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MK Pancasila  diarahkan untuk membangun jiwa dan jati diri berkarakter  Pancasila 

Indonesia-ku



Lulusan Perguruan Tinggi 

Insan Indonesia yang beradab dan berilmu, memiliki 
wawasan kebangsaan dan bela negara, “open minded”, 

kompetitif pada era global-era revolusi industri 4.0, 
analitis, komunikatif, toleran, memiliki jiwa 

entrepreneurship, tanggap terhadap lingkungan dan 
bertanggungjawab. 

Permasalahan Bangsa-Negara Indonesia 
 
 

Permasalahan Bangsa 
Radikalisme, Terorisme, Intoleransi (pikiran sempit), KESENJANGAN EKONOMI 
DAN TINGKAT KEMAKMURAN, PENYALAHGUNAAN Narkoba, 
Pengangguran Sarjana, Kekurangsiapan LULUSAN  PENDIDIKAN Menghadapi era 
globa-era industri 4.0., DLL. 

Masalah Lulusan 
 Internalisasi karakter Pancasila 
 Ketidaksesuaian Kebutuhan vs Ketersediaan. 
 Kritik terhadap lulusan : English proficiency, Leadership, 

Organization, Communication  Higher Order Thinking, and 
IT skills (WB 2010, Dikti 2012). 

 Kemampuan teknis cukup, tetapi kurang  diimbangi  
kemampuan bernalar. 

 Rendahnya kemampuan komunikasi lisan dan tertulis, 
berfikir kritis, percaya diri dan lunturnya nilai-nilai kebaikan. 

Revitalisasi 
1. Pengayaan Mata Kuliah (embedded/hidden 

curriculum) 
Learning to think, Reading Skill, Writing Skill, Articulate 
Communication Skill, Wawasan Kebangsaan dan Bela 
Negara. 

2. Kegiatan extra dan ko-kurikuler 
Himpunan, Unit, BEM, LKMM dsb. 

Solusi 

PANCASILA DAN PKn sbg General Education 



Survei Bank Dunia   (2008)

• Ketidaksesuaian Kebutuhan vs Ketersediaan 
• Kritik terhadap lulusan : English proficiency, 

Leadership, dan IT skills 
• Pekerjaan kurang relevan 

• Lulusan Kurang kompetitif 

• Rendahnya kemampuan komunikasi lisan dan 
tertulis, berfikir kritis,percaya diri dan lunturnya 
nilai-nilai kebaikan 

Pengamatan Ahli 

PERMASALAHAN SOLUSI 

Radikalisme, Separatisme, Narkoba, Kerusakan Lingkungan, 
Kekerasan, Demo buruh, kurang siap menghadapi MEA  

Permasalahan Bangsa 
General Education (MK Pancasila dan PKn)  

Revitalisasi  

Matakuliah dan CP melalui  

Penguatan SCL 

 
Penguatan Learning skill, Reading Skill, writing skill 

dan himbauan penambahan SKS Bahasa Inggris 

dan IT Skills 

 

Penguatan Metoda Pembelajaran 

Problem Based Learning, Collaborative  dan  
Comparative  Learning 

Lulusan 
Beradab dan berilmu, kompetitif pada era global, ela 

negara, analitis, komunikatif, toleran, berjiwa wirausaha 
dan tanggap terhadap lingkungan 

Problematika Pendidikan Nasional 



Narkoba pada 
Mahasiswa 

NARKOBA MENGGEROGOTI SEMUA ASPEK SENDI-SENDI KEHIDUPAN MANUSIA TERMASUK  
MENGANCAM KEUTUHAN DAN EKSISTENSI KITA SEBAGAI SEBUAH BANGSA DAN NEGARA 

Ancaman Bangsa dan Negara 

Permasalahan Bangsa-Negara Indonesia 
 



JUMLAH PEMAKAI MAKIN MENINGKAT 

USIA PEMAKAI  MAKIN BERVARIASI 

KELOMPOK PEMAKAI (PROFESI) MAKIN 
BERVARIASI 

JENIS NARKOBA BERVARIASI 

WILAYAH PEMAKAI MAKIN MENYEBAR 



Problem Bangsa dan Negara 



247 
26 

4 
7 
20 

101 
199 

22 
7 
2 
11 

238 
109 

5 

Anggota DPR dan…

Duta Besar

Gubernur

Eselon I, II, III dan…

Jaksa

Pengacara

Lain-lain

Sumber: Data Penindakan KPK, Desember 2018 
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Pengadaan…

Perizinan

Penyuapan

Pungutan/Pemerasan

Penyalahgunaan…

TPPU

Merintangi Proses…

Berdasarkan Profesi  Berdasarkan Modusnya  



 



 



Kepala Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Irwansyah: empat perubahan 
perilaku masyarakat sebagai dampak covid-19.  

• Pertama, stay at home lifestyle. “Tinggal di rumah adalah pilihan terbaik untuk 
memutus rantai penularan covid-19.”  

• Kedua, bottom of the pyramid. “Masyarakat kembali kepada kebutuhan dasar, 
kebutuhan perut, seperti makan dan minum. Orang bukan lagi mengejar hirarki 
kebutuhan yang paling tinggi menurut teori Abraham Maslow, yakni aktualisasi 
diri.”    

• Ketiga, go virtual atau virtual engagement. Pembatasan fisik di luar rumah, 
lanjutnya, menyebabkan pertemuan secara daring menjadi kebutuhan. “Semua 
lapisan masyarakat dipaksa bertemu secara daring.” 

• Keempat, empathic society. “Fenomena ini menggembirakan sekaligus 
mengkhawatirkan, karena boleh jadi semakin tinggi partisipasi masyarakat 
mengatasi covid-19 membuktikan negara lemah menangani covid-19.”  

• (Alawi, 2020) 



PROBLEM SERIUS BANGSA DAN NEGARA DI ERA COVID 19? 



1. Pandemi covid 19 telah menjadi “algojo” yang distrupsi secara massive segala tatanan 
lama di berbagai bidang. Ternyata Pandemi covid membuat kemunculan disrupsi sebelum 
waktu (premature), tidak sebagaimana dibayakan dalam revolusi industry 4.0.    

2. Pandemi Covid 19 menjadi “batu ujian” dan alat ukur yang dipaksakan menurut kehendak 
kosmos yang jujur, untuk menguji dan membuktikan Bagaimana hasil Idealisasi ideologi 
Pancasila sebagai “Norma Dasar”  (grund norm) dan “alat ukur” pembangunan/ 
penyelenggaraan negara, dalam bidang; sosial politik, pendidikan, kebijakan public, dsb. 

3. Rupanya, sistim pembangunan nasional kita mengalami “BENCANA KETIDAKADILAN” 
dan “BENCANA DAN KETIDAKPASTIAN”, bagi masyarakat kepulauan Nusantara yang 
membuat banyak orang, khususnya di DAERAT KEPULAUAN 3T “tidak puas” atau tidak 
menikmati, baik hak-hak ideologis/konstitusinya maupun hak eksistensinya dan seolah-
olah pasrah nasib pada covid 19; 

4. Pandemi Covid 19 memaksa negara dan sistim pembangunan nasional  kita untuk kembali 
pada jalan pembangunan nasional berbasis Nusantara, yaitu JALAN IDEOLOGI 
PANCASILA YANG HAKIKI dan SEADIL-ADILNYA (1. Sila Ketuhanan Yang Maha esa, 2. 
Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, 3. Pesatuan Indonesia, 4. kerakyatan yang 
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, 5. keadian sosial bagi seluruh rakyat Indonesia); 



SISTIM PENDIDIKAN NASIONAL 
1. Pandemi Covid 19 menjadi batu ujian yang luar biasa untuk mengukur Keadilan 

pendidikan di tanah air, bukan hanya kurikulum, tetapi kebijakan pendidikan, sistim, 
strategi pendidikan yang seadil-adilnya bagi masyarakat kepulauan Nusantara. 

2. Sistim pendidikan Nasional kita mengalami “bencana ketidakadilan” dan “bencana  
ketidakpastian”, bagi masyarakat kepulauan Nusantara, khususnya di dearah 3T;  

3. Sistim pendidikan yang berbasis kepulauan, kemaritiman, pertanian kepulauan, sosial 
budaya masyarakat kepulauan Nusantara, sistim hukum masyarakat kepulauan  
dengan; lokus/konteks,  sifat dan karakter asli masyarakat kepulauan Nusantara telah 
terabaikan dalam sistim pendidikan nasional;  

4. Satu pihak, sistim pendidikan kita belum secara maksimal membangun ketangguhan 
terhadap bencana,  di lain pihak terjadi revolusi metode pembelajaran yg berimplikasi 
pada guru, kurikulum,  metode,  bahan,  sarana dll? 

5. Distribusi pembangunan pendidikan (termasuk PT) dan biaya pendidikan 20% dari 
APBN secara adil bagi masyarakat wilayah kepulauan Nusantara, pemerataan 
pembangunan  sarana Teknologi informasi, pembelajaran daring, infrastruktur 
pembelajaran online; provider teknologi informasi, kecepatan akses internet, dan 
harga terjangkau yang  perlu merata bagi semua wilayah (khususnya bagi wilatah 
kepulauan 3T); 

6. Sistim pembelajaran jarak jauh (PJJ) hanya sukses di daratan/kota besar tapi “gagal 
total” di wilayah kepulauan;  



NEW NORMAL 

 REGULASI BERKEBARUAN 

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN, 
STRATEGI BARU 

PEMBANGUNAN NASIONAL 
secara adil  utk keselamatn 

masyarakat dan SDM 
berketangguhan & berdaya 

saing 

BERBUDAYA HIDUP DG  

TATANAN NORMA BARU 

(NN TERBUDAYA DAN 
TERSTRUKTUR) 

ADAPTASI TERHADAP 

1.  COVID 19 SEBAGAI FAKTA 

2. Protokol kesehatan; 

3. menjaga kesehatan tubuh 
dengan asupan gizi yang 

seimbang, berolahraga, dll. 



KEBIJAKAN-
KEBIJAKAN BARU 
dalam pendidikan yang 
Pancasilais; 
1. Strategi pendidikan 

yg mendorong/ 
Tingkatkan, 
motivasi dan 
semangat hidup; 

2. Sistim pendidikan 
dalam membangun 
ketagungguhan 
baru (tubuh, sosial, 
budaya, bangsa ; 

3. Strategi pendidikan 
yang ADIL pada 
Nusantaraan; 

4. Sistim 
pembelajaran 
online, lancar, adil 
merata, terjangkau   Bangsa yang dg disiplin nasional yang kuat, tertib, teratur, produktif, solider, hidup bergotong royong, berendah hati di hadapan Tuhan, menghargai 

kemanusiaan yg adil dan berabab, mencintai persatuan, penuh semangat kerakyatan, demokrasi, menjunjung keadilan sosial bagia seluruh rakyat 
Indonesia 

New Normal (kehidupan normal yg baru  
dg “aturan baru” dan  “perubahan perilaku” yg 
berkebaruan 

1. Budayakan Protokol 
Kesehatan Di Dunia 
Pendidikan, rumah 
dan lingkungan yg 
adaptif; 

2. Infrastruktur 
kesehatan 
dilingkungan 
pendidikan yang 
adaptif 

3. Media pembelajaran 
daring yg adaptif 

4. Ifrastruktur IT di 
dunia pendidikan yg 
adaptif; 

5. Kolaborasi rumah 
(orang tua) dan 
sekolah (guru/dosen) 
jadi keharusan 

 



TATANAN DUNIA PENDIDIKAN YANG BERKEBARUAN 

Kultur 
pendidikan 

Struktur 
pendidikan 

Infrastruktur pendidikan dan 
pembelajaran 

Gaya 
pembelajaran  

Mutu 
pendidikan; 

SDM Bangsa yang 

Berketangguhan 
& Berkeunggulan 
yg adil, merata di 
seluruh wilayah 

Nusantara 



KEILMUAN KARAKTER 

KEINDONESIAAN KETERAMPILAN 
ABAD 21 



Pricewaterhouse 
Coopers (PwC), 
2017 

Photo Credit: Ega Prakarsa, Universitas Pendidikan Indonesia 

POPULASI 

>262 Juta 

Bonus Demografi 

EKONOMI 

Ke-7 Dunia 
Tahun 2030 

McKinsey Global 
Institute, 2012 

EKONOMI 

Ke-4 Dunia 
Tahun 2050 

INDONESIA 
Potensi Ekonomi 

Misi Kemenristekdikti:  
Meningkatkan akses, relevansi, dan  

mutu Pendidikan Tinggi untuk menghasilkan 
SDM yang berkualitas 



Manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 
berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab (Psl 3 UU 20) 

GENERASI  EMAS 100 TAHUN INDONESIA MERDEKA 

Lulusan 
Insan Indonesia yang beradab dan berilmu, memiliki wawasan kebangsaan dan bela 

negara, “open minded”, kompetitif pada era MEA/global, analitis, komunikatif, toleran, 

memiliki jiwa entrepreneurship, tanggap terhadap lingkungan dan bertanggungjawab. 

Standar Nasional Pendidikan Tinggi   
untuk setiap Program Studi yang mencakup  

pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan 
(UU 12 Tahun 2012, pasal 35) 

 



2025 – 2030: 

• Open source, 3D printed 

clothes at near zero cost 

• Human brain simulations 

becoming possible 

• Medical nano-robots 

• 3D printed human organs 

• Robotic hands matching 

human capabilities 

• Hydrogen fuel cell vehicles 

• Human like AI 

2030 – 2045: 

• Terabit internet speed 

• Holographic wall screens 

• Self driving vehicles 

• Robots in battle fields 

• Bionic eyes surpassing human 

vision 

• Quantum computers 

• Teleportation of complex 

protein molecules 

• In-vitro meat commercial 

available 

 Sumber : Dirjen Risbang Indonesia harus turut 
terlibat/berkontribusi 

“

Perkembangan IPTEK yang akan dirasakan dunia  
menuju 2045 dan Era Industri 4.0 





Sumber: Archipelago Economy:  Unleashing Indonesia’s Potential  
(McKinsey Global Institute, 2012)  

Tantangan 
  
Tenaga kerja 
berkualitas/ 

terampil yang 
dibutuhkan 
Indonesia 







Pendidikan tidak berhenti setelah 
memperoleh gelar. Diadaptasi dari Marmolejo, World Bank, 2017 

Keterampilan Sosial 

Kompetensi berinteraksi dengan berbagai budaya 

Literasi Baru (big data, teknologi/coding, 
humanities, cyber security)  Era Revolusi 
Industri 4.0 

Belajar Sepanjang Hayat 

FUTURE SKILLS 
Lulusan Masa Depan 

Apa yang dibutuhkan oleh 
dunia kerja adalah SKILLS  
untuk masa depan 

“
Sumber: Fadel & Echols, Preparing your Workforce for Tomorrow’ 
Challenges, Bellevue University & Cisco Webinar 



• The progress and development of ICT 
in the world to make "life easier". 

• Digitization era in education. 

• Disproportionate spreading of 
science and technology. because of 
distance, place, and time. 

• Improving the quality of education 
through ICT 

• Adopting the truly 21st Century 
Curriculum. 









Nerd Millenial 
(7.4%) 

True Milllenial 
(22,7%) 

Mass Millenial 
(41,8%) 

Alay-Millenial 
(9,3%) 

Anti Millenial 
(18,9%) 



Revolusi Industri 

1800 1900 2000 now 

Penemuan Mesin 
Uap mendorong 
munculnya kapal 
uap, kereta api, dll 

Penemuan listrik dan 
assembly line yang 
meningkatkan 
produksi barang 

Inovasi teknologi 
informasi, 
komersialiasi 
personal computer, 
dll. 

Revolusi Industri ke-4 

Kegiatan manufaktur 
terintegrasi melalui 
penggunaan 
teknologi wireless 
dan big data secara 
masif Fase periode Revolusi Industri membutuhkan masa 

yang semakin singkat dari waktu ke waktu  

3
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5	

KEMENTERIAN	KOORDINATOR		
BIDANG	PEREKONOMIAN		
REPUBLIK	INDONESIA	

Sumber:	1Kominfo,	2017;	2Go-	Jek.com;	3BPS,	2016;	4Regopantes.com	

p e n j a g a 	
t o k o 	

e - c omme r c e 	

p e n j a g a 	
g e r b a n g 	
t o l 	

e -mo n e y 	

r uma h 	
p r o d u k s i 	

Y o u T u b e r 	

bu r uh		
pab r i k 	

mesin/otomatisasi	

T A X I 	
k o n v e n s i o n a l 	

T A X I 	
o n l i n e 	

mob i l 	
o t o n om	

d a t a 	e n t r y 	 d a t a 	a n a l y t i c 	 b i g 	d a t a 	

PENGGANTIAN	PERAN	MANUS IA	OLEH	MES IN	

DAMPAK	EKONOMI	DIGITAL:	TANTANGAN	[1|2]	



Ekonomi Dunia 
Revolusi Industri Ke-4 

Smart 
Manufacturing 

Smart City 

e-Education e-Government 

Online Health Services Cloud Collaborative 

Sharing economy  

Marketplace 

Smart Appliances Saat ini berbagai macam 
kebutuhan manusia telah banyak 
menerapkan dukungan internet 
dan dunia digital sebagai 
wahana interaksi dan transaksi 

5 



di Indonesia 
Dunia Digital dan Revolusi Industri Keempat 

Toko Fisik Market Place Online 

Ojek dan Taksi Konvensional GO-Jek, Grab, Uber, dll. 

Saat ini beberapa jenis model bisnis 
dan pekerjaan di Indonesia sudah 
terkena dampak dari arus era 
digitalisasi 

• Toko konvensional yang ada 
sudah mulai tergantikan dengan 
model bisnis marketplace. 

• Taksi atau Ojek Tradisional 
posisinya sudah mulai 
tergeserkan dengan moda-
moda berbasis online 

10 





Bagaimana Menjadi Warga Negara Indonesia yang 
memegang teguh Pancasila sebagai ideologi dan dasar 
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Era Digital-Era 
Revolusi Industri 4.0? 

Warga Negara 

di Era Digital-

Era Revolusi 

Industri 4.0  



di Industri Masa Depan 

Sumber: The Future of Jobs Report, World Economic Forum, definisi skill berdasarkan  O*NET Content Model, US Department of Labor & Bureau of Labor Statistics 

Tantangan-Tantangan 

Complex Problem Solving 
Kemampuan untuk memecahkan masalah yang asing dan belum 
diketahui solusinya di dalam dunia nyata. 

Skills 
Scale of Skill 

Demand in 2020 

(Share of jobs requiring skills family as part of their core skill set, %) 

Social Skill/Language Skill 
Kemampuan untuk melakukan koordinasi, negosiasi, persuasi, 
mentoring, kepekaan dalam memberikan bantuan hingga emotional 

intelligence 

Process Skill 
Kemampuan terdiri dari: active listening, logical thinking, dan 
monitoring self and the others 

System Skill 
Kemampuan untuk dapat melakukan judgement dan keputusan 
dengan pertimbangan cost-benefit serta kemampuan untuk 
mengetahui bagaimana sebuah sistem dibuat dan dijalankan 

Cognitive Abilities 
Skill yang terdiri dari antara lain: Cognitive Flexibility, Creativity, 
Logical Reasoning, Problem Sensitivity, Mathematical Reasoning, dan 
Visualization . 

14 



“

Menyiapkan lulusan lebih kompetitif 

Sudah siapkah kita?  

Literasi Data 

Literasi Teknologi 

Literasi Manusia 

Memahami cara kerja mesin, 
aplikasi teknologi (Coding, 
Artificial Intelligence, & 
Engineering Principles). 

Humanities, Komunikasi, & 
Desain. 

Kemampuan untuk membaca, analisis, 
dan menggunakan informasi (Big Data) 
di dunia digital. 

(Aoun, MIT, 2017) 

Literasi 

Baru: 
Agar lulusan bisa kompetitif, kurikukum 
perlu orientasi baru, sebab adanya Era 
Revolusi Industri 4.0, tidak hanya cukup 
Literasi Lama (membaca, menulis, & 
matematika) sebagai modal dasar untuk 
berkiprah di masyarakat. 

Bagaimana caranya meyakinkan mahasiswa 
bahwa literasi baru ini akan membuat mereka 
kompetitif ? 

LITERASI BARU 

MENGHADAPI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 



GEN-RI 4.0 Solusi 

General Education + Kompetensi Revolusi 

Industri 4.0 

Literasi Data • 
LiteÅÅrasi Teknologi • 

Literasi Manusia • 

General 
Education 

Kemampuan 
Koginitif 

Belajar  
Sepanjang 

Hayat 

• Berpikir kritis, 
sistemik, lateral, 
& tingkat tinggi 

• Entrepreneurship 

New 
Literacies 

Kegiatan 
Ekstra & 

Ko-
Kurikuler 

“One Professor 

Thousand Students” 

 

Classroom less 

• Biaya kuliah semakin mahal 
• Jumlah dosen terbatas 
• Jumlah mahasiswa bertambah 
 
Solusi:  

• Memanfaatkan TIK untuk peningkatan produktifitas 
(efektifitas & efisiensi) dengan tetap mempertahankan 
mutu. 

• Harmonisasi/pengembangan peraturan yang ada.   



Kehidupan dan Karir 
•Fleksibel dan adaptif 
•Berinisiatif dan mandiri 
•Keterampilan sosial dan budaya 
•Produktif dan akuntabel 
•Kepemimpinan & tanggung jawab 

Sumber: 21st Century Skills, Education, Competitiveness. Partnership for 21st 
Century, 2008 

Partnership: Perusahaan, Asosiasi 
Pendidikan, Yayasan 

Kompetensi Abad-21 

Pembelajaran dan Inovasi 
•Kreatif dan inovasi 
•Berfikir krit is menyelesaikan masalah 
•Komunikasi dan kolaborasi 

Informasi, Media and Teknologi 
•Melek Informasi 

•Melek Media 
•Melek TIK 

Kerangka ini menunjukkan bahwa 
berpengetahuan [melalui core 
subjects] saja t idak cukup, harus 
dilengkapi: 
Berkemampuan kreatif - krit is 

Berkarakter kuat [bertanggung jawab, 
sosial, toleran, produktif, adaptif] 
Disamping itu didukung dengan 
kemampuan memanfaatkan informasi 
dan berkomunikasi 









Nilai Ketuhanan Sebagai Basis Moral 

Nilai Kemanusiaan Sebagai Basis Moral 

Nilai Persatuan Sebagai Basis Sosio Politik 

Nilai Kerakyatan (dengan Hikmat/kebijaksanaan) 
Sebagai Sistem Berdemokrasi 

Nilai Keadilan Sebagai Tujuan Berbangsa Dan 
Bernegara 







Mata Kuliah Wajib pada  

Kurikulum Pendidikan Tinggi  

(MKWK - PT) berfungsi untuk 

WATAK membentuk dan 

KEADABAN mahasiswa yang 

BERMARTABAT. 

3 
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Tentu saja keahlian adalah perlu tetapi keahlian saja 

tanpa  dilandaskan pada jiwa yang besar, tidak akan 

dapat  mungkin akan mencapai tujuannya. Inilah 

perlunya, sekali  lagi, mutlak perlunya, Nation and 

Character Building (Arsip  Nasional). 

Nation and Character Building dicapai 
salah satunya dengan Pendidikan 

Pancasila 



CALON SARJANA  
MENGAPA  

PERLU BELAJAR  

Pancasila? 



 

DISTORSI PEMAHAMAN PANCASILA; 
 
EKSLUSI SOSIAL; 

 
KESENJANGAN SOSIAL; 
 
PELEMBAGAAN NILAI PANCASILA; 
 
KETELADANAN PANCASILA 

  

8 

• Mohammad Sobri, 2020) 



2 

a. mengembangkan kemampuan dan membentuk WATAK 
PERADABA
N 

serta bangsa yang BERMARTABAT dalam 
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa; 

 
b. mengembangkan Sivitas Akademika yang inovatif,  
responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan  
kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma; dan 

 
c. mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi  
dengan memperhatikan dan menerapkan nilai  
Humaniora. 



Para  tokoh dan pendiri 
bangsa saat 
perjuangan 

kemerdekaan adalah 
mereka tergolong usia 

muda dan berstatus 
sebagai mahasiswa 

JIWA PANCASILA 



 
 

Lulusan 
Manusia yang beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga 
negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab (Psl 3 UU 20) 
 

 

C6 HOTS dan Penguatan Learning skill, Reading Skill, 

writing skill, dan himbauan penambahan SKS Bahasa 

Inggris dan IT Skills 
 

 

 

 SN Dikti 44/ 2015 
 
CP Program Sarjana 
Pendidikan 
 
CP  Pendidikan Profesi 
CP Pasca Sarjana 

Literasi Baru: 
1.Big Data 
2.Teknologi 
3.Manusia 

 
Mahaisiswa  
Mahasiswi 

 

Tridharma PT 

 Pendidikan 

 Penelitian 

 Pengabdian Masyarakat 



Pengabdian sesuai dengan profesi (artinya 
pengabdian warga negara yang 

mempunyai profesi tertentu untuk 
kepentingan  pertahanan negara 

termasuk dalam menanggulangi dan / 
atau memperkecil akibat yang 

ditimbulkan oleh perang, bencana alam 
atau bencana lainnya. 

Berdasarkan hal di atas, maka dalam 
kerangka sistem pertahanan bersifat 

semesta, PENDIDIKAN yang dalam hal ini 
proses pembelajaran adalah representasi 

pemahaman bela negara dari aspek 
kejiwaan yang diimplementasikan dalam 

pengabdian sesuai PROFESI untuk 
menghadapi ancaman nirmiliter.   







Belajar untuk menjadi warga 
negara yang memiliki 

semangat kebangsaan, 
cinta tanah air, demokratis, 

dan bertanggungjawab 
berdasarkan nilai-nilai 

Pancasila 
 

Belajar  untuk 
membangun karakter 

diri sebagai bagian 
dari keikutsertaan 

warga negara dalam 
bela negara-
PANCASILA 

 



MK Pancasila   
Mengembangkan 

Pancasila Knowledge 
(Pengetahuan tentang 

Pancasila)  

To be a  

Smart and  

Good Citizen in Indonesia  

Untuk hidup bermasyarakat,  
berbangsa dan bernegara 

PK 

PD 

PS 
Pancasila Skills 
(Prilaku dan 
keterampilan 
yang 
berdasarkan nilai 
Pancasila)  

Pancasila Disposition 
(Sikap dan Attitude yang 

mencerminkan nilai 
Pancasila) 



Smart and Good Citizen 
(National and Global Smart and Good Citizen) 

Nilai-nilai 
Pancasila 

Warga Negara yang 
Bertanggung Jawab 

Warga Negara  
yang Partisipatif 

Warga Negara  
yang Cerdas 

PK PD PS 

dalam penerapan nilai-nilai Pancasila dalam 
kehidupan bermasyarakat,  berbangsa dan 

bernegara  di Indonesia 



1. Berketuhanan Yang Maha Esa dengan 
mewujudkan akhlak mulia 

2. Cinta tanah air dengan mewujudkan nilai-
nilai kebangsaan dan persaudaraan semesta 

3. Mandiri dengan semangat gotong-royong dan 
persatuan 

4. Bernalar kritis-kreatif dan solutif dengan 
semangat deliberatif (hikmat 
permusyawaratan) 

5. Berkompeten dengan semangat pelayanan 
dan nilai-nilai keadilan 
 

Adaptasi dari usulan Yudi Latif, Maret 2021 

Usulan Revisi Profil Pelajar 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. Bersahabat/Komunikatif 

14. Cinta Damai 

15. Gemar Membaca 

16. Peduli lingkungan 

17. Peduli sosial 

18. Tanggung Jawab 



Jalur Pendidikan  
Dasar dan  
Menengah 
(SD/MI/SMP/MTs/SMA/MA/SMK/MAK) 

Jalur Pendidikan  
Tinggi (Jenjang S1) 

Belajar Pancasila   
di Indonesia 



Jalur Pendidikan Tinggi 

Mata Kuliah Wajib  dalam Kurikulum Jenjang Sarjana 
1. Agama 

2. Pancasila 
3. Kewarganegaraan 
4. Bahasa Indonesia 



 

Dasar Negara; 
Ideologi Bangsa; 
Falsafah Bangsa; 
Pedoman Hidup Berbangsa dan 
Bernegara; 
Sistem Nilai dalam bersikap dan 
berperilaku di masyarakat. 

  

8 



 
MENGAPA PERLU IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA? 

Alexis de Toqueville: “each new generation is a new 
people that must acquire the knowledge, learn the skills, 
and develop the dispositions or traits of private and 
public character that undergird a constitutional 
democracy. (Branson, 1998:2).  
 

Dari perspektif antropologi, pembudayaan Pancasila 
diperlukan mengingat di dalam kebudayaan Indonesia 
ada ratusan bahkan ribuan nilai budaya lokal yang 
tersebar pada suku-suku di seluruh tanah air. 
(Soemardjan, 1990)  
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KI HADJAR DEWANTARA: 

ING NGARSO SUNG TULADA,  
ING MADYO MANGUN KARSO,  
TUT WURI HANDAYANI; 
 
KEARIFAN LOKAL: 

SILIH ASAH, SILIH ASIH, SILIH ASUH. 
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SD 

SMP 

SMA/K 

PT 

Sumber: Marzano (1985), Bruner (1960). 73 
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Nilai-Nilai 

Pancasila 

Memahami arti penting nilai-nilai 
Pancasila dalam  proses 

pembangunan untuk mewujudkan 

tujuan negara dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara  

Pendidikan Pancasila  



Pendidikan Pancasila 

Kristalisasi dan internalisasi 

nilai-nilai Pancasila dalam 

tindakan 



Pendidikan Pancasila 

Berkepribadian  

Pancasila 



Pendidikan Pancasila Masyarakat Indonesia 

yang Multikultur 

BHINEKA TUNGGAL IKA 



Sebagai dasar negara, ideologi, falsafah dan sistem etika di 

Indonesia, Pancasila  menjadi  landasan dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara 



Implementasi  Sila  



Implementasi  Sila  



Implementasi  Sila  



Implementasi  Sila  



Implementasi  Sila  



• Nilai Pancasila itu harus menjadi realitas hidup keseharian kita baik dalam 
penyelenggaraan kehidupan bernegara maupun praktik hidup dalam 
masyarakat; 

• Nilai ketuhanan dan nilai kemanusian harus menjadi BASIS MORAL bernegara 
dan berbangsa karena sesungguhnya kita adalah negara yang humanis relijius: 
Bahwa tragedy pandemic membutuhkan kekuatan moral spiritual dalam 
agama-agama dan keluhuran budaya kita 

• Nilai Persatuan harus menjadi praktik sosio politik, karena pendemi itu ancaman 
serius bagi keutuhan NKRI.  

• Nilai Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat/kebijaksanaan harus menjadi 
praktik berdemokrasi, bahwa setiap kebijakan yang dibuat harulah berdasarkan 
pada asas musyawarah 

• Nilai keadilan menjadi tujuan bagi penyelenggaraan negara; bahwa setiap 
warga negara harus mendapatkan perlindungan dan perhatian oleh negara non 
diskriminatif  



Education is the most powerful 
weapon which you can use to change 
the world  
(Nelson Mandela) 


