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CAPAIAN 

PEMBELAJARAN 

LULUSAN (CPL) 

Catatan : 
(S) Sikap 
(KU) Keterampilan Umum 
(KK) Keterampilan 
Khusus 
(P) Pengetahuan 

CPL Program Studi  

S1 Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukan sikap religius 

S2 
Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban 
berdasarkan pancasila 

S3 
Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban 
berdasarkan Pancasila; 

S4 Taat hukum  dan disiplin dalam kehidupan  bermasyarakat dan bernegara; 

KU1 
Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi 
ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang 
keahliannya; 



KU2 

Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan 
menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam 
rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam 
bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi 

KK1 
Mampu  menerapkan  ilmu  hukum  dengan  memanfaatkan  IPTEKS  untuk  menghasilkan keputusan yang 
berkepastian hukum, berkeadilan dan bermanfaat bagi masyarakat 

KK2 Mampu  memberikan  nasihat  hukum  melalui  konsultasi  dan  bantuan  hukum  kepada masyarakat. 

KK3 
Mampu membuat tulisan hukum berupa legal kontrak, legal drafting, legal opinion, legal memorandum, legal advis, 
dan legal reasioning serta studi kasus. 

KK4 Mampu memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat. 

P1 Menguasai dan memahami hakekat Tuhan, manusia dan kehidupan sesuai dengan tuntutan ilmu pengetahuan. 

P2 
Menguasai konsep teoritis dan prinsip hukum dan dapat memanfaatkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni 
(IPTEKS) yang berorientasi pada kecakapan hidup (life skills) untukmenghadapi perkembangan hukum di 
masyarakat 

P3 
Menguasai  konsep  teoritis  dan  prinsip  hukum  untuk  menyelesaikan  berbagai  masalah hukum di masyarakat.
   

CP Mata Kuliah 

M1 Mahasiswa mampu menjelaskan ilmu negara 

M2 Mahasiswa mampu menjelaskan teori negara dan ilmu negara  

M3 Mahasiswa mampu menjelaskan hubungan ilmu negara dengan ilmu kenegaraan lainnya 

M4 Mahasiswa mampu menginterprestasikan sifat dan hakikat serta tujuan negara 

M5 Mahasiswa mampu menjelaskan asal mula dan berakhirnya negara 

M6 Mahasiswa mampu menjelaskan bentuk negara dan bentuk pemerintahan  

M7 mahasiswa mampu membedakan teori-teori kedaulatan 

M8 Mahasiswa mampu menginterprestasikan kerjasama antar negara 

M9 Mahasiswa mampu menjelaskan tentang demokrasi dan konstitusi 



Deskripsi Singkat Mata 
Kuliah 

Pada mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang kedudukan dan status ilmu negara dalam lingkup ilmu kenegaraan serta 
memberikan dasar pengetahuan untuk mempelajari Hukum Tata Negara. Mata kuliah ini meliputi Defenisi, Kedudukan, manfaat dan 
Hubungan Ilmu Negara dengan ilmu hukum lain, Pengertian Negara, Teori Kekuasaan dan Ajaran Kedaulatan, Teori tentang Timbul 
dan Berakhirnya Negara, Perkembangan dan Tipe-tipe Negara, Bentuk Negara, Bentuk Pemerintahan dan Sistem Pemerintahan, 
Teori-teori Konstitusi, Demokrasi, Hubungan Antar Negara dan Negara Hukum. 

Materi Pembelajaran / 
Pokok Bahasan 
 

1 Penjelasan mengenai ilmu negara 

2 Penjelasan tentang Teori negara dan ilmu negara  

3 Penjelasan tentang Hubungan ilmu negara dengan ilmu kenegaraan 

4 Penjelasan Sifat dan hakikat serta tujuan negara 

5 Penjelasan Asal mula dan berakhirnya negara 

6 Penjelasan Bentuk negara dan bentuk pemerintahan  

7 Penjelasan tentang Teori-teori kedaulatan  

8 Penjelasan hubungan Kerjasama antar negara  

9 Penjelasan mengenai Demokrasi dan konstitusi 

Penilaian 

- Tatap muka (Kehadiran, UTS, UAS) = 30 % 
- Tugas Terstruktur                              = 30 % 
- Tugas Mandiri                                    = 30 %         
- Sikap (Attitude)                                  = 10 % 

Pustaka 

Utama 1. Soehino. (2000). Cet. III. Ilmu Negara. Yogyakarta. Liberty.  

Pendukung 1. I Gde Pantja Astawa. (2009). Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara. Refika Aditama: Bandung  
2. Aminoto, Ilmu Negara, Penerbit Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, 2015 
3. Hotma P. Sibuea, Ilmu Negara, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2014. 

Media Pembelajaran 
Software/Perangkat Lunak  Hardware/Perangkat Keras 

Power Point Laptop, Lcd/proyektor, Sound Sistem, In Focus dan White Board 

Team Teaching 
- Muhammad Mahendra Abdi, SH., MH  (MA) 
- Fakhruddin Razy, SH., MH  (FR) 

Mata Kuliah Syarat 
      - 

  



 

Tabel Rincian Pembelajaran 

Minggu 
Ke 

Kemampuan 
akhir yg 

diharapkan 

Materi 
Pembelajaran 

Metode 
Pembelajaran 

Alokasi 
Waktu 

Pengalaman 
Belajar 

Mahasiswa 
Indikator 

Kriteria dan 
bentuk penilaian 

Bobot 
Penilaian 

Dosen 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

I Mahasiswa 

mampu 

menjelaskan 

ilmu negara 

Istilah dan 
Pengertian Negara, 
Ilmu Negara, 
Unsur-Unsur 
Negara,  
 

Kuliah & 
diskusi  
.  

(TM: 
1x(3x50’) 
 

Tugas-1: 
Menyusun 
ringkasan tentang 
kedudukan ilmu 
negara beserta 
contohnya 

• Kejelasan 
mengenai ilmu 
negara 

Kriteria: 
Ketepatan dan 
Penguasaan 
materi 
Bentuk non-test: 

• Ringkasan hasil 
rujukan. 

• diskusi 

10 MA 

II Mahasiswa 
mampu 
merumus-kan 
dan menjelas-
kan Teori 
Negara dan Ilmu 
Negara  
 

Teori-teori tentang 
negara dan ilmu 
negara  
 

Kuliah & 
Diskusi, 
 

(TM: 
1x(3x50’) 

 

Tugas-2: 
Ringkasan hasil  
teori-teori negara 
dan ilmu negara 
 

• Ketepatan 
merumuskan 
dan 
menjelaskan 
Teori negara.  

• Ketepatan dan 
kesesuaian 
merumuskan 
dan menje-
laskan teori 
ilmu negara  

Kriteria: Ketepatan 
dan penguasaan 
Bentuk non test: 

• Ringkasan Hasil 
rujukan. 

• diskusi 

10 MA 

III-IV Mahasiswa 

mampu 

menjelaskan 

hubungan ilmu 

negara dengan 

ilmu kenegaraan 

lainnya 

Hubungan ilmu 
negara dengan 
hukum tata negara, 
hubungan ilmu 
negara dengan 
ilmu politik, 
hubungan ilmu 
negara dengan 
ilmu perbandingan 

Kuliah & 
Diskusi, 

 

(TM: 
2x(3x50’) 

 

Tugas-3   
Ringkasan hasil 
rujukan literatur 
/kepustakaan 
secara individual 

Ketepatan 
menjelaskan 
hubungan ilmu 
negara dengan 
ilmu kenegaraan 
lainnya  
 

Kriteria: 
Ketepatan dan 
Penguasaan 
materi 
Bentuk non-test: 
• Presentasi 
• Diskusi  

10 MA 



hukum tata negara.  

V-VI Mahasiswa 
mampu 
menginterpresta
sikan sifat dan 
hakikat serta 
tujuan negara 

Penjelasan tentang 
Sifat dan hakikat 
negara, tujuan 
negara, fungsi 
negara  
 

Kuliah & 
Diskusi, 

 

(TM: 
2x (3x50’) 

 

Tugas-4:   
Mini Research 
secara kelompok 
. 

Ketetapan 
menjelaskan sifat 
dan hakikat serta 
tujuan negara 

Kriteria: 
Ketepatan dan 
Penguasaan 
materi 
Bentuk non-test: 
• Presentasi 
• Diskusi  

10 MA 

VII Mahasiswa 

mampu 

menjelaskan 

asal mula dan 

berakhirnya 

negara 

 

Mahasiswa mampu 
menguraikan Teori 
asal mula negara, 
teori terjadinya dan 
pertumbuhan 
negara, teori 
lenyapnya negara  

Kuliah & 
Diskusi  
 
 
 
 
 

(TM: 
1x(3x50’)) 

Tugas-5:  
Mini Research 
secara kelompok 
 

Ketepatan 
menjelaskan asal 
mula dan 
berakhirnya 
negara  
 
 

Kriteria: 
Ketepatan , 
Kejelasan dan 
kesesuaian 
Bentuk non test;   
Ringkasan asal 
mula dan 
berakhirnya 
negara 

10 MA 

VIII-IX Mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
bentuk negara 
dan bentuk 
pemerintahan. 

 

Pengertian Bentuk 
Negara dan 
bentuk 
pemerintahan 

Kuliah&diskusi  
 

(TM: 
2x(3x50’)) 

Tugas -7:  
Ringkasan hasil 
rujukan literatur/ 
pustaka secara 
individual 

Ketepatan 
menjelaskan 
bentuk negara 
dan bentuk 
pemerintahan  
 

Kriteria: 
Ketepatan dan 
Penguasaan 
materi 
Bentuk non-test: 
• Tulisan makalah 
• Presentasi 
• Diskusi 

15 FR 

X-XI Mahasiswa 
mampu 
membedakan 
teori-teori 
kedaulatan 

Teori kedaulatan 
teori kedaulatan 
tuhan, teori 
kedaulatan raja, 
teori kedaulatan 
negara, teori 
kedaulatan rakyat, 
teori hukum.  

Kuliah & 
diskusi  
 

(TM: 
2x(3x50’)) 

Tugas-8 
Ringkasan dari  
beberapa Jurnal 
secara kelompok 

Ketepatan dalam 
menjelaskan 
teori-teori 
kedaulatan 

Kreteri: Ketepatan, 
kejelasan dan 
kesesuaian 
Bentuk non-test 

• Resume hasil 
Rujukan 

• Menjelaskan 

• Menanggapi 

15 FR 

XII-XIII Mahasiswa 
mampu 
menjelas-kan 

Teori pengakuan 
terhadap negara, 
orga-nisasi lintas 

Kerja kelompok 
dan diskusi 
kelompok.  

(TM: 
1x(3x50’)) 

Tugas-9: 
Ringkasan hasil 
rujukan literatur 

Ketepatan 
menjelaskan 
kerjasama antar 

Kreteri: ketepatan, 
kesesuaian, dan 
kejelasan Bentuk 

5 FR 



kerjasama antar 
negara  
 

negara  
 

 secara individual negara  
 

non-test:   

• Resume hasil 

• Menjelasakan 

14 Mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
tentang 
demokrasi dan 
konstitusi 

Penjelasan 
mengenai 
Demokrasi dan 
konstitusi 

Kerja kelompok 
dan diskusi 
kelompok.  
 

(TM: 
2x(3x50’)) 

Tugas: 
Ringkasan hasil 
rujukan literatur 
secara individual 

Ketepatan 
menjelaskan 
tentang 
demokrasi dan 
konstitusi 

Kreteri: ketepatan, 
kesesuaian, dan 
kejelasan Bentuk 
non-test:   

• Resume hasil 

• diskusi 

15 FR 

Evaluasi Akhir Semester : Melakukan Validasi penilaian akhir dan menentukan kelulusan mahasiswa 

 

 

 

 

 

 

 

 


