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Capaian 
Pembelajaran (CP) 

CPL – Prodi yang dibebankan pada MK 
CPL-1 Internalisasi sikap taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 
CPL-2 Internalisasi  nilai  kemanusiaan  dalam  menjalankan  tugas berdasarkan agama, moral, dan etika 
CPL-5 Menghargai  keanekaragaman  budaya,  pandangan,  agama,  dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. 
Capaian Pembelajaran Matakuliah (CPMK) 
CPMK-1 Mahasiswa mampu Menerima Ajaran iman Katolik tentang manusia, agama, Yesus Kristus dan gereja 
CPMK-2 Mahasiswa mampu Meresposn ajaran kemanusiaan  
CPMK-3 Mahasiswa mampu Menghargai keberagaman / kebhinekaan 
CPMK 4 Mahasiswa secara berkelompok melakukan studi kasus atau membuat projek pemikiran atau gagasan tertulis terkait persoalan yang 

terjadi dilihat dari perspektif Agama Katolik 
CPL CPMK Sub-CPMK 
1 1 1. Menunjukkan sikap dan perilaku sesuai dengan ajaran agama Katolik 

2. Membuktikan kehadiran Tuhan dalam kehidupan manusia dan alam semesta 
3. mengimplementasikan nilai-nilai iman dan ajaran katolik dalam hidup sehari-hari 



2 2 1. Mematuhi dan mengimplementasikan ajaran Katolik tentang nilai kemanusiaan 
2. Berperan aktif dalam kegiatan kemanusiaan, keagamaan 

5 3 1. Menjelaskan konsep moderasi beragama 
2. Menjelaskan pendirian (sikap) keberagaman internal umat beragama 
3. Menjelaskan pendirian (sikap)  keberagaman eksternal antar umat beragama 

 4 1. Mampu menuangkan, mengembangkan dan menyelesaikan  gagasan atau penelitian (Menyusun metode penelitian 
etnobiologi melalui penugasan) 

2. Mampu mempresentasikan gagasan/ hasil penelitian secara lisan (Mempraktekan wawancara open ended – 
semistuktur melalui tugas penelitian) 

3. Mampu membuat laporan atau menyampaikan gagasan secara tertulis mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah 
((Program Kreativitas Mahasiswa) (Menyusun hasil penelitian dalam bentuk artikel)) 
 

Deskripsi Singkat 
Mata Kuliah 

Pendidikan  Agama  Katolik  sebagai  Mata  Kuliah  Dasar  Umum  yang  bersifat  wajib  bagi  mahasiswa  merupakan  bagian  atau  cabang  
ilmu  yang mengajarkan tentang ajaran iman serta bagaimana mewujudkan iman di tengah dunia/masyarakat. Penekanannya adalah pada 
penerapan nilai-nilai kehidupan beragama yang diterapkan dalam melaksanakan profesi mahasiswa, termasuk bersikap dalam kehidupan 
sosial, dan dalam berbagai lini kehidupan. 

Materi 
Pembelajaran/ 
Pokok Bahasan 

1.   Manusia dan Panggilan Hidupnya 
a.  Asal dan tujuan hidup manusia  
b. Manusia sebagai Citra Allah 
c.  Manusia dan Kebebasan  
d.  Manusia dan Hati Nurani 
e. Manusia dipanggil untuk memuliakan Allah: memuji, menghormati dan mengabdi Allah  
f.  Manusia dipanggil menjadi rekan kerja Allah 
g.  Profesi 
h.  Keluarga 
i.  Hidup bakti 

 
2.   Agama dan Dialog 

a.    Pluralitas Agama: 
-   Religiositas dan Pengalamannya 
-   Pengertian: Agama 
-   Motivasi beragama, 



-   Hubungan antara agama, wahyu dan Iman  
b.   Kerukunan antar umat beragama: 

   Pengertian dialog antar umat beragama 
   Bentuk-bentuk dialog (Dialog Kehidupan, Dialog Karya, Dialog Teologis) 

c.    Melaksanakan dialog 
 
3.   Yesus Kristus dan Karya PenyelamanNya serta Allah Tritunggal 

a.   Kitab Suci PL dan PB sebagai sumber utama pengenalan Yesus Kristus.  
b.  Yesus Kristus mewartakan Kerajaan Allah melalui sabda dan Karya 
c.   Sengsara Wafat dan Kebangkitan Kristus 
d.   Yesus Kristus sungguh Allah sungguh manusia.  
e.   Makna hidup Yesus bagi manusia 
f.    Allah yang Esa dalam tiga Pribadi  
g.   Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus 
j.   Relasi pribadi Allah Tritunggal 

 
4.   Tugas Perutusan Gereja dan Maria dalam sejarah Keselamatan 

a.   Koinonia  
b.   Diakonia  
c.   Kerygma  
d.   Liturgia  
e.   Martyria 
f.    Maria dalam Kitab Suci 
g.   Peranan Maria dalam Karya Keselamatan  
h.   Ajaran Gereja tentang Maria 
i.   Devosi kepada Maria 

 
5.   Iman Yang Memasyarakat 

a.  Empat Pilar (NKRI, Pancasila, UUD’45 dan Bhinneka Tunggal Ika) Sebagai landasan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara 
b.  Beriman dalam Hidup Bermasyarakat  
c.  Beriman dalam Hidup Berbangsa 
d.  Beriman dalam hidup bernegara 
 



 
6.   Iman, IPTEK, dan Ekologi 

a.    Iman dan IPTEK: 
-   Pelbagai perkembangan ilmu pengetahuan 
-   Dampak perkembangan ilmu pengetahuan bagi manusia 
-   Hubungan antara iman dan IPTEK 
-   Upaya Mencegah dampak IPTEK 

b.   Iman dan Ekologi: 
-      Pelbagai bentuk kerusakan lingkungan hidup 
-      Penghormatan dan penghargaan keutuhan ciptaan demi kesejahteraan bersama 
-      Hubungan iman dan Ekologi 
-      Upaya Mencegah Kerusakan Ekologi 
 

7.  Moral serta masalah-masalah sosial actual 
a.  Korupsi, Pornografi, Free Sex, Aborsi, Narkoba & HIV, Aids 
 b. Kemiskinan, ketidakadilan, kekerasan, human trafficking 

Metode Penilaian 
dan kaitan dengan 
CPMK 

 

Komponen/Metode Penilaian Persentase 
(%) 

 CPMK 
Media 

1 2 3  
Tugas: Diskusi melalui LKM 5 √    LKM 1_Manusia dan Panggilan hidupnya 
Tugas: Pengamatan dan Praktek  15  √ √  RTM 1_Pengamatan terhadap berbagai 

persoalan kemanusiaan 
    LKM 2_Pluralitas Agama 
    RTM 2_ pengamatan dan praktek terhadap 

toleransi dan intoleransi serta masalah 
kebhinekaan di Indonesia 

Tugas: membuat makalah dan presentasi  20 √ √ √  LKM 3_Manusia dan Panggilan Hidupnya;  
LKM 3_Pluralitas Agama;  
LKM 3_Yesus Kristus dan Allah Tritungal;  
LKM 3_Panca Tugas Gereja dan Maria;   
LKM 3_Iman yang Memasyarakat;  
LKM 3_Iman, IPTEK & Ekologi;  



LKM 3_Moral & Masalah-masalah Sosial 
Dewasa ini 

    RTM 3_Manusia dan Panggilan Hidupnya;  
RTM 3_Pluralitas Agama;  
RTM 3_Yesus Kristus dan Allah Tritungal;  
RTM 3_Panca Tugas Gereja dan Maria;   
RTM 3_Iman yang Memasyarakat;  
RTM 3_Iman, IPTEK & Ekologi;  
RTM 3_Moral & Masalah-masalah Sosial 
Dewasa ini 

Tugas: menyusun metode penelitian 
moderasi agama 

5    √ LKM 4_Metode Penelitian moderasi agama 

Tugas: Melakukan penelitian moderasi 
agama 

25    √ RTM 4_Penelitian moderasi agama di 
lingkungan tertentu 

Tugas: Menyusun laporan penelitian  15    √ RTM 4_Penelitian moderasi agama 
lingkungan tertentu 

Tugas: Pembuatan artikel moderasi agama 15    √ RTM 4_laporan (luaran)artikel jadi 
 

Pustaka Utama  Pustaka 10 tahun terakhir 
Pustaka Pendukung Hasil penelitian dan jurnal 
Media Pembelajaran Software Hardware 

ZOOM Meeting  
Microsoft Office 
Rekaman 
Whatsapp group dan Telegram 

Komputer 
 

Team Teaching  
Matakuliah Prasarat Wajib Universitas 

CPMK Sub CPMK  
(sebagai kemampuan 

akhir yang 
diharapkan) 

Penilaian 
Bantuk Pembelajaran; Metode 

Pembelajaran; Penugasan;  
[Estimasi Waktu] 

Materi 
Pembelajaran 

[Pustaka] 
Indikator Komponen  Bobot (%) luring Daring 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
Minggu Ke-1 dan 2 



CPMK 1 
& 2 

Menjelaskan kontrak 
perkuliahan 
 
Sub-CPMK 1 dan 2 
• Menjelaskan asal-

asul, hakekat 
tujuan  hidup  
m anusia sehingga                
dapat membangun         
hidup yang lebih 
bermartabat serta 
dapat mengguna- 
kan kebebasan 
dan hati nuraninya  
sesuai dengan 
Ajaran Gereja 
Katolik. 

• Menjelaskan 
panggilan 
hidupnya untuk  
memuliakan Allah 
melalui  profesi 
dan hidup 
berkeluarga atau 
hidup bakti 

 
 
 

• Ketepatan 
menjelaskan 
asal dan 
tujuan hidup 
manusia, 
pengertian 
martabat 
manusia, 
sebagai 
ciptaan yang 
secitra dengan 
Allah 

 ketepatan 
menjelaskan 
martabat manusia 
sebagai ciptaan 
yang memiliki 
kebebasan 
sehingga mampu 
menggunakan 
kebebasan secara 
bertanggung-
jawab 

 ketepatan 
menjelaskan arti dan 
peran hati nurani 
sehingga mampu 

 
 
 

Partisipasi forum 
diskusi 
 
LKM 1: Martabat 
manusia 
 
 
LKM 4: membuat 
makalah dan 
presentasi 
tentang  Manusia 
dan Panggilan 
Hidupnya 

 
 
 
10% 

 
 
 
[LKM 1]:  
Menjawab 
pertanyaan dalam 
LKM 1 
[1x(2x50’)] 
 
 
LKM 4]:  
Menjawab 
pertanyaan dalam 
LKM 4 
[1x(2x50’)] 

 

 
 
 

 
 

Perangkat 
pembelajaran 
 
Manusia dan 
Panggilan Hidupnya 
 



bertindak sesuai 
dengan hati nurani 

• Ketepatan 
Menjelaskan 
makna 
panggilan hidup 
manusia dan  
peran manusia 
sebagai rekan 
kerja Allah 

• Ketepatan 
menjelaskan 
profesi sebagai 
sarana untuk 
memuliakan 
Allah sehingga 
mampu 
memilih profesi 
sesuai 
kemampuannya 

Minggu Ke-3 
CPMK-3 Sub-CPMK 3 

Menjelaskan makna 
hidup beragama dan 
mampu berdialog 
serta bekerjasama 

• Ketepatan 
menjelaskan arti 
pluralitas agama, 
arti religiositas, arti 
agama, motivasi 
beragama, arti 
iman, agama dan 
wahyu 

Partisipasi forum 
diskusi 
 
LKM 2: 
melaksanakan 
kegiatan dialog 
 

10% [LKM 4]:  
Interaksi dan forum 
diskusi:  
 [2 x 50’] 
 
 

 Pluralitas Agama;  



dengan umat 
beragama lain. 

 

• Mensharingkan 
pengalaman 
Beragama 

• ketepatan 
menjelaskan 
arti kerukunan 
umat 
beragama, 
pengertian 
dialog antar 
umat 
beragama, 
bentuk- bentuk 
dialog antar 
umat 
beragama.  

LKM 4: membuat 
makalah dan 
presentasi 
tentang  Pluralitas 
Agana 

Minggu Ke-4 
CPMK-1 Sub-CPMK 1 

 
Kemampuan 
memiliki      
pengenalan yang   
mendalam   akan 
pribadi    Yesus    
kristus dan karya 
penyelamatan-Nya, 
sehingga dapat 
mengaplikasikan 
teladan   Yesus   
dalam hidup 
keseharian; serta 
kemapuan  
memahami dan   

 

 ketepatan 
mengidentifikasi 
Yesus dalam KS 
PL dan KS PB dan 
menyusun 
pustaka KS PL 
dan PB 

 ketepatan 
menjelaskan karya 
dan pewartaan 
Yesus tentang KA; 
sengsara wafat dan 
kebangkitan 

 
 
Partisipasi forum 
diskusi 
 
LKM 4: membuat 
makalah dan 
presentasi 
tentang  Yesus 
Kristus dan Allah 
Tritunggal 

 
 
5% 

 
 
[LKM 4]:  
Menjawab 
pertanyaan dalam 
LKM 4 
(2 x 50’) 
 
 

 
 

 

 

Yesus Kristus & 
Allah Tritunggal 



mengimani   Allah Tri 
Tunggal dan relasi- 
Nya 

Kristus; Yesus 
sungguh Allah dan 
sungguh manusia; 
dan makna hidup 
Yesus bagi manusia 

 kemampuan 
membuat refleksi 
tentang sengsara, 
wafat dan 
kebangkitan Kristus 
dan makna hidup 
Yesus bagi dirinya. 

kemampuan 
menjelaskan keesaan 
Allah yang memiliki 
tiga Pribadi; Allah 
Bapa sebagai 
Pencipta;  Allah Putra 
sebagai Penebus; 
Allah Roh Kudus 
sebagai  penolong;  
dan relasi tiga Pribadi 
Allah Tritunggal 

kemampuan 
membuat refleksi 
tentang Allah 
Tritunggal 

Minggu Ke-5 



 
CPMK 1 

 
Sub-CPMK 1 
 
Kemampuan 
memahami, 
menjelaskan dan 
peran     Maria     
dalam karya 
Keselamatan serta 
mengambil bagian 
dalam tugas 
perutusan Gereja 

 

 

 
Kemampuan 

menjelaskan makna 
koinonia, Diakonia, 
Kerygma, Liturgia, dan 
Martyria 

 kemampuan untuk 
terlibat aktif dalam 
koinonia, diakonia, 
kerygma, liturgia, 
martyria 

 
 Menjelaskan teks-teks 

Kitab Suci (PL & PB) 
tentang Maria; n 
Peranan Maria dalam 
Karya Keselamatan; 
Ajaran-Ajaran Gereja 
tentang Maria; Devosi 
kepada Maria dan 
maknanya.  

 
 
 
Partisipasi forum 
diskusi 
 
 
 
 
 
 
LKM 4: membuat 
makalah dan 
presentasi 

 
 
 
5% 

 
 
 
[LKM 2]:  
Menjawab 
pertanyaan dalam 
LKM 5 
(2 x 50’) 
 

 
 
 

 

 
 
 
Koinonia, 
Diakonia, Kerygma, 
Liturgia, dan 
Martyria 
 
 

Minggu Ke-6 
CPMK-3 Sub-CPMK 3 

 
Kemampuan        
memahami peran    
Umat Katolik dalam                     
hidup bermasyarakat, 
berbangsa                 
dan bernegara 

 
 

• Menjelaskan Empat 
Pilar dalam Hidup 
bermasyarakat, 
berbangsa dan 
bernegara serta 
makna hidup beriman 

 
 
Partisipasi forum 
diskusi 
 
LKM 5: membuat 
makalah dan 
presentasi  

 
 
10% 

 
 
 
 

 
 

• Interaksi virtual 
• Forum diskusi:  
 
[1x(2x50’)] 

 
 
Iman Yang 
memasyarakat 



dalam masyarakat, 
berbangsa dan 
bernegara 

• Mengamalkan hidup 
beriman dalam 
masyarakat(relasi 
antar suku, golongan, 
ras), bangsa dan 
negara  (Keterlibatan 
dalam 
IPOLEKSOSBUDHANKA
M) 

• Menganalisa situasi 
masyarakat yang 
berkembang saat ini 

• Merefleksikan 
situasi/fenomena yang 
berkembang di 
masyarakat saat ini 

tentang Iman 
yang 
Memasyarakat 

Minggu Ke-7 
CPMK-3 Sub-CPMK 3 

 
Kemampuan        
memahami 
perkembangan Ilmu 
Pengetahuan dan 
Teknologi  sehingga 
bijaksana  dalam 
memanfaatkannya 
untuk kesejahteraan 
manusia, kemuliaan 

 
 

• Menjelaskan arti, 
perkembangan, 
dampak serta 
hubungan iman dan 
IPTEK 

• Menjelaskan upaya-
upaya mencegah 
dampak negatif IPTEK 

• Menggunakan IPTEK 
secara bertanggung 
jawab. 

 
 
Partisipasi forum 
diskusi 
 

LKM 3: 
membuat 
makalah dan 
presentasi 

 
 
5% 

 
 
[LKM 2]:  
Menjawab 
pertanyaan dalam 
LKM 3 
(2 x 50’) 

 
 

 

 
 
Iman, IPTEK, dan 
Ekologi 
 



Tuhan dan keutuhan 
ciptaan. 

• Menjelaskan arti 
ekologi, bentuk- 
bentuk kerusakan 
lingkungan hidup 
pentingnya 
penghormatan 
terhadap keutuhan 
ciptaan, hubungan 
iman dan ekologi serta  
upaya mencegah 
kerusakan lingkungan 
hidup 

• Memperbaiki 
kerusakan lingkungan 
yang ada di sekitarnya 

Minggu Ke-8 
 
CPMK 3 

 
Sub-CPMK 3 
 
Kemampuan        
memahami dan  
bersikap  kritis serta 
ikut ambil bagian 
dalam mencegah dan 
mengatasi masalah- 
masalah moral dan 
sosial  yang 
berkembang dalam 
masyara-kat sebagai 
perwujudan imannya. 

 
 
 

• Menjelaskan tentang 
Moral Kriatiani, 
pandangan moral 
Kristiani terhadap 
permasalahan moral 
aktual dan Ajaran 
Sosial Gereja dalam 
menghadapi 
permasalahan social 

• Menganalisis 
permasalah moral 
aktual 

 
 
 
Partisipasi forum 
diskusi 
 
LKM 5: membuat 
makalah dan 
presentasi 

 
 
 
5% 

 
 
 
[LKM 2]:  
Menjawab 
pertanyaan dalam 
LKM 5 
(2 x 50’) 

 
 

 

 
 
 
Moral dan 
masalah-masalah 
sosial actual 

 



• Merefleksikan Yesus 
sebagai model hidup 
bermoral 

Minggu Ke-9 
CPMK-3 Sub-CPMK 3 

 
Menyusun metode 
penelitian moderasi 
beragama  melalui 
penugasan 

 
 
Ketepatan 
mendeskripsikan 
metode penelitian 
moderasi beragama  

 
 

• Partisipasi 
forum diskusi 

• LKM 5: 
Metode 
penelitian 
moderasi 
beragama 
 

 
 
5 % 

 
 
[LKM 5]:  
Mengerjakan tugas 
dalam LKM 5 
(2 x 50’) 

 
 

 

 
 
Metodologi 
penelitian 
moderasi 
beragama 

Minggu Ke-10-11 
CPMK-3 Sub-CPMK 3 

 
Mempraktekan 
wawancara open 
ended – semistuktur 
melalui tugas 
penelitian 

 
 
Ketepatan 
mempraktekan 
wawancara open ended 
– semistuktur dalam 
proses penelitian 
sehingga mendapat 
data yang sesuai 

 
 

• Partisipasi 
dalam 
kelompok 
RTM 5: 
Penelitian 
moderasi 
beragama 
pada daerah 
tertentu 

 
 
15% 

 
 

 
 

• Interaksi virtual 
• Forum diskusi:  
 
[1x(2x50’)] 

 
 
Metodologi 
penelitian 
moderasi 
beragama 

Minggu Ke-12 
 
CPMK 3 

 
Sub-CPMK 3 
 
Menyusun laporan 
hasil penelitian 
 

 
 
 

Ketepatan Menyusun 
hasil penelitian dalam 

 
 
 

• Partisipasi 
dalam 
kelompok 

 
 
 
10% 

 
 
 
[RTM 5]:  
Mengerjakan tugas 
dalam RTM 5 

 
 
 

 

 
 
 
Metodologi 
penelitian 



bentuk case based 
learning  

RTM 
5_Penelitian 
moderasi 
beragama 
pada daerah 
tertentu 

(2 x 50’) moderasi 
beragama 

Minggu Ke-13 
CPMK-3  

Sub-CPMK 3 
 
Menyusun hasil 
penelitian dalam 
bentuk artikel 
 

 
 
 

Ketepatan Menyusun 
hasil penelitian dalam 
bentuk artikel dari 
bentuk case based 
learning 

 
 
 

• Partisipasi 
dalam 
kelompok 
RTM 
5_Penelitian 
moderasi 
beragama 
pada daerah 
tertentu 

 
 
 
10 % 
 
 

 
 
 
 
• Interaksi virtual 
• Forum diskusi:  
(2x50’) 

 
 
 

 

 
 
 
Metodologi 
penelitian 
moderasi 
beragama 

Minggu Ke-14 
 
CPMK 1 

 
Sub-CPMK 3 
 
Menyusun hasil 
penelitian dalam 
bentuk artikel 
 

 
 
 

Ketepatan Menyusun 
hasil penelitian dalam 
bentuk artikel bentuk 
case based learning 

 
 
 

• Partisipasi 
dalam 
kelompok 
RTM 
5_Penelitian 
moderasi 
beragama 
pada daerah 
tertentu 

 
 
 
 

 
 
 
[RTM 5]:  
Mengerjakan tugas 
dalam RTM 5 
(2 x 50’) 

 
 
 

 

 
 
 
Metodologi 
penelitian 
moderasi 
beragama 

Minggu Ke-15 



CPMK-3  
Sub-CPMK 3 
 
Menyusun hasil 
penelitian dalam 
bentuk artikel 
 

 
 
 

Ketepatan Menyusun 
hasil penelitian dalam 
bentuk artikel bentuk 
case based learning 

 
 
 

• Partisipasi 
dalam 
kelompok 
RTM 
5_Penelitian 
moderasi 
beragama 
pada daerah 
tertentu 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

• Interaksi virtual 
• Forum diskusi:  
 
[1x(2x50’)] 

 
 
 
Metodologi 
penelitian 
moderasi 
beragama 

Minggu Ke-16 
CPMK-3  

Sub-CPMK 3 
 
Menyusun hasil 
penelitian dalam 
bentuk artikel 
 

 
 
 

Ketepatan Menyusun 
hasil penelitian dalam 
bentuk artikel dalam 
bentuk presentasi karya 
ilmiah case based 
learning 

 
 
 

• Partisipasi 
dalam 
kelompok 
RTM 
5_Penelitian 
moderasi 
beragama 
pada daerah 
tertentu 

 
 
 
10% 

 
 
 
[RTM 5]:  
Mengerjakan tugas 
dalam RTM 5 
(2 x 50’) 

 
 
 

 

 
 
 
Metodologi 
penelitian 
moderasi 
beragama 

 


