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Petunjuk: 

1. Uj ian bers1fat closebook. 

2. Jurnlah soal : 5 

3. Tul islah data peserta ujian (Narna, NIM, dan Nomor Urut Absen) dengan lengkap 
4 . 1v1ulailah dmi soal yang paling mudah rnenurut anda. 

5. Periksa kembah jawrlban dengan seksama sebelum mengumpulkan lernbar jawaban anda. 

1. Apakah pengertia n negara dan fun gsi negara secara umum? 

\, 
u . menurut a nda fungs i man akah ya ng belum dijalanka n oleh Negara RI? 

2 bagaimana konse p nega ra integra lis tik a la Indones ia yang digagas oleh Soepomo 
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dianggap paling sesuai ketika k1ta he ndak mendi r ikan negara ? 

a. Apakah penge rian negara huku m seca ra umum ? 

konsep tersebut 

b. apa yang membedakzrn konse p rechstaat yang berkembang di Amerika 

dengan konsep Rule of Law yang berkembang di lnggris? 

4 bagaimana karakteristik negara hukum Pancasila? apakah realitanya lndonesia 

s udah bisa dikatakan negara yang berlandaskan hukum? 

5. Hukum adalah sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan bernegara. Yang 

kemudia n menjadi pertanyaan kita adalah mengapa tujuan kita bernegara yang 

tercantum dala m pembukaan alinea ke-4 belum dapat diwujudkan? 

Selamat Mengerjakan 


