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Pendidikan Pancasila
SKS
2
Semester
2 ( genap )
.....
[ √ ] Wajib
[... ] Pilihan
.....
1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu
menunjukkan sikap religius ;
2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan
tugas berdasarkan agama, moral dan etika;
3. Memiliki kepribadian dan jati diri bangsa;
4. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan
peradabanberdasarkan Pancasila;
5. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah
air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada
negara dan bangsa;
Sikap
6. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama,
dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang
lain;
7. Bekerjasama dan memiliki kepekaan social serta kepedulian
terhadap masyarakat dan lingkungan;
8. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan
bernegara
9. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
10. Mampu menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis dan profesi
akuntan
Mahasiswa-I mempunyai kemampuan tumbuh menjadi pribadi
yang bertaqwa sesuai dengan agamanya. Kedua, mahasiswa-i
yang lahir tumbuh berkembang mencapai kedewasaan berolah
pikir, rasa dan karsa itu semestinya senantiasa memperoleh
gairah dan “passion” untuk mencintai tanah airnya dan
budayanya.
Ketiga,
profesionalisme
dan
etik
Ketrampilan
Umum
ditumbuhkembangkan dengan pemahaman dan aplikasi
keseharian dalam koridor tanggung jawab dan kejujuran.
Dengan demikian, mahasiswa-i sebagai anggota dan bagian
tidak terpisahkan dari bangsa Indonesia diharapkan menjadi
profesional yang lebih mengenal bangsanya dan asal usul dari
mana mereka berasal.
Pendidikan Pancasila
memiliki pokok bahasan untuk
menumbuhkan dan mengembangkan mahasiswa-i menjadi
sumberdaya manusia yang handal, bertaqwa dan cinta tanah air.
Untuk mencapai itu semua maka Pendidikan Pancasila
Pengetahuan
memberikan pengetahuan untuk dipahami dan diaplikasikan di
kesehariannya yaitu mulai dari teori pendukung, perjalanan
bangsa sejarah dan budaya serta ke masa depannya.

Mahasiswa-i mampu menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan
dosen terkait dengan pokok bahasan, termasuk kemampuan
untuk berproses di masyarakat dan pergaulan bangsa-bangsa di
dunia.
Deskripsi Umum
Pendidikan Pancasila dilakukan dengan
pentahapan mahasiswa-i dapat
(Silabus)
memperoleh pemahaman yang utuh menjadi satu kesatuan sebagai pribadi yang
sehat bathiniah dan badaniah. Di saat bersamaan mereka akan tumbuh dan
berkembang menjadi pribadi yang berbudaya dan profesional serta tangguh
berkarakter Indonesia.
1. Ceramah/Kuliah Pakar
√ 4. Praktik Laboratorium
.....
Metode
2. Problem Based Learning/FGD √ 5. Self-Learning (V-Class)
.....
Pembelajaran
3. Project Based Learning
√ 6. Lainnya: video/film
√
Pengalaman
a. Tayangan Presentasi
√ d.Online exercise/kuiz (V-class)
.....
Belajar/Tugas
b. Review textbook/Jurnal
..... e.Laporan
√
c. Lainnya: makalah/video
√
1. Universitas Gunadarma, Diktat Kuliah Pendidikan Pancasila, Edisi 2006
2. Kaelan,MS, 2008, Pendidikan Pancasila, Paradigma, Yogyakarta
3. Ditjen Dikti Depdiknas, 2001, Kapita Selekta Pendidikan Pancasila Bag.II,
Dirjen Dikti Depdiknas, Jakarta.
4. Sinar Grafika, 2002, UUD 1945 Hasil Amandemen Agustus 2002, Jakarta.
Referensi / Sumber
Belajar
5. Kholid Santosa, 2004, Paradigma Baru Memahami Pancasila dan UUD
1945, AK GROUP, Yogyakarta
6. Mahfud, M.D. 1998, Pancasila sebagai Paradigma Reformasi Hukum,
Makalah Diskusi Panel pada Pusat Studi Pancasila UGM.
7. Buku-buku Pendidikan Pancasila dan sumber lain dari internet.
Ketrampilan
Khusus

Minggu

Kemampuan Akhir yang Diharapkan

Bahan Kajian (Materi
Pelajaran)

Metode/Bentuk
Pembelajaran

Waktu Belajar
(Menit)

1.

Membekali mahasiswa-i untuk memahami
landasan dan tujuan mata kuliah Pendidikan
Pancasila yang dibahas secara ilmiah

Dasar-dasar yuridis, tujuan
Pendidikan Pancasila dan
kompetensinya

1

2 x 50 menit

2.

Membekali mahasiswa-i untuk memahami
Pancasila sebagai kesatuan sistem filsafat

1,2,3

2 x 50 menit

3.

Membekali mahasiswa agar lebih paham
tentang sejarah Pancasila

Pengertian, rumusan dan
kesatuan sila-sila sebagai
suatu sistem filsafat;
Pancasila sebagai nilai
dasar fundamental bagi
bangsa dan negara
Republik Indonesia;
Prinsip Filsafat Pancasila
Sejarah lahirnya Pancasila
dan Negara Kesatuan
Republik Indonesia

1,2,3,6

2 x 50 menit

4.

Membekali mahasiswa agar lebih paham
tentang Pancasila sebagai ideologi negara
dan dasar falsafah negara

Pancasila sebagai Ideologi
bangsa;
Pancasila sebagai
Pandangan hidup bangsa
Indonesia;
Tiga dimensi dalam :
ideologi Pancasila sebagai
ideologi terbuka,
Perbandingan ideologi
Pancasila dengan ideologi

1,3

2 x 50 menit

Kriteria Penilaian
(Indikator)

Bobot
Nilai (%)

Sumber
belajar

Mahasiswa-i
mampu memahami
pentingnya
Pendidikan
Pancasila sebagai
dasar Negara
Kesatuan Republik
Indonesia
Mahasiswa-i
mampu memahami
Pancasila sebagai
sistem filsafat

5%

1,2,3,4,5,
6,7

5%

1,2,3,4,5,
6,7

Mahasiswa-i
mengetahui asal
usul terbentuk
Negara Kesatuan
Republik Indonesia,
termasuk Pancasila
sebagai dasar
negara
Mahasiswa-i
mampu memahami
pentingnya
Pancasila sebagai
ideologi negara

10 %

1,2,3,4,5,
6,7

5%

1,2,3,4,5,
6,7

5.

Membekali mahasiswa agar lebih paham
tentang Pancasila sebagai pandangan
hidup/ falsafah hidup bangsa Indonesia

6.

Membekali mahasiswa agar lebih paham
tentang hubungan antara Pancasila dan
UUD 1945

7.

Membekali mahasiswa agar lebih paham dan
dapat mengamalkan Pancasila sebagai jiwa
dan kepribadian bangsa Indonesia

8.
9.

besar lainnya,
Falsafah Pancasila dan
aktualisasinya ;
Pancasila sebagai sumber
tertib hukum
Pengertian pandangan
hidup/ falsafah hidup;
Kepribadian bangsa
diangkat menjadi
pandangan hidup;
Pandangan hidup dan
hakekat kodrat manusia
Pancasila dalam kontek
ketatanegaraan Republik
Indonesia;
Hubungan Pancasila
dengan Pembukaan UUD
1945

Pengertian jiwa dan
kepribadian bangsa;
Pengertian etika, nilai,
moral dan norma;
Hubungan nilai, moral dan
norma;
Nilai-nilai Pancasila sebagai
sumber etika
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Membekali mahasiswa agar lebih paham
Teori/ aliran dasar
tentang Pancasila dalam konteks pola
berdirinya suatu negara
berpikir integralistik
(Prof. Soepomo, Dr. Moh.
Hatta);
Asas-asas pola berpikir
integralistik;
Cara pandang/ prinsip

1,3

2 x 50 menit

1,3

2 x 50 menit

1

2 x 50 menit

1

2 x 50 menit

Mahasiswa-i
mampu memahami
kepribadian
bangsanya yang
bersumber pada
Pancasila sebagai
pandangan
hidupnya
Mahasiswa-i
mampu memahami
Pancasila,
Pembukaan UUD
1945 dan batang
tubuh khususnya
dalam konteks
ketatanegaraan
Mahasiswa-i
mampu memahami
Pancasila untuk
diaplikasikan
sebagai jiwa dan
kepribadian
bangsan Indonesia

10 %

1,2,3,4,5,
6,7

10 %

1,2,3,4,5,
6,7

5%

1,2,3,4,5,
6,7

Mahasiswa-i
mampu memahami
Pancasila dalam
konteks pola
berpikir
integralistik

5%

1,2,3,4,5,
6,7

10.

Membekali mahasiswa agar lebih paham
tentang makna isi UUD 1945

prinsip Pancasila sebagai
pola berpikir integralistik;
Nilai dasar dalam
pembukaan UUD 1945;
Pelaksanaan nilai
instrumental tidak boleh
bertentangan dengan nilai
dasar
UUD 1945 Keseluruhan
naskah terdiri dari :
Pembukaan dan pasalpasal;
Naskah UUD’45 dirancang
oleh team yang dibentuk
oleh BPUPKI dan disahkan
oleh PPKI;
Makna pembukaan
UUD’45 bagi perjuangan
bangsa;
Makna alenia-alenia
pembukaan UUD’45
Pasal-pasal dan penjelasan
UUD’45 sebagai hukum
dasar;
Sifat UUD 1945
Isi UUD 1945, materinya
pengaturan system
pemerintahan negara
Hubungan warga Negara
dan penduduknya, serta
konsepsi negara di
berbagai bidang
(Poleksosbudhankam)
UUD 1945/ tolak ukur bagi
peraturan
perundangundangan di
bawahnya

1

2 x 50 menit

Mahasiswa-i
mampu memahami
isi batang tubuh
UUD

10 %

1,2,3,4,5,
6,7

11.

Membekali mahasiswa agar lebih paham
tentang kedudukan, isi dan perjalanan UUD
1945

12.

Membekali mahasiswa agar lebih memahami
tentang sistem ketatanegaraan RI
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945

13.

Membekali mahasiswa agar lebih paham dan
menghayati Pancasila sebagai ideologi
bangsa dan negara.

UUD 1945 sebagai
peraturan perundangundangan tertinggi
Penjelasan umum dan
penjelasan pasal –pasal;
Lembaga-lembaga tinggi
negara dan hubungan
kerjanya;
Kembali kepada UUD 1945
dengan Dekrit Presiden 5
Juli 1959
Pembukaan UUD 1945
Pasal-pasal :
a. Sistem Pemerintahan RI
b. Kelembagaan negara
c. Pemerintahan Daerah
Hubungan Negara dan
warga
negara/penduduk
UUD 1945 dalam gerak
pelaksanaannya;
Pelestarian UUD 1945
Pengertian ideologi secara
umum;
Makna ideologi bagi suatu
negara;
Pengertian macam-macam
ideologi
(terbuka,
tertutup, komprehensif,
partikular);
Peranan ideologi bagi
bangsa dan negara;
Pancasila sebagai ideologi
bangsa
dan
negara
Indonesia yang memiliki
ciri terbuka, komprehensif,
reformatif dan dinamis;

1

2 x 50 menit

Mahasiswa-i
mampu memahami
perjalanan sejarah
dan isi UUD

5%

1,2,3,4,5,
6,7

1

2 x 50 menit

Mahasiswa-i
mampu memahami
sistem
ketatanegaraan
yang didasarkan
pada Pancasila dan
UUD

10 %

1,2,3,4,5,
6,7

1

2 x 50 menit

Mahasiswa-i
mampu memahami
Pancasila sebagai
ideologi bangsa
dan negara

10 %

1,2,3,4,5,
6,7

14.

Membekali mahasiswa agar lebih paham arti
dan perlunya pembangunan nasional,
landasan operasional pelaksanaan
Pembangunan nasional

15.

Membekali mahasiswa agar lebih paham dan
dapat menjelaskan, menganalisis
implementasi Pancasila

16.

Perbandingan ideologi
Pancasila dengan ideologi
liberalisme, komunisme,
sekulerisme dan ideologi
keagamaan.
Arti penting
pembangunan dan
pembangunan nasional;
Tujuan nasional dan
penjabarannya dalam
tujuan pembangunan
Nasional;
Landasan pembangunan
nasional;
Makna dan hakekat
pembangunan nasional;
Asas pembangunan
Modal dasar dan faktor
dominan dalam
pembangunan nasional
Jenis implementasi
Pancasila;
Implementasi Pancasila
pada masa Orla dan Orba;
Pancasila sebagai dasar
cita-cita reformasi
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1,3,6

2 x 50 menit

Mahasiswa-i
mampu memahami
pentingnya
pembangunan
nasional yang utuh

5%

1,2,3,4,5,
6,7

1

2 x 50 menit

Mahasiswa-i
mampu memahami
Pancasila untuk
dirinya,
masyarakatnya dan
bangsanya

5%

1,2,3,4,5,
6,7

DESKRIPSI TUGAS (DT) MATA KULIAH AKUNTANSI KOMPUTER - PROGRAM D III BISNIS KEWIRAUSAHAAN UNIVERSITAS GUNADARMA
Mata Kuliah

Pendidikan Pancasila

Kode MK

PP 000206

Dosen Pengampu

Minggu Ke

2,3,4,5,6,9,10,12,13

Tugas ke

1,2,3,4,5,6,7,8,9

Metode Tugas

Pendidikan Pancasila

Kode MK

Kuis, Makalah, Presentasi

DESKRIPSI TUGAS KE-1
Mata Kuliah
Minggu Ke
Tujuan Tugas

2

Tugas ke

PP 000206
1 (satu)

Tujuan tugas adalah agar mahasiswa-i dapat menjelaskan:
Pancasila sebagai dasar Negara
Negara Kesatuan Republik Indonesia
sehingga mahasiswa-i pada akhirnya dapat memahami Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Objek : Pancasila dan kewilayahan Indonesia

Uraian Tugas
Tugas Mahasiswa-i : mengetahui, mengenal, memahami Pancasila dan Indonesia seutuh-utuhnya
Metode/cara pengerjaan tugas : sesuai arahan dan bentuk soal yang diberikan dosen pengampu
Deskripsi luaran tugas : hafal Pancasila dan mengaplikasikannya

Kriteria Penilaian

Penilaian tugas : berdasarkan ketepatan dan kecepatan penyelesaian tugas. Kedua, materi tugas harus berkesesuaian dengan tema yang
sudah disepakati bersama

DESKRIPSI TUGAS KE-2
Mata Kuliah

Pendidikan Pancasila

Kode MK

3
Minggu Ke
Tujuan Tugas

PP 000206
2 (dua)

Tugas ke
Tujuan tugas adalah agar mahasiswa-i dapat menjelaskan:
Pancasila sebagai sistem filsafat
sehingga mahasiswa-i pada akhirnya harus menjelaskan pemahaman Pancasila sebagai sistem filsafat
Objek : Pancasila dan ilmu Filsafat

Uraian Tugas
Tugas Mahasiswa-i : mengetahui, mengenal, memahami antara Pancasila dan ilmu filsafat serta keterkaitannya
Metode/cara pengerjaan tugas : sesuai arahan yang diberikan dosen pengampu
Deskripsi luaran tugas : mahasiswa-i menjadi paham tentang filsafat Pancasila

Kriteria Penilaian

Penilaian tugas : berdasarkan ketepatan dan kecepatan penyelesaian tugas. Kedua, materi tugas harus berkesesuaian dengan tema yang
sudah disepakati bersama

DESKRIPSI TUGAS KE-3
Mata Kuliah

Pendidikan Pancasila

Kode MK

4
Minggu Ke
Tujuan Tugas

PP 000206
3 (ketiga)

Tugas ke
Tujuan tugas adalah agar mahasiswa-i dapat menjelaskan:
Pancasila sebagai ideologi negara dan dasar falsafah negara
sehingga mahasiswa-i pada akhirnya dapat memahami ideology dan falsafah negara
Objek : Pancasila

Uraian Tugas
Tugas Mahasiswa-i : mengetahui, mengenal, memahami ideologi dan falsafah negara Indonesia
Metode/cara pengerjaan tugas : sesuai arahan yang diberikan dosen pengampu
Deskripsi luaran tugas : memahami Pancasila sebagai ideolog-i dan falsafah negara Indonesia

Kriteria Penilaian

Penilaian tugas : berdasarkan ketepatan dan kecepatan penyelesaian tugas. Kedua, materi tugas harus berkesesuaian dengan tema yang
sudah disepakati bersama

DESKRIPSI TUGAS KE-4
Mata Kuliah

Pendidikan Pancasila

Kode MK

5
Minggu Ke
Tujuan Tugas

PP 000206
4 (keempat)

Tugas ke
Tujuan tugas adalah agar mahasiswa-i dapat menjelaskan:
Pancasila sebagai pandangan hidup/ falsafah hidup bangsa Indonesia
sehingga mahasiswa-i pada akhirnya dapat memahami Pancasila sebagai pembentuk kepribadian bangsa Indonesia
Objek : Pancasila

Uraian Tugas
Tugas Mahasiswa/i : mengetahui, mengenal, memahami Pancasila sebagai pandangan hidup/ falsafah hidup bangsa Indonesia
Metode/cara pengerjaan tugas : sesuai arahan yang diberikan dosen pengampu
Deskripsi luaran tugas : mampu menjadikan Pancasila sebagai kepribadian bangsa

Kriteria Penilaian

Penilaian tugas : berdasarkan ketepatan dan kecepatan penyelesaian tugas. Kedua, materi tugas harus berkesesuaian dengan tema yang
disepakati bersama

DESKRIPSI TUGAS KE-5
Mata Kuliah

Pendidikan Pancasila

Kode MK

6
Minggu Ke
Tujuan Tugas

PP 000206
5 (kelima)

Tugas ke
Tujuan tugas adalah agar mahasiswa-i dapat menjelaskan:
hubungan antara Pancasila dan UUD
sehingga mahasiswa-i pada akhirnya dapat memahami Pancasila dan batang tubuhnya
Objek : Pancasila, UUD

Uraian Tugas
Tugas Mahasiswa/i : mengetahui, mengenal, memahami hubungan antara Pancasila dan UUD 1945
Metode/cara pengerjaan tugas : sesuai arahan yang diberikan dosen pengampu
Deskripsi luaran tugas : mampu memahami Pancasila dan batang tubuhnya

Kriteria Penilaian

Penilaian tugas : berdasarkan ketepatan dan kecepatan penyelesaian tugas. Kedua, materi tugas harus berkesesuaian dengan tema yang
disepakati bersama

DESKRIPSI TUGAS KE-6
Mata Kuliah

Pendidikan Pancasila

Kode MK

9
Minggu Ke
Tujuan Tugas

PP 000206
6 (keenam)

Tugas ke
Tujuan tugas adalah agar mahasiswa-i dapat menjelaskan:
tentang Pancasila dalam konteks pola berpikir integralistik
sehingga mahasiswa-i pada akhirnya dapat memahami Pancasila sebagai pemersatu bangsa Indonesia
Objek : Pancasila

Uraian Tugas
Tugas Mahasiswa/i : mengetahui, mengenal, memahami Pancasila sebagai pemersatu bangsa
Metode/cara pengerjaan tugas : sesuai arahan yang diberikan dosen pengampu
Deskripsi luaran tugas : mampu menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa

Kriteria Penilaian

Penilaian tugas : berdasarkan ketepatan dan kecepatan penyelesaian tugas. Kedua, materi tugas harus berkesesuaian dengan tema yang
disepakati bersama

DESKRIPSI TUGAS KE-7
Mata Kuliah

Pendidikan Pancasila

Kode MK

10
Minggu Ke
Tujuan Tugas

PP 000206
7 (ketujuh)

Tugas ke
Tujuan tugas adalah agar mahasiswa-i dapat menjelaskan:
makna isi Undang Undang Dasar
sehingga mahasiswa-i pada akhirnya dapat memahami makna isi Undang Undang Dasar
Objek : UUD

Uraian Tugas
Tugas Mahasiswa/i : mengetahui, mengenal, memahami makna dan isi Undang Undang Dasar
Metode/cara pengerjaan tugas : sesuai arahan yang diberikan dosen pengampu
Deskripsi luaran tugas : mampu menjadikan Undang Undang Dasar sebagai rujukan perundang-undangan dibawahnya

Kriteria Penilaian

Penilaian tugas : berdasarkan ketepatan dan kecepatan penyelesaian tugas. Kedua, materi tugas harus berkesesuaian dengan tema yang
disepakati bersama

DESKRIPSI TUGAS KE-8
Mata Kuliah

Pendidikan Pancasila

Kode MK

12
Minggu Ke
Tujuan Tugas

PP 000206
8 (kedelapan)

Tugas ke
Tujuan tugas adalah agar mahasiswa-i dapat menjelaskan:
tentang sistem ketatanegaraan RI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945
sehingga mahasiswa-i pada akhirnya dapat memahami sistem ketatanegaraan Republik Indonesia
Objek : Pancasila dan Undang Undang Dasar

Uraian Tugas
Tugas Mahasiswa/i : mengetahui, mengenal, memahami sistem ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Metode/cara pengerjaan tugas : sesuai arahan yang diberikan dosen pengampu
Deskripsi luaran tugas : mampu memahami sistem ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Kriteria Penilaian

Penilaian tugas : berdasarkan ketepatan dan kecepatan penyelesaian tugas. Kedua, materi tugas harus berkesesuaian dengan tema yang
disepakati bersama

DESKRIPSI TUGAS KE-9
Mata Kuliah

Pendidikan Pancasila

Kode MK

13
Minggu Ke
Tujuan Tugas

PP 000206
9 (kesembilan)

Tugas ke
Tujuan tugas adalah agar mahasiswa-i dapat menjelaskan:
arti dan perlunya pembangunan nasional, landasan operasional pelaksanaan Pembangunan nasional
sehingga mahasiswa-i pada akhirnya dapat memahami pentingnya landasan pembangunan nasional dengan paradigm Pancasila
Objek : Pancasila

Uraian Tugas
Tugas Mahasiswa/i : mengetahui, mengenal, memahami pentingnya landasan pembangunan nasional dengan paradigm Pancasila
Metode/cara pengerjaan tugas : sesuai arahan yang diberikan dosen pengampu
Deskripsi luaran tugas : mampu memahami pentingnya landasan pembangunan nasional dengan paradigm Pancasila

Kriteria Penilaian

Penilaian tugas : berdasarkan ketepatan dan kecepatan penyelesaian tugas. Kedua, materi tugas harus berkesesuaian dengan tema yang
disepakati bersama

