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Petunjuk  

a. Ujian bersifat terbuka (open book). 

b. Jawaban harus urut! 

c. Dilarang plagiat! 

Soal 

1. Yudi Latif, 2015 menjelaskan bahwa Pancasila adalah bintang penuntun (Leitstar) yang 

dinamis statis yang mempersatukan dan mengarahkan bangsa dalam mencapai tujuannya .(Skor 

25) 

a. Jelaskan maksud dari Pancasila sebagai bintang penuntun (Leitstar) yang dinamis. 

b. Mengapa Pancasila dianggap mampu mengarahkan  tujuan bangsa? (silahkan analisis dari 

tujuan nasional bangsa Indonesia) 

2. Indonesia dalam keputusannya menetapkan bahwa Pancasila dijadikan sebagai satu-satunya 

Ideologi Negara Indonesia. Padahal terdapat Ideologi besar dunia yang sejatinya bisa saja untuk 

dipilih dan dijadikan Ideologi Negara, seperti Liberalisme, Komunisme, atau Fundamentalisme 

Agama. Jelaskan alasan mendasar kenapa Pancasila menjadi satu-satunya Ideologi yang 

paling layak bagi Indonesia? (dipersilahkan membandingkan dengan Ideologi-Ideologi 

Lainnya). .(Skor 25) 

3. Apa hubungan antara Pancasila dengan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik 

Indonesia tahun 1945? Berikan contohnya! .(Skor 25) 

4. Suatu kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan di Indonesia harus mampu 

mengimplementasikan Pancasila. Tujuannya ialah agar masyarakat meyakini keberadaan/ 

eksistensi Pancasila dan mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-

harinya. Namun sayangnya ada kebijakan yang dibuat di Masa Pandemi Covid 19 ini justru 

malah membuat masyarakat mengabaikan nilai-nilai Pancasila. Sebagai contoh adanya krisis 

kepercayaan Masyarakat tentang keberadaan Covid 19 sehingga mengakibatkan hilangnya adab 

(sila ke 2) masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan dan menghindari Covid 19 

dengan tetap menjalankan protokol kesehatan masa Pandemi Covid 19. Berikan Argumen Anda 

bagaimana cara mengatasi krisis kepercayaan masyarkat tersebut sehingga baik kebijakan 

ataupun sikap masyarakat tetap mengimplementasikan Pancasila! .(Skor 25) 

 

 

“jika kesuksesan/keberhasilan adalah tujuan akhir dari suatu ikhtiar, maka nilai manfaat adalah 

akhir dari suatu tujuan” 

-Achmad Busrotun Nufus- 
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