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PETUNJUK  

a. Berdoalah sebelum dan setelah mengerjakan! 

b. Ujian bersifat terbuka (Open book). 

c. Kerjakanlah terlebih dahulu soal yang dianggap mudah! 

d. Mahasiswa harap tidak menggunakan kalkulator, HP atau alat bantu hitung yang lain. 

e. Periksalah kembali pekerjaan sebelum diserahkan kepada pengawas! 

 

SOAL 

1. Sejarah Pancasila hingga menjadi ideologi bangsa Indonesia melewati tiga periode. Periode 

pertama yaitu periode pengusulan di mana akan membahas tentang benih-benih yang 

menunjukkan adanya nilai-nilai Pancasila hingga lahirnya istilah Pancasila. Periode kedua yaitu 

periode perumusan Pancasila yang meliputi pembahasan yang alot tentang rumusan sila 

Pancasila. Periode selanjutnya memaparkan tentang proses pengesahan Pancasila menjadi 

ideologi bangsa. Jelaskan dan uraikanlah secara singkat periode? 

a. Periode Pengusulan 

b. Periode Perumusan 

c. Periode Pengesahan 

 Jelaskan dan uraikanlah secara singkat ketiga periode tersebut? (Skor 20) 

2. Penjelasan pembukaan UUD 1945 yaitu pokok pikiran keempat, Pancasila adalah bukan Negara 

sekuler, libelar dan atheis apalagi komunis yang memisahkan Negara dengan Agama, Pancasila 

tidak menerima paham sekuler, liberal, atheis serta komunis. karena hal ini tercantum dalam 

pasal 29 ayat 1, bahwa Negara adalah berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Hubungan Negara 

dengan agama setiap warga negara memiliki hak asasi untuk memeluk dan menjalankan ibadah 



sesuai dengan agama masing-masing. Oleh karena itu, harus memberikan toleransi terhadap 

orang lain dalam menjalankan agama dan Negara.  

a. Kenapa pancasila tidak bisa menerima paham liberal, sekuler, atheis dan komunis jelaskan 

dengan argumentasi dan analisis anda? 

b. Bagaimana menurut pendapat saudara hubungan Negara dan Agama di Indoensia terutama 

berdasarkan falsafah Pancasila? (Skor 20) 

 

3. Implementasi nilai – nilai Pancasila yang menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan kebijakan 

bidang politik di Indonesia terkandung dalam Pancasila sila ke-4 yang berbunyi kerakyatan 

yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang dapat 

diartikan ; 

a. Kerakyatan 

b. Hikmat Kebijaksanaan 

c. Permusyawaratan 

d. Perwakilan 

Jelaskan keempat poin dari sila ke 4 tersebut serta diberikan contoh dengan fenomena 

perpolitikan yang ada di Indonesia saat ini? (Skor 20) 

4. Pancasila sebagai dasar negara mempunya beberapa fungsi diantaranya adalah sebagai berikut: 

a. Dasar negara 

b. Pandangan hidup 

c. Kepribadian bangsa  

d. Jiwa bangsa 

e. Sumber dari segala sumber hukum 

f. Perjanjian luhur bangsa 

g. Falsafah hidup bangsa 

h. Cita-cita bangsa 

i. Ideologi bangsa 

 

Jelaskan fungsi-fungsi di atas? (Skor 20) 

 

5. Bagaimana pendapat saudara dengan adanya Demonstrasi akhir-akhir ini terutama menyangkut 

tentang polemic UU Ciptaker/Omni bus law? Bagaimana pendapat saudara ketika terjadi 

kerusuhan, anarkisme dan menimbulkan korban jiwa apakah sesuai dengan kepribadian bangsa 

tindakan tersebut? apakah selaras dengan nilai-nilai Pancasila? (Skor 20) 
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