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Jawablah soal-soal di bawah ini dengan tepat dan jelas !   

1. Unsur-unsur ketahanan nasional model Indonesia terdiri atas delapan unsur yang dinamakan Asta  
Gatra (delapan gatra), yang terdiri dari Tri Gatra (tiga gatra) alamiah dan Panca Gatra (lima gatra)  
sosial.   

Pertanyaan (Nilai 20 poin) :  
a) Jelaskan komponen-komponen strategi Asta Gatra dalam Ketahanan Nasional di Indonesia!  b) 
Bagaimana analisis Anda terhadap keadaan ketahanan nasional Indonesia saat ini dari gatra  sosial?  

2. Bela Negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada  Negara 
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI  Tahun 1945 
dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.  

Pertanyaan (Nilai 20 poin) :  
Bagaimana bentuk bela negara yang bisa dilakukan oleh mahasiswa dalam ikut serta menangani  
bencana nasional non alam wabah Covid-19 untuk menjamin ketahanan nasional Indonesia?  

3. “Wawasan nusantara (geopolitik Indonesia) adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia  
mengenai diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 dengan  
mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan  
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara untuk mencapai tujuan nasional”.   

Pertanyaan (Nilai 20 poin) :  

a) Jelaskan unsur-unsur wawasan nusantara (geopolitik Indonesia)!  
b) Jelaskan upaya-upaya penguatan Wawasan Nusantara di kalangan mahasiswa dalam  

menghadapi tantangan-tantangan era industri 4.O!  

4. Jelaskan perbedaan pelanggaran HAM dengan pelanggaran hukum? Berikan contoh masing masing! 
(Nilai 10 poin)  

5. Bagaimana praktik penegakan HAM di Indonesia selama ini! (Nilai 10 poin)  

6. Sejak Indonesia merdeka hingga saat ini, sistem demokrasi dipilih sebagai sistem pemerintahan  
yang paling cocok, karena Indonesia juga mempunyai akar nilai-nilai budaya bangsa yang sesuai  
dengan demokrasi.   

Pertanyaan (Nilai 20 poin) :  
a) Jelaskan nilai-nilai demokrasi yang selaras dengan karakter bangsa.dan negara Indonesia! b) 
Bagaimana penilaian saudara terhadap perkembangan demokrasi Indonesia pada masa  
Pemerintahan Jokowi-K.H. Ma’ruf Amin?   

**Selamat Mengerjakan, Semoga Sukses** 


