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KONTRAK PERKULIAHAN
1. Kehadiran: 70% (syarat untuk dapat mengikuti ujian) termasuk tata tertib mahasiswa

mengikuti kuliah online 

2. Keterlambatan kehadiran maksimal 10 menit setelah perkuliahan dimulai

3. Penyelesaian tugas-tugas

4. Busana atau pakaian

5. Komposisi Penilaian

• Absensi : 20%

• Tugas Mandiri : 20%

• UTS                 : 25%

• UAS                 : 35%



Capaian Pembelajaran:

1. Memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan ideologi bangsa melalui revitalisasi nilai-nilai
dasar Pancasila sebagai norma dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

2. Agar mahasiswa dapat mengembangkan karakter manusia Pancasila dalam pemikiran, sikap, dan 
Tindakan

3. Memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila serta
membimbing untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 
bernegara

4. Membersiapkan mahasiswa agar mampu menganalisis dan mencari solusi terhadap berbagai
persoalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui sistem pemikiran yang 
berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945

5. Membentuk sikap mental mahasiswa yang mampu mengapresiasi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, 
kecintaan pada tanah air dan kesatuan bangsa, serta penguatan masyarakat madani yang demokratis, 
berkeadilan, dan bermartabat berlandaskan Pancasila, untuk mampu berinteraksi dengan dinamika
internal dan eksternal masyarakat bangsa Indonesia.



MATERI PERKULIAHAN (sebelum UTS)

Materi Ke- Judul Materi Tanggal Metode

1.
Urgensinya Pendidikan Pancasila: Fenomena
Permasalahan dan Tantangan Bangsa Indonesia, 
Landasan dan Tujuan Pendidikan Pancasila 21 Maret

Ceramah, Diskusi, Tanya 
Jawab, Tugas

2.
Pengantar Pendidikan Pancasila: Pengertian dan 
Pentingnya Pendidikan Pancasila

3. Sejarah perjalanan Pancasila di era: Pra
Kemerdekaan, Kemerdekaan, Orde Lama, Orde 
Baru, dan Reformasi

4 April
Ceramah, Diskusi, Tanya 

Jawab, Presentasi Kelompok4.

5.
Pancasila sebagai Dasar Negara 18 April

Ceramah, Diskusi, Tanya 
Jawab, Presentasi Kelompok6.

7. Pancasila sebagai Ideologi Negara 30 Mei
Ceramah, Diskusi, Tanya 

Jawab, Presentasi Kelompok, 
Quiz



MATERI PERKULIAHAN (sebelum UAS)

Materi Ke- Judul Materi Tanggal Metode

8. Pancasila sebagai Ideologi Negara 27 Juni
Ceramah, Diskusi, Tanya 

Jawab, 

9.
Pancasila sebagai Sistem Filsafat 11 Juli

Ceramah, Diskusi, Tanya 
Jawab, Presentasi Kelompok

10. 

11.
Pancasila sebagai Ssitem Etika 25 Juli

Ceramah, Diskusi, Tanya 
Jawab, Presentasi Kelompok

12.

13.
Pancasila menjadi Dasar Nilai 
Pengembangan Ilmu

8 Agustus
Ceramah, Diskusi, Tanya 

Jawab, Presentasi Kelompok, 
Quiz14.



Materi 1.

URGENSI PENDIDIKAN PANCASILA
Fenomena Permasalahan Bangsa, Landasan, dan Tujuan



Menurut Anda, Apa permasalahan utama 
yang dihadapi bangsa Indonesia?

ⓘ Start presenting to display the poll results on this slide.



FENOMENA PERMASALAHAN BANGSA

Korupsi
Kemiskinan

(Kesenjangan)
Lingkungan

Degradasi
Moral

Penegakan
Keadilan



Laporan Indonesian Corruption Watch 
(ICW) menunjukkan, kerugian negara 
akibat korupsi mencapai Rp 26,83 triliun
pada semester 1 2021. Jumlah ini
meningkat 47,63% dibandingkan periode
yang sama tahun lalu yang sebesar Rp 
18,17 triliun.

Tren penindakan kasus korupsi oleh 
APH di semester 1 2017 hingga 2021 
cenderung fluktuatif. Namun, tren nilai
kerugian yang dialami negara justru
meningkat dari tahun ke tahun.

Sumber: 
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/13/icw-
kerugian-negara-akibat-korupsi-capai-rp-268-triliun-pada-
semester-1-2021

https://databoks.katadata.co.id/tags/korupsi


KORUPSI

• Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi 2021, Indonesia berada di peringkat
96 dari 180 negara. IPK Indonesia tercatat meningkat 1 poin menjadi 38 
dari skala 0-100 pada 2021.Sementara itu berdasarkan survei dari Badan 
Pusat Statistik (BPS) di tahun 2021, Indeks Perilaku Anti Korupsi berada di 
kisaran 3,88%. ( Katadata.co.id )

• Penyebab utama KORUPSI adalah LEMAHNYA INTEGRITAS. Orang yang 
memiliki integritas dicirikan dengan kualitas diri dan kualitas interaksi
dengan orang lain seperti mematuhi peraturan dan etika organisasi, jujur, 
memegang teguh komitmen dan prinsip-prinsip yang diyakini benar, 
tanggung jawab, konsisten antara ucapan dan tindakan, kerja keras dan 
antikorupsi (Sumaryati, 2019)

https://katadata.co.id/




GHI diukur menggunakan 4 indikator, yaitu tingkat
kematian balita; tingkat kekurangan gizi pada 

penduduk; stunting pada balita; dan wasting pada 
balita.



Kerusakan Lingkungan & Sampah

• Indonesia dikenal sebagai paru-paru dunia.

• kasus pembakaran hutan, perambahan hutan menjadi lahan pertanian, dan 
beralihnya hutan Indonesia menjadi perkebunan. 

• Selain masalah hutan, masalah keseharian yang dihadapi masyarakat Indonesia 
saat ini adalah sampah, pembangunan yang tidak memperhatikan ANDAL dan 
AMDAL, polusi yang diakibatkan pabrik dan kendaraan yang semakin banyak. Hal 
tersebut menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap kelestarian
lingkungan masih perlu ditingkatkan.

• Indonesia diperkirakan menghasilkan 64 juta ton sampah setiap tahunnya. 
Namun, merujuk data Sustainable Waste Indonesia (SWI) tahun 2017, dari angka
tersebut baru 7 persen yang didaur ulang, sementara 69 persen diantaranya
menumpuk di tempat pembuangan akhir (TPA). Lebih parahnya lagi 24 persen
sisanya dibuang sembarangan dan mencemari lingkungan sehingga dikategorikan
sebagai illegal dumping (Tim Publikasi, 2019).



Degradasi Moral 

• Degradasi moral adalah kemerosotan atau lunturnya nilai dan moral 
yang berlaku di dalam masyarakat.

• Dekadensi moral itu terjadi ketika pengaruh globalisasi tidak sejalan
dengan nilai-nilai Pancasila, tetapi justru nilai-nilai dari luar berlaku
dominan. 

• Contoh-contoh dekadensi moral, antara lain: penyalahgunaan
narkoba, kebebasan tanpa batas, rendahnya rasa hormat kepada
orang tua, menipisnya rasa kejujuran, tawuran di kalangan para 
pelajar. 



Menurut Anda, Apa saja TANTANGAN yang 
dihadapi bangsa Indonesia?

ⓘ Start presenting to display the poll results on this slide.













Landasan FILOSOFIS

• Pendidikan merupakan proses memanusiakan manusia secara utuh. 
Melalui pendidikan manusia memahami posisinya dan dapat
mengkondisikan hidupnya dalam hubungan dengan dirinya, kelurga, 
masyarakat, dan Tuhannya

• Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur yang hidup dan 
merasuk dalam kehidupan keseharian masyarakat suku-suku bangsa
di Indonesia yang bersumber dari nilai-nilai agama.



Landasan Yuridis
UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

• Pasal 1 Ayat 2 menyebutkan bahwa Pendidikan nasional adalah pendidikan yang 
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap
terhadap tuntutan perubahan zaman. 

• Pasal 2 di Undang-undang yang sama, terdapat penegasan Kembali bahwa Pendidikan 
nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945

UU No. 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi 

• Pasal 2 Sistem pendidikan tinggi di Indonesia harus berdasarkan Pancasila. Hal ini
mengandung maksud semua penyelenggaraan Pendidikan harus berdasarkan Pancasila.

• Pasal 35 ayat (5) menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata
kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia menunjukkan bahwa
negara berkehendak agar pendidikan Pancasila dilaksanakan dan wajib dimuat dalam
kurikulum perguruan tinggi sebagai mata kuliah yang berdiri sendiri.



Tujuan PENDIDIKAN PANCASILA

SK Dirjen Dikti No 38/DIKTI/Kep/2002, Pasal 3, Ayat (2) bahwa kompetensi
yang harus dicapai mata kuliah Pendidikan Pancasila yang merupakan bagian
dari mata kuliah pengembangan kepribadian adalah menguasai kemampuan
berpikir, bersikap rasional, dan dinamis, serta berpandangan luas sebagai
manusia intelektual dengan cara mengantarkan mahasiswa: 

1. agar memiliki kemampuan untuk mengambil sikap bertanggung jawab sesuai hati
nuraninya; 

2. agar memiliki kemampuan untuk mengenali masalah hidup dan kesejahteraan
serta cara-cara pemecahannya; 

3. agar mampu mengenali perubahan-perubahan dan perkembangan ilmu
pengetahuan teknologi dan seni; 

4. agar mampu memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa untuk
menggalang persatuan Indonesia



• Memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan ideologi bangsa melalui
revitalisasi nilai-nilai dasar Pancasila sebagai norma dasar kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa dan bernegara. 

• Memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila 
kepada mahasiswa sebagai warga negara Republik Indonesia, serta membimbing untuk
dapat menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

• Mempersiapkan mahasiswa agar mampu menganalisis dan mencari solusi terhadap
berbagai persoalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui sistem
pemikiran yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. 

• Membentuk sikap mental mahasiswa yang mampu mengapresiasi nilai-nilai ketuhanan, 
kemanusiaan, kecintaan pada tanah air dan kesatuan bangsa, serta penguatan
masyarakat madani yang demokratis, berkeadilan, dan bermartabat berlandaskan
Pancasila, untuk mampu berinteraksi dengan dinamika internal dan eksternal masyarakat
bangsa Indonesia. (Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, 2013).



Materi 2.

Pengantar Pendidikan Pancasila
Pengertian dan Pentingnya Pendidikan Pancasila



• PENDIDIKAN PANCASILA adalah usaha sadar dan terencana untuk
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 
mahasiswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk
memiliki pengetahuan, kepribadian, dan keahlian, sesuai dengan
program studinya masing-masing. 

• Dengan demikian, mahasiswa mampu memberikan kontribusi yang 
konstruktif dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dengan
mengacu kepada nilai-nilai Pancasila





• Empat pilar pendidikan menurut UNESCO menjadi salah satu rujukan
dalam prosesnya, yang meliputi learning to know, learning to do, 
learning to be, dan learning to live together (Delors, 1996)

• Apabila pendidikan Pancasila dapat berjalan dengan baik, maka
diharapkan permasalahan-permasalahan yang muncul sebagai akibat
dari tidak dilaksanakannya Pancasila secara konsisten, baik oleh warga
negara, oknum aparatur maupun pemimpin bangsa, dikemudian hari
dapat diminimalkan.



SUMBER HISTORIS, SOSIOLOGIS, HUKUM,  
POLITIK PENDIDIKAN PANCASILA

HISTORIS

• Presiden Soekarno pernah mengatakan, ”Jangan sekali-kali meninggalkan
sejarah.” Melalui pendekatan ini, mahasiswa diharapkan dapat mengambil
pelajaran atau hikmah dari berbagai peristiwa sejarah, baik sejarah nasional
maupun sejarah bangsa-bangsa lain.

• Dengan pendekatan historis, mahasiswa diharapkan akan memperoleh inspirasi
untuk berpartisipasi dalam pembangunan bangsa sesuai dengan program studi
masing-masing. Selain itu, mahasiswa juga dapat berperan serta secara aktif dan 
arif dalam berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara, serta dapat berusaha
menghindari perilaku yang bernuansa mengulangi kembali kesalahan sejarah



SOSIOLOGIS

• Sosiologi dipahami sebagai ilmu tentang kehidupan antarmanusia.

• Melalui pendekatan sosiologis ini pula, Anda diharapkan dapat mengkaji
struktur sosial, proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial, dan 
masalah-masalah sosial yang patut disikapi secara arif dengan
menggunakan standar nilai-nilai yang mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. 

• sila-sila Pancasila bukan hanya hasil konseptual seseorang saja, melainkan
juga hasil karya besar bangsa Indonesia sendiri, yang diangkat dari nilai-
nilai kultural yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri melalui proses 
refleksi filosofis para pendiri negara (Kaelan, 2000: 13).

• nilai-nilai Pancasila berasal dari kehidupan sosiologis masyarakat Indonesia. 



Hukum

• Negara Republik Indonesia adalah negara hukum (rechtsstaat) 
• Pancasila sebagai dasar negara merupakan landasan dan sumber dalam

membentuk dan menyelenggarakan negara hukum tersebut.
• Urgensi pendekatan yuridis ini adalah dalam rangka menegakkan Undang-

Undang (law enforcement) yang merupakan salah satu kewajiban negara 
yang penting. 

• Penegakan hukum ini hanya akan efektif, apabila didukung oleh kesadaran
hukum warga negara terutama dari kalangan intelektualnya. 

• Mahasiswa dapat berperan serta dalam mewujudkan negara hukum formal 
dan sekaligus negara hukum material sehingga dapat diwujudkan
keteraturan sosial (social order) dan sekaligus terbangun suatu kondisi bagi
terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat sebagaimana yang dicita-
citakan oleh para pendiri bangsa.



POLITIK

• Salah satu sumber pengayaan materi pendidikan Pancasila adalah
berasal dari fenomena kehidupan politik bangsa Indonesia. Tujuannya
agar mahasiswa mampu mendiagnosa dan mampu memformulasikan
saran-saran tentang upaya atau usaha mewujudkan kehidupan politik
yang ideal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

• Melalui pendekatan politik ini, Mahasiswa diharapkan mampu
menafsirkan fenomena politik dalam rangka menemukan pedoman
yang bersifat moral yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila untuk
mewujudkan kehidupan politik yang sehat. Mahasuswa akan mampu
memberikan kontribusi konstruktif dalam menciptakan struktur
politik yang stabil dan dinamis.



TIGA KETERAMPILAN yang dikembangkan
dalam PENDIDIKAN PANCASILA

• PANCASILA KNOWLEDGE – Pengetahuan tentang PANCASILA

• PANSILA SKILLS – Perilaku dan keterampilan yang berdasarkan nilai
PANCASILA

• PANCASILA DISPOSITION – Sikap dan Attitude yang mencerminkan
nilai PANCASILA

To be SMART & GOOD CITIZEN in Indonesia – CERDAS, PARTISIPATIF, BERTANGGUNG JAWAB



Urgensi Pendidikan Pancasila di PT

• Pendidikan Pancasila sangat diperlukan untuk membentuk karakter
manusia yang profesional dan bermoral. Hal tersebut dikarenakan
perubahan dan infiltrasi budaya asing yang bertubi-tubi mendatangi
masyarakat Indonesia bukan hanya terjadi dalam masalah pengetahuan
dan teknologi, melainkan juga berbagai aliran (mainstream) dalam
berbagai kehidupan bangsa.

• agar mahasiswa tidak tercerabut dari akar budayanya sendiri yang menjadi
identitas suatu bangsa dan sekaligus menjadi pembeda antara satu bangsa
dan bangsa lainnya.dan agar mahasiswa memiliki pedoman atau kaidah
penuntun dalam berpikir dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari
dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

• mahasiswa sebagai calon pemegang tongkat estafet kepemimpinan bangsa
untuk berbagai bidang dan tingkatan, yaitu agar tidak terpengaruh oleh 
paham-paham asing yang negatif.



NILAI-NILAI PANCASILA

1. Religius

2. Jujur

3. Toleransi

4. Disiplin

5. Kerja Keras

6. Kreatif

7. Mandiri

8. Demokratis

9. Rasa Ingin Tahu

10. Semangat Kebangsaan

11. Cinta Tanah Air

12. Menghargai Prestasi

13. Bersahabar/Komunikatif

14. Cinta Damai

15. Gemar Membaca

16. Peduli Lingkungan

17. Peduli Sosial

18. Tanggung Jawab



Sumber:

• Rozak, Abdul. Materi 1 Pengantar Pancasila: Membangun Karakter
Pancasila pada Generasi Bangsa dalam Kontek Nasional dan Global. 
FITK UIN Jakarta

• Indonesia. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan. 
Buku Ajar Mata Kuliah Umum Pendidikan Pancasila Cetak 1 – Jakarta: 
KEMENRISTEKDIKTI RI. 2016

• Indonesia. Kementerian Kesehatan RI. Badan Pengembangan dan 
Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan. Modul Pendidikan 
Pancasila di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan RI – Jakarta: 
Kementerian Kesehatan RI. 2020


