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Referensi: 

Kode Mata Kuliah : 
 EKM 1102

Nama Mata Kuliah : 
 PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

Kelompok Mata Kuliah :  MPK Mata kuliah pengembangan kepribadian

Jumlah SKS : 2 SKS

 Mampu menghasilkan lulusan yang kompeten dibidang akuntansi keuangan dan penerapan peraturan perpajakan untuk 
menghadapi perkembangan DUDI. 

 Mampu menghasilkan penelitian yang berkualitas yang dapat diterapkan di dunia akuntansi dan bisnis industri. 
 Membekali mahasiswa dengan kualifikasi akuntansi dan perpajakan yang dibutuhkan dalam dunia praktek di bidang 

akuntansi keuangan dan pepajakan yang berbasis manual maupun terkomputerisasi, serta memberikan dasar yang kuat 
untuk meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 

Deskripsi Mata Kuliah: 

Mata kuliah ini membahas ciri khas budaya Bangsa Indonesia sebelum dan sesudah kemerdekaan dihubungkan dengan jiwa Pancasila 
dan Proklamasi. Membahas faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan nilai-nilai dan warna yang terkandung dalam penghayatan 
dan pengamalan Pancasila sebagai dasar dan falsafah hidup bangsa. Serta membahas berbagai masalah yang mendasar dalam ilmu 
bela Negara yang meliputi wawasan nusantara, ketahanan nasional, politik tentang hankamnas, dan sistem hankamrata untuk 
mempertebal semangat dalam menjaga kelangsungan hidup bangsa. 

Minggu
/Perte
muan 

Pokok Bahasan Kompetensi 
Dasar 

Indikator Materi Kegiatan Belajar 
Mengajar/Strategi 

Media Evaluasi Sumber 

Dosen Mahasiswa 

1 sejarah pancasila 
dan 
perkembanganny
a

mahasiswa 
memahami 
kedudukan 
pancasila 
dalam 
bermasyarakat
, berbangsa 
dan bernegara

mahasiswa 
mampu 
memahami 
kedudukan 
pancasila 
dalam 
bermasyarakat
, berbangsa 
dan bernegara

Menjelaskan: 
a. tujuan 

pendidikan 
pancasila dan 
kewarganegaraan
 

b. tujuan 
kompetensi 
pancasila dan 
kewarganegaraan
 

c. kedudukan dan 
fungsi pancasila 
dan 
kewarganegaraan 

ceramah mendengark
an dan 
tanya jawab

LCD dan 
white 
board

mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
kedudukan 
dan peran 
pancasila 
dalam 
bermasyarak
at, 
berbangsa, 
dan 
bernegara

buku 
referensi

2 identitas nasional mahasiswa 
mamahami 
tentang 
identitas 
nasional dan 
unsur-unsur 
pembentuknya

mahasiswa 
mampu 
memahami 
identitas 
nasional dan 
unsur-unsur 
pembentuknya

menjelaskan: 
a. pengertian 

identitas 
nasional  

b. parameter 
identitas 
nasional  

c. unsur-unsur 
pembentukan 
identitas 
nasional (unsur 
sejarah, 
kebudayaan, 
suku bangsa, 
dan bahasa) 

idem idem idem mahasiswa 
dapat   
menjelaskan 
tentang 
identitas 
nasional dan 
unsur-unsur 
pembentukny
a 

idem

3 demokrasi antara 
teori dan 
pelaksanaannya

mahasiswa 
memahami 
tentang 
demokrasi 
dan 
pelaksanaanny
a di Indonesia

mahasiswa 
mampu 
memahami 
tentang 
demokrasi 
dan 
pelaksanaanny
a di Indonesia

menjelaskan: 
a. pengertian 

demokrasi 
b. manfaat 

demokrasi 
c. nilai-nilai 

demokrasi 
d. prinsip dan 

parameter 
demokrasi 

e. jenis-jenis 
demokrasi 

idem idem idem mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
tentang 
demokrasi 
dan 
pelaksanaan
nya di 
Indonesia

idem

4 hak dan 
kewajiban warga 
negara

mahasiswa 
memahami 
tentang hak 
dan kewajiban 
warga negara

mahasiswa 
mampu 
memahami 
hak dan 
kewajiban 
warga negara 
dan 
pemerintah

menjelaskan: 
a. hak dan 

kewajiban warga 
negara  

b. asas-asas 
kewarganegaraan
 

c.  tata cara dan 
bukti 
memperoleh 
kewarganegaraan
 

d. hak dan 
kewajiban 
negara/pemerinta
h  

e. membangun 
karakteristik 
warga negara 
yang 
bertanggungjawab 

idem idem idem mahasiswa  
dapat 
menjelaskan 
tentang hak 
dan 
kewajiban 
warga 
negara dan 
pemerintah 

idem

5 konstitusi dan 
penegakan 
aturan hukum 
(rule of law)

mahasiswa 
memahami 
tentang 
konstitusi dan 
rule of law

mahasiswa 
mampu 
memahami 
tentang 
konstitusi dan 
rule of law

menjelaskan: 
a. pengertian dan 

definisi konstitusi  
b. hakikat dan funsi 

konstitusi (UUD)  
c. pengertian rule 

of law 

idem idem idem mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
tentang 
konstitusi 
dan rule of 
law

idem

6 hak asasi 
manusia (HAM)

mahasiswa 
memahami 
tentang hak 
asasi manusia 
(HAM) dan 
pelaksanaanny
a di Indonesia

mahasiswa 
mampu 
memahami 
tentang hak 
asasi manusia 
(HAM) dan 
pelaksanaanny
a di Indonesia

menjelaskan: 
a. pengertian dan 

tujuan HAM  
b. perkembangan 

pemikiran HAM  
c. HAM pada 

tatanan global di 
Indonesia  

d. permasalaan dan 
penegakan HAM 
di Indonesia  

e. pengembangan 
pendidikan HAM 

idem idem idem mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
tentang HAM 
dan 
pelaksanaan
nya di 
Indonesia

idem

7 geopolitik dan 
geostrategi

mahasiswa 
memahami 
tentang 
geopolitik dan 
geostrategi

mahasiswa 
mampu 
memahami 
pengertian, 
kedudukan, 
fungsi, dan 
tujuan 
geopolitik dan 
geostrategi

menjelaskan: 
a. pengertian 

geopolitik dan 
geostrategi 

b. kedudukan 
geopolitik dan 
geostrategi 

c. bentuk geopolitik 
dan geostrategi 

d. wadah geopolitik 
dan geostrategi 

e. implementasi 
geopolitik dan 
geostrategi 

idem idem idem mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
geopolitik 
dan 
geostrategi

idem

8 Mahasiswa dapat 
menjawab soal 
UAS

Mahasiswa 
dapat 
menjawab 
dengan 
sempurna 
seluruh soal 
UAS

Mahasiswa 
merasa puas 
dapat 
menjawab 
semua soal 
UAS

Materi ujian meliputi 
materi yang telah 
diberikan pada 
pertemuan 1-7

mengawas mengerjakan soal 
ujian 
dan 
lembar 
jawaban

lembar 
jawaban

Pengarang Judul Buku Kota/Negara Penerbit 

Dr. Kaelan MS. Pendidikan Pancasila Jakarta

Ditjen Dikti dan Lembahas Pendidikan Kewarganegaraan Jakarta PT Gramedia

Etika Berwarganegara Jakarta Salemba Empat

 Buku referensi yang digunakan adalah buku terbitan  5 (Lima) tahun terakhir.
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