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PENDAHULUAN 
 

Pendidikan kewarganegaraan (Civic 

education) dalam arti luas memiliki tiga 

dimensi yakni pendidikan kewarganegaraan 

sebagai program kurikuler, program sosial 

kemasyarakatan dan program akademik. 

Pendidikan kewarganegaraan sebagai 

program kurikuler termuat dalam bentuk 

kegiatan kurikuler di sekolah maupun di 

perguruan tinggi. 

Perkembangan terakhir Pendidikan 

Kewarganegaraan di tingkat sekolah (PKn 

sebagai program kurikuler) ditandai dengan 

dimuatnya mata pelajaran PKn merujuk pada 

Permendiknas No. 22 Tahun 2006 . PKn 2006 

berisikan 8 (delapan) substansi kajian yang 

bersandar pada keilmuan politik, hukum dan 

filsafat moral, dikembangkan sebagai materi 

pendidikan (paedagogical content knowledge) 

dengan menekankan pada pendekatan 

struktural.  

Meskipun telah tujuh tahun berjalan 

program kurikuler mata pelajaran PKn di 

sekolah, namun belum banyak dilakukan 

kajian terhadap bidang ini. Komunitas 

kelimuan bidang PKn perlu merespon 

melalui berbagai kajian ilmiah, seminar 

akademik, penelitian dan kegiatan lain 

sehingga memperkaya Body of Knowledge 

PKn. 

Di sisi lain, perkembangan zaman 

dan IPTEKS yang cepat telah menuntut akan 

diberlakukannya kurikulum baru untuk 

bidang PKn di tahun 2013 khususnya PKn 

sebagai program kurikuler di sekolah. 

Kurikulum baru tersebut muncul dengan 

nomenklatur baru yakni mata pelajaran 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

(PPKn) mirip dengan mata pelajaran PPKn 

kurikulum 1994. Meskipun muncul dengan  

nama baru, namun secara esensi, bidang ini 

tetap merupakan PKn. 

Kajian akademik untuk merespon, 

mengkaji dan menelaah bidang PKn salah 

satunya dapat dilakukan dengan melakukan 

seminar dan bedah buku, yang secara khusus 

bertemakan pendidikan kewarganegaraan . 

Hadirnya buku “Pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan : Isi , Strategi dan Penilaian”, 

terbitan Bumi Aksara, Januari 2013, dapat 

menjadi jalan masuk bagi para komunitas 

akademik bidang PKn untuk memperkaya 

wawasan dan pemahaman terhadap bidang 

ini. Di sisi lain dapat dijadikan salah satu 

kegiatan PKn dalam dimensinya sebagai 

program akademik. 
 
TUJUAN 
 

Adapun tujuan dari dilaksanakannya 

kegiatan ini adalah : 

1. Mengenalkan kepada publik khususnya 

komunitas PKn akan hadirnya buku 

“Pendidikan Kewarganegaraan : Isi 

Strategi dan Penilaian” terbitan Bumi 

Aksara, Jakarta, Januari 2013 



2. Menemukan kekuatan dan kelemahan isi 

buku tersebut, yang selanjutnya dapat 

dijadikan masukan bagi penerbit maupun 

penulis 

3. Memperkaya wawasan dan pemahaman 

komunitas PKn terhadap bidang PKn di 

Indonesia melalui sharing informasi dan 

pengetahuan 

4. Menjadi ajang pertemuan dan silaturahmi 

antar komunitas PKn (guru, dosen, 

peneliti, dan tenaga edukatif lainnya) 

guna meningkatkan rasa kebersamaan 

dan penyatuan visi untuk kemajuan 

bidang PKn 

5. Meningkatkan keterlibatan, dan 

kerjasama antar lembaga (program studi 

PKn, asosiasi profesi PKn, musyawarah 

guru PKn dan penerbit) untuk 

berkontribusi positif bagi kemajuan 

bidang PKn 
 

 
AGENDA KEGIATAN 
 
Seminar : 

1. Dr. Sri Haryati, M.Pd     (FKIP UNS) 

Bedah Buku : 

1.    Dr. Winarno, S.Pd, M.Si (penulis buku, 

Dosen  PPKn FKIP UNS) 

2.   Dr. Harmanto, M.Pd (pembahas, Dosen 

PKn, FIS, Unesa Surabaya) 

3.   Wijianto, S Pd, M Sc (moderator) 

 

 

PELAKSANAAN  
 
Hari/Tgl :  Senin, 8 April 2013. 

Waktu   :  08.00 sampai 12.00 WIB.  

Tempat  :  Aula Lantai 2 Gedung A FKIP 

    UNS Surakarta 

    Jln. Ir. Sutami 36 A Surakarta 

 
PENYELENGGARA 
 
Program Studi PPKn FKIP Universitas 

Sebelas Maret Surakarta  bekerjsama dengan 

Asosiasi Profesi PPKn Indonesia (AP3KnI) 

Wilayah Jawa Tengah  

 
PESERTA 
 
Peserta kegiatan adalah para komunitas 

bidang PKn yakni guru PKn/PPKn SMP dan 

SMA, dosen PKn, peneliti dan pemerhati 

bidang PKn se wilayah Jawa Tengah dan 

Yogyakarta.  Ditargetkan peserta berjumlah 

100 orang peserta. 

 
KONTRIBUSI  
 
Setiap peserta Seminar & Bedah Buku  

dikenakan kontribusi sebesar Rp 100.000,00 

(Seratus ribu rupiah) 

Peserta akan mendapatkan fasilitas berupa 

seminar kit, buku “Pembelajaran PKn”, 

konsumsi serta sertifikat seminar . 

Kontribusi dapat ditransfer melalui rekening 

BRI Soedirman Solo atas nama Yudi Ariana  

 No.0097-01-046410-50-7 

 

FORMULIR KEIKUTSERTAAN 

 

Mohon didaftarkan sebagai peserta: 

Nama : _______________________________ 

   _______________________________ 

Asal Instansi : 

 ________________________________ 

 ________________________________ 

No HP/ : _________________________ 

 

 

 

 

Contact  Person (CP) : 

Dr. Winarno, M Si        HP 081220423156 

Itok Dwi K, SH MH        HP 085747584878 

 

Catatan : 

Formulir ini dapat diperbanyak 

Peserta kegiatan dibatasi 100 orang  

Bagi peserta yang telah transfer, mohon 

dapat menyertakan bukti transfer 


