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Tinjauan Mata Kuliah 
 

ata kuliah Pancasila diselenggarakan untuk membentuk kesadaran 

dalam kehidupan sehari-hari, selain itu untuk membentuk kesadaran 

kepada sesame umat manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, 

kebenaran akan falsafah pancasila, pengertian pncasila, signifikansi 

pembelajaran, juga peraturan-peraturan formal yang mendukung diadakannya 

pembelajaran Pancasila, yang terdiri atas pembahasan tentang landasan 

material, formal, historis, kultural, dan konseptual. 

Modul Pancasila ini membahas tentang dasar-dasar pemikiran tentang 

kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Atas dasar itu maka 

disusun materi ajar yang terdiri dari dua belas topik kajian yang akan disajikan 

pada modul Pancasila sebagai berikut. 

Modul 1:  menjelaskan landasan pembelajaran Pancasila, pengertian 

Pancasila, pengetahuan Pancasila sebagai pengetahuan ilmiah, 

Pancasila sebagai objek studi ilmiah. 

Modul 2:   memuat penjelasan pengertian teori asal mula Pancasila, asal mula 

Pancasila secara budaya, asal mula Pancasila secara formal, 

dinamika Pancasila sebagai dasar negara, menerangkan teori asal 

mula Pancasila, baik secara budaya, dan formal, juga tentang 

dinamika Pancasila sebagai dasar negara 

Modul 3: memaparkan pengertian Pancasila sebagai sistem filsafat yang 

terdiri atas pembahasan tentang pengertian sistem, pengertian 

filsafat, dan ciri-ciri berpikir kefilsafatan, pengertian Pancasila 

sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang meliputi: landasan 

keberadaan Pancasila, Pancasila sebagai dasar negara, 

pengembangan Pancasila subjektif sebagai kepribadian bangsa, 

melalui penyelenggaraan negara, serta melalui perundang-

undangan. 

Modul 4:   menjelaskan mengenai hubungan Pancasila dengan UUD NRI 

Tahun 1945 baik secara formal maupun secara material, kedudukan 

hakiki Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, dan prinsip 

penyelenggaraan negara sebagai aktualitas Pancasila, mengingat 

Pancasila sebagai ideologi nasional dan sumber tertib hukum di 

Indonesia. 

Modul 5:  memaparkan kedudukan Pancasila sebagai identitas nasional dan 

karakter bangsa. Pada bagian ini dijabarkan tentang historikal 
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(sejarah) identitas nasional dan moralitas Pancasila sebagai 

karakter bangsa Indonesia di era globalisasi. 

Modul 6: menjelaskan tentang isi arti dan kesatuan sila-sila Pancasila. Pada 

bagian ini, secara rinci dijabarkan tentang asal mula Pancasila, 

kesatuan sila-sila Pancasila, landasan dan sifat dasar Pancasila, 

pengertian Pancasila yang substansial. 

.Modul 7:  menunjukkan pemikiran dan pelaksanaan Pancasila, serta 

reformasi pemikiran dan pelaksanaan Pancasila, baik ditinjau dari 

segi intrinsik (segi ke dalam), maupun segi ekstrinsik (segi ke luar), 

jalur-jalur pemikiran dan pelaksanaan Pancasila, baik jalur 

pemikiran dalam politik kenegaraan dan jalur akademis maupun 

jalur pelaksanaan yang bersifat objektif maupun subjektif. 

Modul 8: menjelaskan landasan dan moral pengembangan iptek baik 

landasan metafisis atau ontologis Pancasila, epistemologis dan 

aksiologis Pancasila. 

Modul 9 :  menjelaskan Pancasila dan solusi permasalahan aktul, 

permasalahan SARA dan pandangan Pancasila tentang masalah 

SARA, permasalahan HAM dan pandangan Pancasila tentang 

masalah HAM, permasalahan krisis ekonomi dan pandangan 

Pancasila tentang masalah krisis ekonomi. 

 

Selamat belajar dan sukses selalu. 
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