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Capaian 
Pembelajaran (CP) 

CPL-PRODI           

1. Sikap: 
a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religious 

b. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas kefarmasian berdasarkan agama, moral, dan etika 

c. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan 

Pancasila 

d. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara 

dan bangsa 

e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain, 

terutama di bidang farmasi 

f. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan 

g. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara 

h. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik, terutama di bidang farmasi 

i. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan kefarmasian secara mandiri 

j. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan di bidang farmasi 

 
2. Pengetahuan:  

a. Menguasai teori, metode dan aplikasi ilmu dan teknologi farmasi (farmasetika, kimia farmasi, farmakognosi, farmakologi), 

konsep dan aplikasi ilmu biomedik (biologi, anatomi manusia, mikrobiologi, fisiologi, patofisiologi, etik biomedik, biostatistik), 
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konsep  farmakoterapi, pharmaceutical care, pharmacy practice, serta prinsip pharmaceutical calculation, epidemiologi, 

pengobatan berbasis bukti, dan farmakoekonomi. 

b. Menguasai pengetahuan tentang manajemen farmasi, sosio-farmasi, hukum dan etik farmasi, teknik komunikasi, serta prinsip 

dasar keselamatan kerja. 

3. Keterampilan Umum: 
a. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau  implementasi ilmu 

pengetahuan dan teknologi kefarmasian dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora. 

b. Mampu menunjukkan kinerja di bidang farmasi secara mandiri, bermutu, dan terukur. 

c. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang farmasi dengan 

memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan 

solusi, gagasan, desain atau kritik. 

d. Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut  dalam bentuk skripsi  dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi 

e. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang farmasi, berdasarkan hasil analisis 

informasi dan data 

f. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega dan  sejawat, baik di dalam maupun di luar 

lembaga kefarmasian 

g. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian 

pekerjaan kefarmasian yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya 

h. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu 

mengelola pembelajaran secara mandiri 

i. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan 

mencegah plagiasi. 

j. Mampu bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang farmasi sesuai dengan kode etik kefarmasian 

k. Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri 

l. Mampu berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan  atau 

pengembangan kebijakan nasional di bidang farmasi 

m. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi untuk 

keperluan pengembangan hasil kerja di bidang farmasi 
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4. Keterampilan khusus: 
a. Mampu menelusur, menganalisis secara kritis, mengorganisasikan informasi tentang sediaan farmasi dan  mengkomunikasikan 

secara efektif  pada individu dan masyarakat 

b. Mampu mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah terkait obat menggunakan pendekatan berbasis bukti dalam perancangan, 

pembuatan/penyiapan, pendistribusian, pengelolaan dan/atau  pelayanan sediaan farmasi untuk mengoptimalkan keberhasilan 

terapi. 

c. Mampu menganalisis secara kritis masalah dalam pekerjaan kefarmasian, menyusun informasi/ide/laporan/pemikiran, dan 

secara efektif mengkomunikasikannya dalam berbagai bentuk media, kepada sejawat tenaga kesehatan lain dan atau masyarakat 

umum. 

d. Mampu melakukan praktik kefarmasian disupervisi oleh apoteker   secara bertanggungjawab sesuai ketentuan perundang-

undangan dan kode etik yang berlaku. 

e. Mampu berkomunikasi dan berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lain terkait  pekerjaan kefarmasian, 

f. Mampu mengelola pekerjaan  kefarmasian  secara mandiri disupervisi apoteker, memimpin dan mengelola pekerjaan kelompok, 

serta bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok. 

g. Mampu mengevaluasi diri dan mengelola pembelajaran diri sendiri dalam upaya meningkatkan kemampuan pekerjaan teknis 

kefarmasian 

h. Mampu melakukan praktik kefarmasian disupervisi oleh apoteker   secara bertanggungjawab sesuai ketentuan perundang-

undangan dan kode etik yang berlaku. 

i. Mampu melakukan praktek kefarmasian melalui pemanfaatan produk fitoterapi yang berasal dari pemanfaatan bahan alam lokal 

yang ada di Sulawesi Tenggara. 

CPMK  

1. Mahaiswa mampu memahami dan menjelaskan landasan tujuan dan kompetensi yang ingin di capai dari mata kuliah pancasila 

2. Mahaiswa mampu memahami dan memkanai berfikir kefilsafatan, system dan unsur-unsurnya, pendekatan pancasila dari sudut kefilsafatan, 

kesatuan sila-sila pancasila sebagai suatu system filsafat, hakekat dan makna dari sila-sila pancasila 

3. Mahasiswa mengetahui tentang etika, moral, norma nilai,  dan Mampu mengembangkan karakter pancasila sebagai etika, etika politik dan nilai-

nilai etika pancasila yang terkandung didalamnya serta mengimplementasikan pancasila sebagai etika. 

4. Mahaiswa mampu dan mengetahui arti penting ideology bagi bangsa dan negara, perbandingan ideology yang ada dari bergabagi sudut pandang, 

posisi dan peranan pancasila sebagai ideology bangsa dan negara ditengah-tengah ideology dunia 

5. Mahasiswa mampu mengetahui nsur-unsur pembentuk nilai-nilai pancasila, perumusan pancasila sebagai dasar negara, keduduan pancasila sebagai 

dasar negara, dinamika pelaksanaan pacasila sebagai dasar negara 

6. Mahaiswa mampu memahami dan memkanai  kedudukan pancasila sebagai sumber hokum dasar negara RI, makna isi pembukaan UDD NRI 

Tahun 1945 dan kedudukannya dalam tertib hokum Indonesia, system ketatanegaraan Indonesia dalam UUD NRI Tahun 1945 sebelum dan 

sesudah amandemen 
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7. Mahaiswa mampu memahami dan menjelaskan pancasila sebagai paradigm pembangunan bidang politik, hokum, ekonomi, sosbud dan IPTEK, 

pancasila sebagai paradigm reformasi, pancasila sebagai paradigm kehidupan kampus. 

Deskripsi Singkat 
MK 

Mata kuliah Pancasila berisi tentang landasan dan tujuan pendidikan pancasila, Pancasila sebagai filsafat, Pancasila sebagai etika politik,  Pancasila 

sebagai ideology nasional, Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia, Pancasila dalam konteks ketatanegaraan,  Pancasila sebagai 

paradigma kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara 

 

Bahan Kajian / 
Materi 
Pembelajaran 

1. Pemahaman mengenai landasan pendidikan pancasila terdiri dari landasan historis, cultural, yuridis, dan filosofis, dan pada tujuan pendidikan 

pancasila mencakup tujuan nasional, tujuan pendidikan nasional, visi dan misi  MPK, kompetensi pendidikan pancasila, metodologi pembelajaran 

pendidikan pancasila. 

2. Penguasaan pengetahuan mengenai pancasila sebagai filsafat; cara berpikir filsafat, pengertian pancasila secara filsafat, nilai-nilai pancasila 

menjadi dasar dan arah keseimbangan antara hak dan kewajiban asasi manusia.  

3. Penguasaan pengetahuan mengenai Pancasila sebagai etika politik; pengertian etika politik, legitimasi kekuasaan, legitimasi moral, pengertian 

nilai, moral dan norma, nilai dasar, nilai instrumental dan nilai praksis, makna nilai-nilai setiap sila pancasila, etika politik dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara. 

4. Penguasan pengetahuan mengenai  Pancasila sebagai ideology nasional; pengertian ideology, makna ideology bagi Negara, perbandingan ideology 

pancasila dengan ideology lain, pancasila sebagai ideology terbuka. 

5. Penguasaan pengetahuan tentang Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia; nilai-nilai pancasila pada masa kejayaan nasional, 

masa kerajaan sriwijaya, majapahit, perjuangan bangsa Indonesia melawan sistem penjajahan, proses perumusan pancasila sebagai dasar Negara, 

proklamasi kemerdekaan 17-8-1945, perjuangan mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. 

6. Penguasaan dan pemahaman pengetahuan Pancasila dalam konteks ketatanegaraan; pengertian, kedudukan, sifat, dan fungsi UUD 1945, dinamika 

pelaksanaan UUD 1945, masa awal kemerdekaan, masa orde lama, orde baru, masa globalisasi. 

7. Pemahaman tentang Pancasila sebagai paradigma kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; pengertian paradigm, pancasila sebagai 

paradigm pembangunan IPTEK, pancasila sebagai pengembangan IPOLEKSOSBUDHANKAM, aktualisasi pancasila dalam kehidupan. 

Pustaka Utama :  
1. Bahan Ajar Pendidikan Pacasila Kemenristek Dikti sesuai kurikulum 2013 

2. Syamsudin dkk, 2011. “ PENDIDIKAN PANCASILA menempatkan pancasila dalam konteks keislaman dan keindonesiaan”. Yogyakarta: Total 

Media 

Pendukung :  
3. Kaelan, 2009. “Filsafat Pancasila”. Yogyakarta: Paradigma 

4. Ubaedillah & Abdul Rosak, 2015.  “PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN pancasila, demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani” 

5. Magnis-Suseno,  Franz.  2011.  “Nilai-nilai  Pancasila  sebagai  Orientasi Pembudayaan Kehidupan Berkonstitusi” dalam 

Implementasi Nilai-nilai Pancasila Dalam Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia, Kerjasama Mahkamah Konstitusi 

RI dengan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 

2--3 Mei 2013. 
Dosen Pengampu Drs. Sulfa, M.Si,& Muhamad Saleh, S.Pd, M.Pd  

Matakuliah syarat - 
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Mg Ke- 
 
 

 

 Sub-CPMK 
(Kemampuan akhir tiap 

tahapan belajar) 
 

Indikator Penilaian 
 
 

 

Kriteria & Bentuk 
Penilaian 

 
 

Bantuk Pembelajaran, 
Metode Pembelajaran, 

Penugasan, 
[Media & Sumber Belajar] 

 [ Estimasi Waktu] 

Materi Pembelajaran 
[ Pustaka ] 

 
 

Bobot 
Penilaian 

(%) 
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
1-2 Mahasiswa mampu 

menjelaskan landasan dan 

tujuan pendidikan 

pancasila 

✓ Ketepatan menjelaskan 

tentang landasan historis, 

landasan cultural, landasan 

yuridis, dan landasan 

filosofis 

✓ Ketepatan menjelaskan  

tujuan nasional, tujuan 

pendidikan nasional, visi 

dan misi MPK, kompetensi 

pendidikan pancasila,. 

Kriteria: ketepatan 

penguasaan 

 

Bentuk:  

- Tes 

- Tugas  

✓ Kuliah dan diskusi 

✓ Tugas -1 makalah 

Pengetahuan mengenai 

landasan pendidikan 

pancasila terdiri dari 

landasan historis, cultural, 

yuridis, dan filosofis, dan 

pada tujuan pendidikan 

pancasila mencakup tujuan 

nasional, tujuan 

pendidikan nasional, visi 

dan misi  MPK, 

kompetensi pendidikan 

pancasila, metodologi 

pembelajaran pendidikan 

pancasila. 

 

 

10 

3-4 Mahasiswa mampu 

menjelaskan dan 

memaknaai pengetahuan 

tentang Pancasila sebagai 

sistem filsafat 

✓ Memahami dan menjelaskan 

pengertian ciri-ciri berfikir 

kefilsafatan 

✓ Ketepatan menjelaskan  

system dan unsur-unsurnya 

serta Menjabarkan dan 

memahami penedekatan 

pancasila dari sudut 

kefilsafatan 

✓ Memahami dan 

mengimplementasikan 

kesatuan sila-sila pancasila 

sebagai suatu system filsafat 

✓ Hakekat dan makna dari 

sila-sila pancasila 

Kriteria: ketepatan 

penguasaan 

 

Bentuk:  

- Tes 

- Tugas 

 

✓ Ceramah Kuliah dan diskusi 

✓ Tugas -1 makalah 

✓ Observasi  

Pancasila sebagai sistem 

filsafat, Pancasila sebagai 

ideologi bangsa dan 

negara, berbagai aliran 

pemikiran tentang filsafat 

serta filsafat Pancasila 

dalam konteks pendidikan 

tinggi yang meliputi: (a). 

Cara berfikir filsafati, (b). 

Pengertian pancasila 

secara filsafat (aspek 

antologi, epistemology, 

dan aksiolgi), dan (c) 

Nilai-nilai pancasila 

menjadi dasar dan arah 

keseimbangan antara hak 

dan kewajiban. 

15 
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5-6 Mahasiswa mampu 

Menguasai dan memahami  

tentang Pancasila sebagai 

etika politik 

✓ Memahami dan memaknai 

Konsep-konsep dasar 

(Etika, Moral, Norma dan 

Nilai), 

✓ memahami dan Menjelaskan 

Etika Politik, Pancasila 

sebagai Sumber Etika 

✓ Mengimplementasikan 

pacasila sebagai etika 

politik 

Kriteria: ketepatan 

penguasaan dan 

mengamalkan 

 

 

Bentuk:  

- Tes 

- Tugas 

 

 

 

✓ Ceramah Kuliah dan diskusi 

✓ Tugas -1 makalah 

✓ Studi kasus 

Konsep-konsep dasar 

(Etika, Moral, Norma dan 

Nilai), Etika Politik, 

Pancasila sebagai Sumber 

Etika, Etika Kehidupan 

Berbangsa, Pemberdayaan 

Etika Pancasila dalam 

Konteks Kehidupan, 

penerapan nilai – nilai 

etika yang terkandung 

dalam Pancasila dalam 

kehidupan, bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara 

15 

7 Mahasiswa mampu 

menguasai dan memahami 

Menguasai dan 

mengimplementasikan 

tentang nilai dan makna  

Pancasila sebagai ideology 

nasional 

✓ memahami dan Menjelaskan 

pengertian dan arti penting 

ideology bagi bangsa dan 

Negara 

✓ Ketepatan menjelaskan  dan 

membandingka macam-

macam ideology yang ada di 

dunia 

✓ Menjelaskan dan memahami 

posisi dan peranan pancasila 

sebagai ideology bangsa dan 

Negara Indonesia ditengah-

tengah ideology dunia 

Kriteria: ketepatan 

penguasaan dan 

mengamalkan 

 

 

Bentuk:  

- Tes 

- Tugas 

 

✓ ceramah dan diskusi 

✓ Tugas -1 makalah 

Arti penting ideologi bagi 

bangsa dan negara, 

perbandingan ideologi 

yang ada di dunia, makna 

pancasila sebagai ideologi 

terbuka, posisi dan peranan 

Pancasila sebagai ideologi 

bangsa dan 

negaraindonesia ditengah 

ideologi-ideologi di dunia 

20 

8 Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengan Semester  
9-10 Mahasiswa mampu 

menguasai dan 

mempunyai pengetahuan 

tentang Pancasila dalam 

konteks sejarah 

perjuangan bangsa 

Indonesia serta perumusan 

pancasila sebagai dasar 

negara 

✓ Menjelaskan dan 

menemukan hakikat 

kebenaran nilai-nilai 

pancasila pada zaman 

kerajaan, nilai pancasila 

pada masa pengaruh budaya 

islam, zaman penjajahan 

✓ Menguraikan proses 

perumusan pancasila 

sebagai dasar Negara dan 

kedudukan pancasila 

sebagai dasar Negara 

Kriteria: ketepatan 

penguasaan dan 

implemetntasi 

 

 

Bentuk:  

- Tes 

- Tugas 

 

✓ ceramah dan diskusi 

✓ Tugas -1 makalah 
a. Sejarah pancasila 

pada masa kerajaan 

b. Pancasila pada masa 

pengaruh budaya 

islam 

c. Zaman penjajahan 

d. Proses perumusan 

pancasila sebagai 

dasar Negara 

 

20 
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✓ Mendiskripsikan dan 

menganalisis dinamika 

pelaksanaan pancasila 

sebagai dasar Negara 

 

 

 

11-13 Mahasiswa mampu 

Menguasai dan memahami  

tentang Pancasila dalam 

konteks ketatanegaraan  

✓ Menjelaskan 

menemukan kedudukan 

Pancasila sebagai 

sumber hukum dasar 

negara Indonesia 

✓ Mengetahui makna isi 

pembukaan UUD1945 

dan kedudukan 

pembukaan UUD 1945 

✓ Menguraikan 

pembukaan UUD 1945 

sebagai “ staat 

fundamentalnorm‘ dan 

kedudukannya dalam 

tertib hukum Indonesia 

✓ Menjelaskan tentang 

reformasi hukum 

tatanegara yang melatar 

belakangi amandemen 

serta proses 

amandemen 

Kriteria: ketepatan 

penguasaan dan 

implemetntasi 

 

 

Bentuk:  

- Tes 

- Tugas 

 

✓ Ceramah Kuliah dan diskusi 

✓ Tugas -1 makalah 

✓ Observasi 

✓ Studi kasus  

Kedudukan kedudukan 

Pancasila sebagai sumber 

hukum dasar negara 

Indonesia: makna alinea-

alinea pembukaan UUD 

NRI Tahun 1945, pokok-

pokok pikiran dalam 

pembukaan UUD 1945, 

hubungan antara pancasila 

dengan pembukaan UUD 

NRI Tahun 1945. Makna 

isi pembukaan 

UUD1945 dan 

kedudukan 

pembukaan UUD 

1945. System 

ketatanegaraan 

Indonesia dalam UUD 

NRI Tahun 1945 

sebelum dan sesudah 

amandemen 

20 

14-15 Mahasiswa mampu 

Menguasai dan memahami 

tentang Pancasila sebagai 

paradigma kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, 

dan bernegara 

✓ Menjelaskan dan 

mengetahui Pancasila 

sebagai paradigma 

kehidupan 

bermasyarakat, 

berbangsa, dan 

bernegara 

✓ Mengaktualisasikan 

maknapancasila dalam 

Kriteria: ketepatan 

penguasaan dan 

implemetntasi 

 

 

Bentuk:  

- Tes 

- Tugas 

 

✓ Ceramah Kuliah dan diskusi 

✓ Tugas -1 makalah 

 

Pengertian paradigm, 

pancasila sebagai 

paradigm pembangunan 

bidang politik, hokum, 

ekonomi, social budaya 

dan IPTEK, pancasila 

sebagai paradigm 

reformasi, pancasia 

sebagai paradigm 

kehidupan kampus 

10 
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kehidupan 

bermasyarakat, 

berbangsa, dan 

bernegara 

16 Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester  
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 UNIVERSITAS HALU OLEO 
Fakultas Farmasi 
Program Studi Farmasi 

SILABUS SINGKAT 

MATA KULIAH 

Nama               Pancasila 

Kode                 UHO61002 

Kredit               2 sks 

Semester  I (Satu) 

DESKRIPSI MATA KULIAH 
Mata kuliah Pancasila berisi tentang landasan dan tujuan pendidikan pancasila, Pancasila sebagai filsafat, Pancasila 

sebagai etika politik,  Pancasila sebagai ideology nasional, Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa 

Indonesia, Pancasila dalam konteks ketatanegaraan,  Pancasila sebagai paradigma kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara 

CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK) 
1 Mahaiswa mampu memahami dan menjelaskan landasan tujuan dan kompetensi yang ingin di capai dari mata 

kuliah pancasila 

2 Mahaiswa mampu memahami dan memkanai berfikir kefilsafatan, system dan unsur-unsurnya, pendekatan 

pancasila dari sudut kefilsafatan, kesatuan sila-sila pancasila sebagai suatu system filsafat, hakekat dan makna 

dari sila-sila pancasila 

3 Mahasiswa mengetahui tentang etika, moral, norma nilai,  dan Mampu mengembangkan karakter pancasila 

sebagai etika, etika politik dan nilai-nilai etika pancasila yang terkandung didalamnya serta 

mengimplementasikan pancasila sebagai etika. 

4 Mahaiswa mampu dan mengetahui arti penting ideology bagi bangsa dan negara, perbandingan ideology yang 

ada dari bergabagi sudut pandang, posisi dan peranan pancasila sebagai ideology bangsa dan negara ditengah-

tengah ideology dunia 

5 Mahasiswa mampu mengetahui nsur-unsur pembentuk nilai-nilai pancasila, perumusan pancasila sebagai 

dasar negara, keduduan pancasila sebagai dasar negara, dinamika pelaksanaan pacasila sebagai dasar negara 

6 Mahaiswa mampu memahami dan memkanai  kedudukan pancasila sebagai sumber hokum dasar negara RI, 

makna isi pembukaan UDD NRI Tahun 1945 dan kedudukannya dalam tertib hokum Indonesia, system 

ketatanegaraan Indonesia dalam UUD NRI Tahun 1945 sebelum dan sesudah amandemen 

7 Mahaiswa mampu memahami dan menjelaskan pancasila sebagai paradigm pembangunan bidang politik, 

hokum, ekonomi, sosbud dan IPTEK, pancasila sebagai paradigm reformasi, pancasila sebagai paradigm 

kehidupan kampus. 

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (Sub-CPMK) 

1-2 Mahasiswa mampu menjelaskan landasan dan tujuan pendidikan pancasila 

3-4 Mahasiswa mampu menjelaskan dan memaknaai pengetahuan tentang Pancasila sebagai sistem filsafat 
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5-6 Mahasiswa mampu Menguasai dan memahami  tentang Pancasila sebagai etika politik 

7 Mahasiswa mampu menguasai dan memahami Menguasai dan mengimplementasikan tentang nilai dan 

makna  Pancasila sebagai ideology nasional 

9-10 Mahasiswa mampu menguasai dan mempunyai pengetahuan tentang Pancasila dalam konteks sejarah 

perjuangan bangsa Indonesia serta perumusan pancasila sebagai dasar negara 

11-13 Mahasiswa mampu Menguasai dan memahami  tentang Pancasila dalam konteks ketatanegaraan  

14-15 Mahasiswa mampu Menguasai dan memahami tentang Pancasila sebagai paradigma kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara 

MATERI PEMBELAJARAN 

1 
Pemahaman mengenai landasan pendidikan pancasila terdiri dari landasan historis, cultural, yuridis, dan 

filosofis, dan pada tujuan pendidikan pancasila mencakup tujuan nasional, tujuan pendidikan nasional, visi 

dan misi  MPK, kompetensi pendidikan pancasila, metodologi pembelajaran pendidikan pancasila. 

2 

Penguasaan pengetahuan mengenai pancasila sebagai filsafat; cara berpikir filsafat, pengertian pancasila 

secara filsafat, nilai-nilai pancasila menjadi dasar dan arah keseimbangan antara hak dan kewajiban asasi 

manusia.  

. 

3 

Penguasaan pengetahuan mengenai Pancasila sebagai etika politik; pengertian etika politik, legitimasi 

kekuasaan, legitimasi moral, pengertian nilai, moral dan norma, nilai dasar, nilai instrumental dan nilai 

praksis, makna nilai-nilai setiap sila pancasila, etika politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

 

4 
Penguasan pengetahuan mengenai  Pancasila sebagai ideology nasional; pengertian ideology, makna ideology 

bagi Negara, perbandingan ideology pancasila dengan ideology lain, pancasila sebagai ideology terbuka. 

 

5 

Penguasaan pengetahuan tentang Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia; nilai-nilai 

pancasila pada masa kejayaan nasional, masa kerajaan sriwijaya, majapahit, perjuangan bangsa Indonesia 

melawan sistem penjajahan, proses perumusan pancasila sebagai dasar Negara, proklamasi kemerdekaan 17-

8-1945, perjuangan mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. 

 

6 
Penguasaan dan pemahaman pengetahuan Pancasila dalam konteks ketatanegaraan; pengertian, kedudukan, 

sifat, dan fungsi UUD 1945, dinamika pelaksanaan UUD 1945, masa awal kemerdekaan, masa orde lama, 

orde baru, masa globalisasi. 

7 
Pemahaman tentang Pancasila sebagai paradigma kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; 

pengertian paradigm, pancasila sebagai paradigm pembangunan IPTEK, pancasila sebagai pengembangan 

IPOLEKSOSBUDHANKAM, aktualisasi pancasila dalam kehidupan 
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 1. Bahan Ajar Pendidikan Pacasila Kemenristek Dikti sesuai kurikulum 2013 

2. Syamsudin dkk, 2011. “ PENDIDIKAN PANCASILA menempatkan pancasila dalam konteks keislaman 

dan keindonesiaan”. Yogyakarta: Total Media 
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3. Kaelan, 2009. “Filsafat Pancasila”. Yogyakarta: Paradigma 

4. Ubaedillah & Abdul Rosak, 2015.  “PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN pancasila, demokrasi, 

HAM, dan Masyarakat Madani” 

5. Magnis-Suseno,  Franz.  2011.  “Nilai-nilai  Pancasila  sebagai  Orientasi 

Pembudayaan Kehidupan Berkonstitusi” dalam Implementasi Nilai-nilai Pancasila 

Dalam Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia, Kerjasama Mahkamah Konstitusi 

RI dengan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2--3 Mei 2013. 
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