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Petunjuk
a. Ujian bersifat terbuka (open book).
b. Jawaban harus urut.
c. Silahkan baca tata tertib sebelum mengerjakan dan mengumpulkan!
Soal
1. Banyak tokoh yang menjelaskan tentang konsep geopolitik, seperti Fredrich Ratzel, Rudolph
Kjellen, dan Karl Haushofer. Namun bangsa Indonesia memiliki konsep sendiri tentang
geopolitiknya, yakni "Wawasan Nusantara” (Skor 25)
a. Jelaskan apakah yang dimaksud dengan wawasan nusantara?
b. Meskipun pandangan geopolitik bangsa Indonesia merupakan pengembangan dari
pemikir-pemikir barat akan tetapi kenapa bangsa Indonesia lebih memilih menentukan
wawasan nusantara daripada geopolitik barat? Jelasan!
2. Jika dilihat dari asasnya terdapat dua jenis asas kewarganegaraan, yakni asas ius-sanguinis
dan ius-soli (Skor 25)
a. Jelakan apa yang dimaksud dengan kedua asas tersebut
b. Indonesia menganut asas ius-sanguinis atau ius-soli ? sebutkan landasan hukum
positifnya!
3. Menurut Anda, Ditengah pandemi covid 19 ini apakah ketahanan nasional kita sangat
terancam ? (Skor 25)
a. Jika IYA jelaskan kenapa! Dan Gatra Mana yang terancam?
b. Jika TIDAK jelaskan Kenapa! Dan Berikan argumen yang kuat
(Nb: pilih salah satu alasan IYA/TIDAK)
4. Tujuan dari Pendidikan kewarganegaraan adalah bagaimana menjadikan warganegara smart
and good citizen (Aziz Wahab dan Sapriya, 2011). Indikator warganegara cerdas dan baik
diantaranya yakni memahami hak dan kewajibannya, dan menjadi warganegara yang bermoral
serta beradab. Berangkat dari fenomena yang sekarang viral, pada saat pembelajaran daring
seperti ini banyak mahasiswa yang menuntut pemangkasan/pengurangan/cashback uang UKT.
Berbagai langkah ditempuh oleh mahasiswa untuk memperjuangkan program tersebut,
diantaranya melalui media sosial twitter dengan hashtag #untidarjangantidur yang
sayangnya dianggap oleh beberapa kalangan justru mempermalukan nama institusi. Namun
disisi lain ada benturan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh tiap-tiap pihak yang
berkepentingan (baik mahasiswa ataupun institusi). Maka jelaskan pendapat Anda terkait
dengan fenomena tersebut ditinjau dari hak dan kewajiban, serta moral dan adab yang sesuai
tujuan Pendidikan Kewarganegaraan (smart and good citizen)! (Skor 25)

