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1. Filsafat dan Ilmu merupakan sesuatu hal yang berbeda. Dalam beberapa literatur 

menyebutkan bahwa “Pancasila sebagai Sistem Filsafat”. (15) 

a. Jelaskan pernyataan tersebut 

b. Jelaskan perbedaan filsafat dan ilmu pengetahuan 

c. Jelaskan filsafat berdasarkan ilmu pengetahuan. 

2. Apakah terdapat pengaruh Kepemimpinan Negara dalam hal ini Presiden terhadap 

pelasakanaan Demokrasi? Lalu bagaimana hal tersebut jika dikaitkan dengan Demokrasi 

Pancasila di Indonesia. (10) 

3. Pancasila juga mengatur dalam beretika politik. Jika kita lihat dalam media masa, cetak atau 

televisi terutama disaat pemilihan Presiden, bagi Sebagian masyarakat para elit politik 

mempertontonkan kemampuannya dalam membela partai atau calon presiden yang 

didukungnya dengan cara saling serang. Menurut anda pada bagian mana Pancasila 

mengatur etika politik dalam kondisi tersebut? Jelaskan. (10) 

4. “Pengguna medsos di Indonesia 196,7 juta orang. Medsos jadi ajang aktivitas sosial, itulah 

yang menyebabkan muncul kegaduhan-kegaduhan di media sosial. Media sosial jadi 

sumber disinformasi, fakta-fakta dikesampingkan dan keyakinan didahulukan. Itulah post 

truth paradocks of democracy," tutur Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika. Apa 

yang bisa saudara kemukakan terkait hal tersebut dihubungkan dengan demokrasi Pancasila 

serta keberlangsungan bernegara. (15) 

5. “Banjarmasin merupakan kota besar yang berada di provinsi Kalimantan Selatan. Siapa 

sangka, kota yang berjuluk kota seribu sungai ini dinilai sebagai kota dengan aspek 

keamanan kota terbaik se-Indonesia. Menurut data IAP, Banjarmasin meraih nilai 73 dari 

100”.(lingkarkediri.pikiran-rakyat.com).  

Jika dihubungkan dengan Pancasila, bagaimana usulan Saudara agar Kota tempat tinggal 

kita menjadi kota yang aman. (25) 

https://lingkarkediri.pikiran-rakyat.com/tag/Indonesia


6. “Lewat pengeras suara, laki-laki tersebut juga mengimbau massa untuk selalu menjaga 

protokol kesehatan yakni dengan memakai masker. Adapun tuntutan massa ormas PP yaitu 

menuntut Wakil Ketua II DPR Fraksi PDI, Junimart Girsang meminta maaf. Massa ormas 

PP meminta Junimart Girsang menyampaikan permohonan maaf di Sekretariat Majelis 

Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila dengan Konferensi Pers Media Nasional. 

Massa ormas PP juga meminta dengan memecat Junimart Girsang dari partainya dan 

DPR”(Kompas.com).  

Sebagai mahasiswa yang memiliki wawasan kebangsaaan, tidak memecah belah, saudara 

dimohon memberikan kritikan yang membangun kepada Wakil Ketua II DPR Fraksi PDI, 

Junimart Girsang serta ormas PP tersebut. (25) 

7. Jawaban tulis tangan, dilengkapi: Nama, NIM, Kelas. Dikirim dalam bentuk jpeg/pdf 

melalui elearning. 


