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DISKRIPSI MATA KULIAH 
 Mata kuliah  Kewarganegaraan membahas  dan mendalami  tentang pengetahuan dan 
pengalaman belajar untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang: rasa kebangsaan 
dan cinta tanah air, demokratis berkeadaban, menjadi warganegara yang berkepribadian 
Indonesia memiliki daya saing, berdisiplin dan berpartisifasi aktif dalam membangun kehidupan 
yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila. Mampu mewujudkan diri menjadi warga negara 
yang baik yang mampu mendukung bangsa dan negara, warga negara yang demokratis yaitu 
warga negara yang cerdas, berkeadaban dan dan bertanggung jawab bagi kelangsungan hidup 
negara Indonesia dalam mengamalkan kemampuan ilmu pengetahun, teknologi dan seni yang 
dimilikinya. 

CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN YANG DIBEBANKAN MATA KULIAH 
 

E. Mampu memahami dan menerapkan nilai, norma, dan etika akademik, serta tugas-tugas 

pokok profesi insinyur 

 
CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH 

Keterampilan Khusus: 
1. Mampu menyampaikan argumen konseptual dan empiris tentang fungsi dan 

peran kewarganegaraan dalam memperkuat jati diri keindonesiaan . 
2. Mampu memiliki pengetahuan komprehensif serta mensinergikan pemanfaatan 

IPTEKS dengan unsur kebangsaan yang meliputi ; UUD 1945, SistemHukum dan 
Pemerintahan,  Demokrasi, Geopolitik dan Geostrategi dan bela negara  

3. mampu mengambi lkeputusan yang tepat dengan mengedepankan kepentingan 
nasional, menjunjung tinggi HAM dan hubungan internasional yang adil.  

4.  menjunjung tinggi sikap dan tata nilai: menghargai ke-bhinekaan, mampu 
bekerjasama, memiliki sifat amanah, kepekaan social dan kecintaan yang tinggi 
terhadap masyarakat, bangsa dan negara Indonesia. 

 

Pengetahuan: 
1. Memahami hakikat Pendidikan Kewarganegaraan dalam mengembangkan 

kemampuan utuh sarjana  atau propesional dan urgensinya untuk masa depan 
bangsa. 

2. Menguasai substansi pendidikan kewarganegaraan  untuk memiliki kepribadian 
Indonesia , membangun rasa kebangsaan dan mencintai tanah air, sehingga menjadi 
warga negara yang baik dan terdidik (smart and good citizen) dalam kehidupan 
masyarakat, bangsa dan negara yang demokratis. 

3. Memahami korelasi pendidikan kewarganegaraan dengan nilai-nilai kehidupan 
sehingga menjadi warganegara yang berkepribadian Indonesia memiliki daya saing, 



berdisiplin dan berpartisifasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai 
berdasarkan sistem nilai Pancasila.  

4. Menguasai aplikasi konsep kewarganegaraan, untuk menjadikan warga negara yang 
baik yang mampu mendukung bangsa dan negara, warga negara yang demokratis 
yaitu warga negara yang cerdas, berkeadaban dan dan bertanggung jawab bagi 
kelangsungan hidup negara Indonesia dalam mengamalkan kemampuan ilmu 
pengetahun, teknologi dan seni yang dimilikinya. 

5. Memahami kontribusi  kewarganegaraan dalam membentuk tata sikap dan tata nilai: 
menghargai ke-bhinekaan, mampu bekerjasama, memiliki sifat amanah, kepekaan 
social dan kecintaan yang tinggi terhadap masyarakat, bangsa dan negara Indonesia. 

 
 

POKOK BAHASAN 

1. Hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan utuh 
sarjana atau profesional 

2. Esensi dan urgersi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan 
bangsa dan karakter 

3. Integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa 
4. Nilai dan norma konstitusional UUD NKRI 1945 dan konstitusionalitas ketentuan 

perundang-undangan  di bawah UUD 
5. Hak dan kewajiban negara dan  warga negara dalam demokrasi kedaulatan rakyat 
6. Hakikat instrumentasi dan praksis demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan 

UUD 1945 
7. Dinamika historis konstitusional, sosial-politik, kultural serta konteks kontemporer 

penegakan hukum yang berkeadilan 
8. Wawasan nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan 

Indonesia dalam konteks pergaulan dunia 
9. Urgensi dan tantangan ketahanan nasional  dan bela negara bagi Indonesia dalam 

membangun komitmen kolektif kebangsaan 
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 - 
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