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Tinjauan Mata Kuliah 
   

ateri mata kuliah Pendidikan Agama Hindu ini terdiri atas 3 sks 
dengan 9 pokok bahasan yang dituangkan ke dalam 9 modul. Di 

dalamnya diuraikan berbagai ajaran Agama Hindu yang nantinya dapat 
dijadikan sebagai bekal pengetahuan dan tuntunan moral dalam kehidupan, 
lebih-lebih bagi para intelektual Hindu. Kesembilan modul dan uraian singkat 
masing-masing modul adalah berikut ini. 
Modul 1:  Berjudul Tuhan Yang Maha Esa, dengan pokok bahasan tentang 

konsepsi Ketuhanan dalam Agama Hindu, kemudian dilanjutkan 
dengan uraian tentang sraddha dan bakti sebagai bentuk 
pengamalan ajaran tentang keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha 
Esa. 

Modul 2:  Berjudul Manusia, menguraikan tentang hakikat manusia Hindu 
dan martabat manusia Hindu.  

Modul 3:  Berjudul Etika Hindu, dengan subpokok bahasan Agama sebagai 
sumber ajaran etika dan akhlak mulia dalam kehidupan sebagai 
bentuk amal dari ajaran etika Hindu. 

Modul 4:  Berjudul Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni dalam Perspektif 
Hindu, dengan subpokok bahasan ilmu pengetahuan teknologi, 
seni, dan Jnana Yoga. 

Modul 5:  Berjudul Kerukunan Hidup Umat Beragama, dengan subpokok 
bahasan yang menguraikan tentang Agama merupakan rahmat 
Tuhan bagi semua dan kebersamaan dalam pluralitas Agama. 

Modul 6:  Berjudul Hukum, dengan subpokok bahasan yang menguraikan 
tentang menumbuhkan kesadaran akan taat hukum, dan fungsi 
perspektif Agama Hindu dalam hukum. 

Modul 7:  Berjudul Masyarakat, dengan subpokok bahasan yang 
menguraikan tentang peran umat Hindu dalam mewujudkan 
masyarakat Indonesia yang sejahtera, tanggung jawab umat Hindu 
dalam mewujudkan hak-hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi. 

Modul 8:  Berjudul Budaya, sebagai ekspresi pengamalan Agama Hindu 
dengan subpokok bahasan yang menguraikan tentang agama dan 
budaya, etos kerja, dan berpikir kritis. 
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Modul 9:  Berjudul Politik, dengan subpokok bahasan yang menguraikan 
tentang kontribusi Agama Hindu dalam kehidupan berpolitik dan 
peranan Agama Hindu dalam mewujudkan persatuan dan 
kesatuan. 

 
Dengan mempelajari kesembilan modul materi mata kuliah Pendidikan 

Agama Hindu ini, diharapkan Anda dapat memiliki pengetahuan yang luas 
dan moral yang mantap dan keyakinan yang kokoh sebagai intelektual Hindu. 

Adapun tujuan umum dalam materi perkuliahan Pendidikan Agama 
Hindu ini adalah sebagai berikut. 
1. Memahami dan menghayati konsepsi ketuhanan, sraddha dan bakti 

dalam ajaran Agama Hindu. 
2. Memahami dan menghayati hakikat, martabat dan tanggung jawab 

manusia Hindu. 
3. Memahami dan menghayati etika Hindu serta pengamalannya dalam 

kehidupan. 
4. Memahami dan menghayati hakikat ilmu pengetahuan teknologi dan seni 

dalam perspektif Hindu.  
5. Memahami dan menghayati hakikat dan makna kerukunan hidup antar 

umat beragama. 
6. Memahami dan menghayati hakikat hukum (rta) dan fungsi 

prospektifnya dalam hukum. 
7. Memahami dan menghayati peran umat Hindu dalam mewujudkan 

masyarakat yang sejahtera, hak-hak asasi manusia, dan demokrasi. 
8. Memahami dan menghayati hakikat Agama dan kebudayaan Hindu, etos 

kerja dan berpikir kritis. 
9. Memahami dan menghayati kontribusi Agama Hindu dalam berpolitik 

dan peranan Agama Hindu dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan. 
  
Selain mempelajari buku materi pokok mata kuliah ini secara mandiri, 

mendiskusikan dengan teman-teman kelompok belajar Anda akan sangat 
membantu apabila Anda juga menyiapkan materi-materi lain yang 
dianjurkan.  

Dalam kegiatan belajar hendaknya Anda membaca setiap materi pokok 
dengan baik, mengerjakan latihan, mencocokkan dengan kunci jawaban, 
menilai keberhasilan, kemudian baru melakukan tindak lanjut sesuai dengan 
tingkat keberhasilan Anda.  

Selamat belajar! Semoga sukses! 
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5 
Kerukunan  hidup umat 

beragama 

8 
Budaya sebagai ekspresi 

pengamalan agama Hindu  

9 
Politik 

4 
Ilmu pengetahuan teknologi 

dan seni dalam perspektif Hindu 

3 
Etika Hindu 

6 
Hukum 

7 
Masyarakat 

2 
Manusia 

1 
Tuhan Yang Maha Esa 
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Keterangan: 
1. Mahasiswa dapat memahami konsepsi Ketuhanan dalam agama Hindu 

dan Sraddha dan Bakti. 
2. Mahasiswa dapat memahami hakikat manusia Hindu, dan martabat 

manusia Hindu. 
3. Mahasiswa dapat memahami agama merupakan sumber utama etika dan 

akhlak mulai dalam kehidupan. 
4. Mahasiswa dapat memahami tentang jnana yadnya dan pengetahuan, 

teknologi, dan seni dalam agama Hindu. 
5. Mahasiswa dapat memahami bahwa agama merupakan rahmat bagi 

semua dan tentang kebersamaan dalam pluralitas agama. 
6. Mahasiswa dapat memahami bagaimana menumbuhkan kesadaran taat, 

hukum, peranan agama Hindu dalam perumusan dan penegakan hukum 
yang adil, dan fungsi profetik agama Hindu dalam hukum. 

7. Mahasiswa memahami peranan umat Hindu dalam mewujudkan 
masyarakat Indonesia yang sejahtera dan tanggung jawab umat Hindu 
dalam mewujudkan hak asasi manusia dan demokrasi. 

8. Mahasiswa memahami tentang nilai-nilai agama Hindu dalam 
kebudayaan dan etos kerja dan berpikir kritis. 

9. Mahasiswa memahami kontribusi agama Hindu dalam kehidupan 
berpolitik dan peranan agama Hindu dalam mewujudkan persatuan dan 
kesatuan. 
 


