
Nama Mata Kuliah : Agama dan Etika Budha (KU2065) 

SKS :  2 

Outcomes : Setelah mengikuti matakuliah ini mahasiswa memiliki : 

- keyakinan pada Tuhan yang Maha Esa, sifat-sifat luhur keTuhanan. 
- Nilai-nilai moralitas dan kemanusiaan. 
- Kesetiaan pada bangsa dan negara serta mendukung perdamaian 

dunia 
- Toleransi terhadap sesama dalam hubungan sosial dan akademik 
- Pemikiran logis, kritis dan kreatif. 
- Kejujuran dan internalisasi sikap yang positif 
- Komunikasi yang aktif 

  - Jiwa wirausaha 

Sifat : Wajib Sarjana 

Sistem Penilaian :  

 

Satuan Acara Pembelajaran : 

Mg# Topik Sub Topik 
Capaian Belajar 

Mahasiswa 
Sumber Materi 

1 Buddha Gautama  Riwayat Buddha 
Gautama 

Mahasiswa memahami 
riwayat Buddha Gautama 

 

2 
Sejarah dan 

Perkembangan 

Sejarah 
Perkembangan 
Agama Buddha di 
Indonesia 

Mahasiswa memahami 
sejarah Perkembangan 
Agama Buddha di 
Indonesia 

 

3 
Budha Dharma 
sebagai agama 
falsafah 

Pengertian agama 

dari berbagai 

pandang  

Pengertian 

falsafah dalam 

Budha dharma 

Mahasiswa mampu 
menganalisis agama 
Budha secara Falsafah 

 

4 
Budha Dharma 
sebagai ilmu 
pengetahuan 

Agama Budha 

ditinjau dari segi 

metodologi ilmu 

pengetahuan 

Mahasiswa mampu 
menggolongkan dan 
menganalisis agama 
dalam struktur ilmiah 

 

5 

Sang Adhi Budha 
Ketuhanan dalam 
agama Budha 
 

Tuhan ditinjau dari 

berbagai 

pandangan agama 

Ketuhanan yang 

Maha Esa dalam 

ajaran Budha 

 Mahasiswa menyadari 
inti ketuhanan dalam 
agama Budha 

 



Adhi Budha 

sebagai unsur 

mula yang tiada 

terbatas  

6 
Budha dan 

Pancasila 

Kaitan agama 

dalam ruang 

lingkup pancasila 

sebagai dasar 

negara 

Mahasiswa memahami 
kaitan agama dalam 
ruang lingkup pancasila 
sebagai dasar negara      

 

7 
Ciri-ciri ajaran 
Budha 
 

Arti sankara 
Pemaparan empat 
kesunyataan dan 
samsara sebagai 
latar belakang 
sebab kehidupan    

Mahasiswa mampu 
menganalisis kekhasan 
ajaran Budha dan latar 
belakang ajarannya  

 

8 Ujian Tengah Semester 

9 

Ciri-ciri ajaran 
Budha 
 

Pengenalan dari 

kehidupan sehari-

hari dari 

Trilakahan Karma   

Mahasiswa terdorong 
untuk mengamalkan 
ajaran Budha dalam 
kehidupan sehari-hari 

 

10 

Dapat kesunyataan 

Mulya (Catur Arya 

Marga) 

Arti dan sebab-

sebab derita 

samsara bagi 

makhluk hidup 

Jalan-jalan untuk 

mencegah derita 

Mahasiswa menyadari 
problem kehidupan 
dalam lingkungan 
semesta alam 

 

11 
Delapan jalan 
utama 
 

 Arti Panna 

(kebijaksanaan) 

Arti sila (tatasusila 

hidup) 

Arti Samadi (jalan 

kearah 

pengheningan 

cipta) 

Mahasiswa menyadari 
perbuatan-perbuatan 
dan tugas-tugas utama 
dalam hidup yang 
membawa ke arah 
kesempurnaan   

 

12 
Tri Ratna 
 

Arti Budha sebagai 

tingkat 

kesempurnaan  

Pembentukan 

Sangha dan 

Vinaya-Vinaya nya 

Mahasiswa mampu 
menerangkan dan 
menggolongkan arti dan 
makna dari Budha, 
Sangha 

 

13 
Kitab-kitab Suci 
Agama Budha 

 Tripika  Mahasiswa meyakini dan 
terdorong untuk 

 



Kitab-kitab suci 

lain baik yang 

pokok maupun 

dari Indonesia 

mendalami berbagai 
kitab suci yang penting 

14 
Aliran-aliran dalam 

agama Budha 

Aliran Mahayana 

dan Theravada 

Aliran-aliran yang 

tersebar di 

Indonesia   

Mahasiswa mampu 
mengenal dan 
melakukan studi 
komparatif tentang 
aliran-aliran Agama 
Budha   

 

15 

Mantra dan 

Meditasi 

 

Meditasi dan 

Kesehatan mental  

Doa dan upacara 

pokok 

Mahasiswa meyakini dan 
terdorong untuk 
menjalankan meditasi 
dan me-nyadari segi 
positif dan ekses dari 
segala mantra dan 
upacara keagamaan    
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