 16 x pertemuan 

dengan berbagai strategi pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik mahasiswa serta pokok bahasan 

Bahan Kajian / 
Materi 
Pembelajaran 

1. Pemahaman mengenai hakekat kewarganegaraan yang terdiri dari Esensi dan Urgensi kewarganegaraan Indonesia, Dinamika dan Tantangan PKn 

Indonesia, latar belakang perlunya pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi 

2. Penguasaan pengetahuan mengenai Identitas Nasional Indonesia; esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan dalam 

pembangunan bangsa dan karakter yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila, konsep Identitas Nasional Memahami Nasionalisme Indonesia, proses 

pembentukan bangsa Indonesia, unsur-unsur pembentuk identitas nasional serta pengetahuan dan kesadaran tentang berbangsa dan bernegara 

strategi mempertahankan identitas nasional pada suatu Negara.  

3. Penguasaan pengetahuan mengenai Integrasi Nasional; integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa dalam 

wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Konsep dan Urgensi Integrasi Nasional, unsur-unsur dan pentignya integrasi nasional, Integrasi 

nasional dan pengokohkan persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

4. Penguasaan pengetahuan dan pemahaman mengenai  Konstitusi Indonesia; Arti, makna dan hakekat konstitusi, pentingnya suatu 

konstitusi bagi setiap Negara, klasifikasi konstitusi dan konstitusi yang pernah berlaku diidonesia, Perilaku konstitusional dalam hidup bernegara, 

Dinamika dan Tantangan Konstitusi di Indonesia. 

5. Penguasaan pengetahuan tentang Kewajiban dan Hak Warga Negara; arti Esensi dan Urgensi Hak dan Kewajiban Warga Negara, Konsep 

hubungan bangsa, negara, dan warga negara (status, asas, syarat kewarganegaraan), implementasi hak dan kewajiban warga negara secara 

seimbang. Implementasi kewajiban dan hak warga Negara dalam UUD NRI Tahun 1945 

6. Penguasaan dan pemahaman Demokrasi Indonesia; pengertian dan hakekat demokrasi, Nilai-Nilai dan Prinsip Demokrasi, jenis-jenis 

demokrasi, pelaksanaan demokrasi pancasila di Indonesia,  

7. Pemahaman tentang wawasan nusantara dan geopolitik; konsep dan peranan geopolitik, konsep wawasan serta wawasan nusantara dan 

implementasiya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, perkembangan wilayah indonesia dari kemerdekaan sampai dengan saat ini. 

8. Penguasaan dan pemahaman ketahanan nasional; konsep geostrategi Indonesia, ketahanan nasional serta aspek-aspek ketahanan nasional terhadap 

kehidupan berbangsa dan bernegara.  

Pustaka Utama :  
1. Bahan Ajar Pendidikan Kewarganegaraan Kemenristek Dikti sesuai kurikulum 2013 

Pendukung :  
2. Ubaedillah & Abdul Rosak, 2015.  “PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN pancasila, demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani” 

3. B.Hestu Cipto Handoyo, 2003, Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta. 

4. Chadir Basde, 1995. Wawasan Nusantara Wawasan Nasional Indonesia, Lembaga Ilmu  Humaniora Institut Teknologi Indonesia, Jakarta. 

5. ------------------, 2004. Makatah Konsep-Konsep Dasar Bela Negara, Dirjen Dikti Bagian Proyek Peningkatan tenaga Akademik, Jakarta. 

6. -----------------, 2004. Makalah, Sejarah Perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan dan Pembinaannya, Dirjen Dikti Bagian Prayek Peningkatan 

Tenaga Akademik, Jakarta. 

7. Dedi Karsono, 1999. Kewiraan Tinjauan Strategi datam Berbangsa dan Bernegara Untuk Mahasiswa, PT Gramedia Widlasararia Indonesia, 

Jakarta. 

8. H. Kaelan, 2000. Pendidikan Kewarganegaraan, SK Dirjen Dikti No. 267 / Dik/ Kep / 2000, Paradigma, Yogyakarta. 

9. Lemhanas, 1996. Kewiraan Untuk Mahasiswa, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 

10. Max Boll Sabon, 1994. Ilmu Negara Buku Panduan Mahasiswa, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 

11. PJJ SI PGSD, 2006 Bahan Belajar Pembelajaran Pend.HAM SD, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi. Dlrektur Ketenagaan, Jakarta. 
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12. Samico, 1996. llmu Negara, PT.Armico, Bandung. 

13. S.Soemiarno, 2004. Makalah, Hak, Kewajiban dan Asasi Manusia, Dirjen Dikti Bagian Proyek Peningkatan Tenaga Akadernik, Jakarta. 

14. ---------------, 2004. Makalah, Ruang Hidup dan Wilayah NKRI, Dirjen Dikti Bagian Proyek Peningkatan Tenaga Akademik, Jakarta. 

15. S.Sumarsono,dkk, 2001. Pendidikan Kewarganegaraan, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 

16. Soemamo Soedarsono, 1997. Ketahanan pangan dan Ketahanan Keluarga sebagai Tumpuan Ketahanan Naslonal,Intermasa, Jakarta. 

17. Srijanti, dkk, 2008. Etika berwarganegara (Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi, Salemba 
Dosen Pengampu Drs. Sulfa, M.Si,& Muhamad Saleh, S.Pd, M.Pd 

Matakuliah syarat - 

Mg Ke- 
 
 

 

 Sub-CPMK 
(Kemampuan akhir tiap 

tahapan belajar) 
 

Indikator Penilaian 
 
 

 

Kriteria & Bentuk 
Penilaian 

 
 

Bantuk Pembelajaran, 
Metode Pembelajaran, 

Penugasan, 
[Media & Sumber Belajar] 

 [ Estimasi Waktu] 

Materi Pembelajaran 
[ Pustaka ] 

 
 

Bobot 
Penilaian 

(%) 
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
1 Mahasiswa mampu 

menjelaskan hakekat 

kewarganegaraan 

✓ Ketepatan menjelaskan latar 

belakang pendidikan 

kewarganegaraan 

✓ Ketepatan Mendiskripsikan 

visi, misi tujuan dan 

kompetensi PKn di 

perguruan tinggi,. 

✓ Menguraikan urgensi 

pendidikan 

kewarganegaraan bagi 

pengembangan kepribadian 

bangsa 

✓ Menyebut Garis besar dan 

ruang lingkup perkuliahan 

PKn 

Kriteria: ketepatan 

penguasaan 

 

Bentuk:  

- Tes 

- Tugas  

✓ Kuliah dan diskusi 

✓ Tugas -1  

Pengetahuan mengenai 

hakekat kewarganegaraan; 

Esensi dan Urgensi PKn 

Indonesia, sejarah 

pendidikan 

kewarganegaraan, 

Dinamika dan Tantangan 

PKn Indonesia, 

Mengidentifikasi latar 

belakang perlunya 

pendidikan 

kewarganegaraan di 

perguruan tinggi 

 

10 

2-3 Mahasiswa mampu 

menjelaskan dan 

memaknai Identitas 

Nasional indonesia 

✓ Memahami dan 

Mendeskripsikan konsep 

identitas nasional 

✓ Ketepatan menjelaskan  

Menyebutkan unsur-unsur 

dentitas nasional 

Memahami dan 

Mengidentifikasi 

✓ Hilangnya identitas nasional 

pada suatu negara 

Kriteria: ketepatan 

penguasaan 

 

Bentuk:  

- Tes 

- Tugas 

 

✓ Ceramah Kuliah dan diskusi 

✓ Tugas -1 makalah 

✓ Observasi  

Identitas nasional; 

pengertian, karakteristik, 

unsur-unsur pembentuk 

identitas nasional serta 

pengetahuan tentang 

berbangsa dan bernegara 

10 
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✓ Menjelaskan proses 

pembentukan bangsa 

Indonesia 

✓ Strategi mempertahankan  

identitas nasional suatu 

bangsa 

4-5 Mahasiswa mampu 

Menguasai dan memahami  

tentang Integrasi 

Nasional 

✓ Memahami dan memakna 

Mengidentifikasi manfaat  

integrasi nasional dan 

pengokohkan persatuan dan 

kesatuan bangsa dalam 

wadah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia 

✓ Memahami konsep integrasi 

nasional sebagai salah satu 

parameter persatuan dan 

kesatuan bangsa 

✓ Menjelaskan proses 

pembentukan bangsa 

Indonesia 

✓ Menganalisa integrasi 

nasional yang ada di 

dindonesia 

Kriteria: ketepatan 

penguasaan dan 

mengamalkan 

 

 

Bentuk:  

- Tes 

- Tugas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Ceramah Kuliah dan diskusi 

✓ Tugas -1 makalah 

✓ Studi kasus 

Integrasi nasional; konsep 

integrasi nasional sebagai 

salah satu parameter 

persatuan dan kesatuan 

bangsa,  manfaat  integrasi 

nasional dan pengokohkan 

persatuan dan kesatuan 

bangsa dalam wadah 

Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, proses 

pembentukan bangsa 

Indonesia, integrasi 

nasional yang ada di 

dindonesia.  

 

 

 

 

 

10 

6-7 Mahasiswa mampu 

menguasai dan memahami 

tentang Konstitusi 

Indonesia 

✓ memahami dan Menjelaskan 

pengertian dan arti 

konstitusi 

✓ Ketepatan menjelaskan 

hakekat dan pentingnya 

konstitusi bagi setiap 

negara. 

✓ Menjabarkan konstitusi 

yang pernah berlaku di 

Indonesia 

✓ Menganalisa  

penyimpangan 

penyelenggaraan negara 

Kriteria: ketepatan 

penguasaan dan 

mengamalkan 

 

 

Bentuk:  

- Tes 

- Tugas 

 

✓ ceramah dan diskusi 

✓ Tugas -1 makalah 

Konstitusi Indonesia; 

pengertian dan arti 

konstitusi, hakekat dan 

pentingnya konstitusi bagi 

setiap Negara, konstitusi 

yang pernah berlaku di 

Indonesia, penyimpangan 

penyelenggaraan negara 

terhadap konstitusi yang 

pernah berlaku di 

Indonesia 

20 
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terhadap konstitusi yang 

pernah berlaku di Indonesia 

8 Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengan Semester  
9 Mahasiswa mampu 

menguasai dan 

mengetahui  tentang 

Kewajiban dan Hak 

Warga Negara 

✓ Menjelaskan pengertian 

dan perbedaan hak 

dan kewajiban WNI 

✓ Menganalisis 

penyimpangan Hak dan 

kewajiban warga negara 

dan pemerintah 

✓ Memahami  dan 

menganalisis Esensi 

dan Urgensi Hak dan 

Kewajiban Warga 

Negara 

✓ Memahami Konsep 

hubungan bangsa, 

negara, dan warga 

negara (status, asas, 

syarat 

kewarganegaraan 

sesuai dengan UU 

Kewarganegaraan 

yang berlaku 

Kriteria: ketepatan 

penguasaan dan 

implemetntasi 

 

 

Bentuk:  

- Tes 

- Tugas 

 

✓ ceramah dan diskusi 

✓ Tugas -1 makalah 

Kewajiban dan hak 

warga negara: 

Pengertian dan 

perbedaan hak warga 

negara, Konsep 

hubungan bangsa, 

negara, dan warga 

negara (status, asas, 

syarat 

kewarganegaraan 

sesuai dengan UU 

Kewarganegaraan 

yang berlaku, Esensi 

dan Urgensi Hak dan 

Kewajiban Warga 

Negara,  Penyimpangan 

Hak dan kewajiban warga 

negara dan pemerintah. 

 

10 

11-12 Mahasiswa mampu 

Menguasai dan memahami  

Demokrasi Indonesia 

dan rule of law 

✓ Mendeskripsikan pengertian 

dan hakekat demokrasi 

✓ Mengetahui makna 
praktek pelaksanaan 

demokrasi dalam 

kehidupan. 

✓ Menjelaskan pentingnya 

pendidikan demokrasi bagi 

generasi muda 

✓ Menguraikan 

pelaksanaan demokrasi 

pacasila yang pernah 

Kriteria: ketepatan 

penguasaan dan 

implemetntasi 

 

 

Bentuk:  

- Tes 

- Tugas 

 

✓ Ceramah Kuliah dan diskusi 

✓ Tugas -1 makalah 

✓ Observasi 

✓ Studi kasus  

Demokrasi Indonesia dan 

rule of law; pengertian dan 

hakekat demokrasi, 

pentingnya pendidikan 

demokrasi bagi generasi 

muda, praktek pelaksanaan 

demokrasi dalam 

kehidupan, praktek 

pelaksanaan demokrasi 

dalam kehidupan 

10 
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berlaku di Indonesia. 
13-14 Mahasiswa mampu 

Menguasai dan memahami 

tentang wawasan 

nusantara dan geopolitik 

✓ Menjelaskan dan peranan 

konsepsi geopolitik 

✓ Menjelskan makna dan 

Mendeskripsikan Wawasan 

nusantara sebagai geopolitik 

Indonesia 

✓ Mengaktualisasikan 

implementasi wawasan 

nusantara di era global 

✓ Mengidentifikasi 

perkembangan wilayah 

indonesia dari kemerdekaan 

sampai dengan saat ini 

Kriteria: ketepatan 

penguasaan dan studi 

kasus 

 

 

Bentuk:  

- Tes 

- Tugas 

 

✓ Ceramah Kuliah dan diskusi 

✓ Tugas -1 makalah 

 

Wawasan nusantara dan 

geopolitik; konsepsi dan 

peranan geopolitik, makna 

dan arti Wawasan 

nusantara sebagai 

geopolitik Indonesia,  

unsir-unsur wawasan 

nusantara, wilayah negara 

kesatuan repoblik 

Indonesia, perkembangan 

wilayah indonesia dari 

kemerdekaan sampai 

dengan saat ini 

15 

15 Mahasiswa mampu 

Menguasai dan memahami 

tentang ketahanan 

nasional  

✓ Menjelaskan arti dan makna 

ketahanan nasional 

✓ Memahami pengaruh 

aspek ketahanan 

nasional terhadap 

kehidupan berbangsa 

dan bernegara 

✓ Menjelaskan peran 

geostrategi Indonesia 

bagi upaya perdamaian 

dunia 
✓ Menganalisis potensi 

ancaman bagi 

ketahanan bangsa di era 

global 

✓ Menerapkan 

pendekatan astagatra 

dalam pemecahan 

masalah 

✓ Menganalisis potensi 

ancaman bagi 

ketahanan bangsa di era 

Kriteria: ketepatan 

penguasaan dan studi 

kasus 

 

 

Bentuk:  

- Tes 

- Tugas 

 

✓ Ceramah Kuliah dan diskusi 

✓ Tugas -1 makalah 

 

Geostrategi dan ketahanan 

nasional; arti dan makna 

geostrategic dalam 

menjaga ketahanan 

nasional, aspek 

ketahanan nasional 

terhadap kehidupan 

berbangsa dan 

bernegara, peran 

geostrategi Indonesia 

bagi upaya perdamaian 

dunia, pendekatan 

astagatra dalam 

ketahanan nasional  

15 
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global 
16 Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester  
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 UNIVERSITAS HALU OLEO 
Fakultas Farmasi 
Program Studi Farmasi 

SILABUS SINGKAT 

MATA KULIAH 

Nama               Kewarganegaraan 

Kode                 UHO62010 

Kredit               2 SKS 

Semester  II 

DESKRIPSI MATA KULIAH 
Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata kuliah yang dirancang untuk mengembangkan 

peserta didik (mahasiswa) menjadi warga negara yang memiliki semangat  kebangsaan,  cinta  

tanah  air,  demokratis  dan  bertanggung  jawab  yang dilandasi oleh nilai Pancasila, norma 

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, semangat Bhinneka Tunggal Ika 

dan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembahasannya secara utuh   terintegratif 

mencakup empat konsensus kebangsaan  dan  dikemas  kedalam  9  subtansi  kajian  yakni  

“Hakikat  Kewarganegaraan,  Identitas Nasional,  Integrasi Nasional,  Konstitusi  

Indonesia,  Kewajiban  dan  Hak  warga  negara, Demokrasi Indonesia, Penegakan Hukum, 

Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional.” Kemudian akan disampaikan dalam 16 x 

pertemuan dengan berbagai strategi pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik 

mahasiswa serta pokok bahasan 

CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK) 
 Capaian Yang Akan Terlaksana Adalah Mahasiswa Mampu  menumbuhkan dan mengembangkan : 

(a). Kecintaan kepada tanah air; (b) Kesadaran berbangsa dan bernegara; (c) Keyakinan akan Ideologi 

negara Pancasila; (d) rela berkorban untuk Negara dan Bangsa. berdemokrasi Indonesia (- Konsep dan 

prinsip demokrasi, - Demokrasi dan pendidikan demokrasi); e. Hak Asasi Manusia dan Rule of Law (- 

Hak asasi manusia (HAM), - Rule of law); f. Hak dan Kewajiban Warga Negara (- Warga Negara 

Indonesia, - Hak dan kewajiban warga Negara Indonesia); g. Geopolitik Indonesia (- Wilayah sebagai 

ruang hidup,- Otonomi daerah); h. Geostrategi Indonesia (- Konsep Asta Gatra, - Indonesia dan 

perdamaian dunia). 

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (Sub-CPMK) 

1 Mahasiswa mampu menjelaskan hakekat kewarganegaraan 

2-3 Mahasiswa mampu menjelaskan dan memaknai Identitas Nasional indonesia 

4-5 Mahasiswa mampu Menguasai dan memahami  tentang Integrasi Nasional 
6-7 Mahasiswa mampu menguasai dan memahami tentang Konstitusi Indonesia 
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9-10 Mahasiswa mampu menguasai dan mengetahui  tentang Kewajiban dan Hak Warga Negara 

11-12 Mahasiswa mampu Menguasai dan memahami  Demokrasi Indonesia dan rule of law 

13-14 Mahasiswa mampu Menguasai dan memahami tentang wawasan nusantara dan geopolitik 

15 Mahasiswa mampu Menguasai dan memahami tentang ketahanan nasional  

MATERI PEMBELAJARAN 

 
Pengetahuan mengenai hakekat kewarganegaraan; Esensi dan Urgensi PKn Indonesia, sejarah pendidikan 

kewarganegaraan, Dinamika dan Tantangan PKn Indonesia, Mengidentifikasi latar 

belakang perlunya pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi 

 
Identitas nasional; pengertian, karakteristik, unsur-unsur pembentuk identitas nasional serta pengetahuan 

tentang berbangsa dan bernegara 

 
Integrasi nasional; konsep integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa,  

manfaat  integrasi nasional dan pengokohkan persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia, proses pembentukan bangsa Indonesia, integrasi nasional yang ada di dindonesia.  

 
Konstitusi Indonesia; pengertian dan arti konstitusi, hakekat dan pentingnya konstitusi bagi setiap Negara, 

konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, penyimpangan penyelenggaraan negara terhadap konstitusi yang 

pernah berlaku di Indonesia 

 

Kewajiban dan hak warga negara: 

Pengertian dan perbedaan hak warga negara, Konsep hubungan bangsa, negara, dan warga 

negara (status, asas, syarat kewarganegaraan sesuai dengan UU Kewarganegaraan yang 

berlaku, Esensi dan Urgensi Hak dan Kewajiban Warga Negara,  Penyimpangan Hak dan 

kewajiban warga negara dan pemerintah. 

 

 
Demokrasi Indonesia dan rule of law; pengertian dan hakekat demokrasi, pentingnya pendidikan demokrasi 

bagi generasi muda, praktek pelaksanaan demokrasi dalam kehidupan, praktek pelaksanaan demokrasi dalam 

kehidupan 

 
Wawasan nusantara dan geopolitik; konsepsi dan peranan geopolitik, makna dan arti Wawasan nusantara 

sebagai geopolitik Indonesia,  unsir-unsur wawasan nusantara, wilayah negara kesatuan repoblik Indonesia, 

perkembangan wilayah indonesia dari kemerdekaan sampai dengan saat ini 

 
Geostrategi dan ketahanan nasional; arti dan makna geostrategic dalam menjaga ketahanan nasional, aspek 

ketahanan nasional terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, peran geostrategi 

Indonesia bagi upaya perdamaian dunia, pendekatan astagatra dalam ketahanan nasional  

PUSTAKA  
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