
HALOOOOOO…………….. 

Anak-anak yang tercinta, bagaimana kabarnya. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat 

semuanya. Marilah kita perbanyak doá pada Tuhan Yang Maha Esa agar pendemi Corona ini cepat 

menghilang dari negara kita tercinta. 

Anak-anak sebagai pengganti pertemuan di kelas untuk pelajaran PKn pada minggu, maka ibu akan 

memberikan penugasan kembali pada kalian. Tugas yang akan ibu sampaikan ini merupakan materi 

baru yaitu BAB V  SRATEGI DALAM MENGHADAPI ANCAMAN BAGI NEGARA KESATUAN REPUBLIK 

INDONESIA. Semoga tugas yang ibu sampaikan ini menjadi pengganti pertemuan kita di kelas.  

 

Materi :  

BAB V SRATEGI DALAM MENGHADAPI ANCAMAN BAGI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 

(NKRI) 

Tujuan dari penugasan sekarang adalah siswa diharapkan memahami materi mengenai Strategi 

dalam menghadapi ancaman bagi NKRI.  

 

ATURAN PENGERJAAN TUGAS : 

1. Tugas ini untuk kelas XI 1 sd XI 4 

2. Tugas ada 4 bagian, meliputi 3 bagian tentang literasi dan 1 bagian pendalaman materi 

melalui pengerjaan tugas. 

3. Tugas di tulis tangan di kerjakan di buku catatan PKN, lalu tugas di photo dikirim kea mail  

sulestarisri17@gmail.com 

4. Batas waktu mengirimkan tugas ke amail adalah sebagai berikut : 

a. Kelas XI-3 hari Kamis, tanggal 26 Maret 2020 Pukul 15.00 WIB 

b. Kelas XI-1, XI-2, XI-4 hari Jumat 27 Maret 2020 Pukul 15.00 WIB 

5. KHUSUS kelas XI-1, XI-3, dan XI-4 tugas yang diberikan sebelum libur mengenai resume 

ORGANISASI INTERNASIONAL, juga di photo dan dikirimkan lewat amail di atas. 

 

Tugas 1 

Bacalah artikel berikut ini! 



Ancaman Terbesar NKRI adalah Radikalisme 

Jakarta, Beritasatu.com - Pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas 

Indonesia (UI), Ade Armando, menandaskan, ancaman terbesar Negara Kesatuan Republik 

Indonesia (NKRI) lima tahun ke depan, yakni radikalisme. Menurutnya, gerakan Islamis 

radikal bertentangan dengan NKRI dan Pancasila. Ia mengatakan tidak ada yang namanya 

istilah NKRI bersyariah dalam konteks Negara Pancasila. 

"Perkara korupsi dan narkoba. Memang tidak mudah kita perangi tapi penyelesaiannya 

simpel. Kuncinya berada pada penegakan hukum yang tegas. Tapi perkara radikalisme itu 

ibarat kanker ganas," tegas Ade Armando dalam bedah buku bertajuk "Ancaman Radikalisme 

dalam Negara Pancasila" di Megawati Institute, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (30/8/2019). 

Hadir dalam acara ini sebagai pengulas Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam 

Negeri, Bahtiar, mengatakan, sikap pemerintah akan tegas terhadap ormas yang bertentangan 

dengan ideologi Pancasila. Ormas boleh hidup tapi tidak boleh melawan negara. Ormas tidak 

boleh menjadi racun demokrasi. "Ormas yang tidak sesuai dengan Pancasila, kami bubarkan," 

tegas Bahtiar yang lulusan Doktor Ilmu Pemerintahan Universitas Pajajaran (Unpad), 

Bangung ini. 

Direktur Eksekutif Para Syndicate Ari Nurcahyo menyoroti nasionalisme Indonesia saat ini 

perlu ditafsirkan sebagai nasionalisme yang membela nilai persatuan dan kesatuan bangsa 

Indonesia. Menurutnya, Pancasila perlu diterjemahkan dalam laku kehidupan sehari-hari. 

"Lembaga seperti Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) menjadi tidak relevan. Lebih 

baik praktik Pancasila langsung diejawantahkan di level kementerian dan birokrasi," tandas 

alumnus ITB ini. 

Sementara itu, milenial blogger Margareta Astaman mengungkapkan Pancasila kian 

dirongrong oleh gerakan radikal. Kampanye gerakan radikal di medsos lebih gencar 

dibandingkan gerakan membangun rasa persatuan. 

"Konten medsos kita lebih banyak ujaran kebencian. Kita masih terkotak-kotak, belum 

memaknai nilai kebangsaan," ungkap Margareta yang pernah juara lomba Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan tingkat nasional. 

Benny Sabdo selaku editor mengatakan buku ini terbit sebagai kado ulang tahun ke-74 NKRI. 

Buku ini hasil kolaborasi persembahan intelektual Indonesia dan generasi milenial. Mereka 

berbagi kegelisahan sekaligus harapan untuk Indonesia masa depan. 

"Pancasila sebagai dasar bernegara dalam menyatukan realitas perbedaan bangsa ini," 

pungkas alumnus Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 

Pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Indonesia (UI), Ade 

Armando (kiri) bersama para pembicara lainnya dalam bedah buku bertajuk "Ancaman 

Radikalisme dalam Negara Pancasila" di Megawati Institute, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat 

(30/8/2019). (Sumber : https://www.beritasatu.com/nasional/572538/ancaman-terbesar-nkri-

adalah-radikalisme) 

 



Bacalah artikel di atas dengan seksama, hal ini bertujuan 

untuk menambah wawasan mengenai materi Bab 2. 

Setelah itu kerjakan tugas berikut ini. 

1. Buatlah, resume dari artikel yang telah kalian baca! 

2. Mengapa radikalisme merupakan ancaman terbesar 

bagi bangsa Indonesia?  

3. Strategi apakah yang dapat digunakan untuk 

mengatasi ancaman tersebut? 

 

 

Tugas 2 

Bacalah artikel berikut ini! 

 

Antisipasi Corona, Bandung  

 

Bandung, CNN Indonesia -- Pemerintah Kota Bandung dan Pemerintah Provinsi Jawa 

Tengah mengeluarkan instruksi penutupan sekolah untuk mengantisipasi penyebaran virus 

corona.  

Instruksi meliburkan sekolah di Kota Bandung dikeluarkan Wali Kota Bandung Oded M 

Danial melalui surat edaran Nomor 443/SE.030-Dinkes.   

Oded merinci, ada 14 poin dalam surat edaran itu yang meliputi berbagai aktivitas 

masyarakat dan pelayanan Pemkot yang dibatasi. 

Dalam surat edaran yang diterima CNNIndonesia.com, Sabtu (14/3) malam, Oded 

menyebutkan kebijakan tersebut diterapkan mulai hari ini hingga 14 hari ke depan. Kebijakan 

itu meliputi pembatasan tempat publik, tempat wisata, hingga aktivitas sekolah yang 

sementara diliburkan. 

 

Untuk sekolah, kegiatan belajar mengajar dilakukan melalui online atau dalam jaringan. 

"Memberlakukan pembelajaran jarak jauh melalui media daring bagi Peserta Didik pada 

satuan pendidikan di bawah kewenangan Pemerintah Kota Bandung (PAUD/TK, SD, SMP, 

LKP, LPK, dan PKBM) dan mengimbau lembaga pendidikan lainnya memberlakukan hal 

yang sama," kata Oded dalam surat edaran tersebut.  Selain itu, Oded juga menginstruksikan 

penghentian sementara berbagai kegiatan yang diadakan oleh Pemerintah Kota Bandung dan 

atau pihak lain yang melibatkan massa. Kemudian kegiatan pelayanan Pos Pelayanan 

Terpadu (Posyandu) dan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) juga dihentikan sementara. 

 

Oded menyebut Pemkot Bandung juga menutup area publik seperti alun-alun, Taman Kota, 

Bandung Planning Gallery, Museum Kota Bandung, Bandung Creative Hub, Bandung 

Command Center, sarana olahraga, dan lainnya.  

Sebelumnya Pemkot Depok juga sudah menginstruksikan penutupan seluruh sekolah akibat 

https://www.cnnindonesia.com/tag/bandung
https://www.cnnindonesia.com/tag/virus-corona
https://www.cnnindonesia.com/tag/virus-corona


virus corona selama dua pekan, terhitung mulai 16 Maret hingga 28 Maret 2020.  Langkah ini 

dilakukan Depok mengikuti keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang lebih 

dulu memerintahkan penutupan sementara sekolah-sekolah untuk dua pekan ke depan. Selain 

sekolah, Anies juga menginstruksikan penutupan serupa terhadap tempat hiburan dan wisata 

yang dikelolah Pemprov DKI. (Sumber : https://www.cnnindonesia.com/nasional). 

 

Bacalah artikel di atas dengan seksama, hal ini bertujuan 

untuk menambah wawasan mengenai materi Bab 2. 

Setelah itu kerjakan tugas berikut ini. 

1. Buatlah, resume dari artikel yang telah kalian baca! 

2. Mengapa virus Corona merupakan ancaman bagi 

bangsa Indonesia?  

3. Strategi apakah yang dapat digunakan untuk 

mengatasi ancaman tersebut? 

 

Tugas 3 

Bahaya di Balik Fenomena Candu K-Pop 

 

Jakarta, CNN Indonesia -- Setiap idola mesti memiliki penggemar. Dan sebagian di antara 

mereka memiliki rasa cinta yang lebih besar sehingga cenderung fanatik. Begitu pula yang 

terjadi dengan K-Pop. Namun dari sudut pandang psikologi, kegandrungan para K-Popers ini 

menimbulkan ketertarikan sekaligus kecemasan. 

 

Hal itu diakui oleh praktisi dan akademisi psikologi Vierra Adella. Dosen Universitas Atma Jaya 

Jakarta tersebut bahkan menyebut bahwa kegandrungan para K-Popers yang jumlahnya bisa 

dibilang masif sebagai sebuah "fenomena" dan jadi lahan baru bagi sebagian orang mendulang 

cuan. 

 

"[Hiburan] Korea ini fenomenanya dipoles sedemikian [rupa] sehingga didukung semua [aspek]: 

media mendukung, bisnis dukung. terus sosial media enggak berhenti. Mereka [industri hiburan 

Korea] juga produktif," kata Adella kala berbincang dengan CNNIndonesia.com, baru-baru ini. 

"Ini berbeda dengan idola biasa, macam Katy Perry atau Justin Bieber," lanjutnya. "Kalau secara 

alaminya, ada masa hidup-mati, naik-turun. Kalau Korea ini bukan hanya mengangkat satu figur. 

Semua sistem bekerja membuat ini menjadi langgeng," 

"Sehingga masyarakat seperti diciptakan sebagai sebuah ladang bagi mereka, sehingga betah di 

dalam itu berlama-lama," tambah Adella. 

 

Adella bukan sembarang berkomentar pedas terkait gelombang budaya Korea yang sudah 

https://www.cnnindonesia.com/nasional
https://www.cnnindonesia.com/tag/kpop


'menginvasi' Indonesia lebih dari sedekade lalu. Dirinya kerap menemukan berbagai kasus, yang 

sebagian besar melibatkan anak di bawah umur, keranjingan konten hiburan Korea hingga 

menimbulkan masalah perkembangan psikologis atau pun dalam kehidupan mereka. 

 

Adella tak menampik bila fenomena fandom atau keranjingan akan idola tersebut telah ada sejak 

dulu kala, termasuk era The Beatles atau pun Elvis Presley. Namun faktor "kelanggengan" dan 

bisnis yang kental terasa dalam fenomena ini membuat sebagian ahli kejiwaan, kata Adella, 

menyamakan K-Pop dengan narkoba. 

 

"Masyarakat jadi nagih. Dibuat 'sakau' kalau tidak melihat," kata Adella. "Kalau sudah seperti itu, 

minimal pulsa [yang terkorbankan]," CNNIndonesia.com sendiri telah bertemu dengan sejumlah 

penggemar K-Pop yang memiliki kisah fanatisme yang tak biasa, seperti mulai dari mengejar 

idola hingga rela menginap satu hotel, mengeluarkan ratusan juta untuk membeli album demi 

kesempatan dapat tanda tangan, hingga merasa 'tidur bersama idola' hanya karena ada 

posternya mengarah ke tempat tidur. 

 

Sejumlah aksi fanatisme K-Popers lainnya pun pernah terekam dalam pemberitaan, baik di 

Indonesia maupun di negara lain, mulai dari rela menunggu berjam-jam untuk menyambut 

kedatangan idola, hingga menyakiti diri sendiri kala idolanya meninggal dunia. 

 

Menyasar Remaja 

 

Menurut Adella, kelompok remaja memang adalah sasaran dan alasan utama mengapa konten 

atau pun segala hal tentang Korea, termasuk K-Pop ataupun K-Drama, menjadi langgeng.  

 

Adella menilai bahwa konten hiburan yang dibawa Korea lebih banyak menyebabkan fungsi otak 

pada remaja yang rentan menjadi pruning alias penurunan fungsi akibat terputusnya neuron 

karena tidak digunakan.  

 

Pruning sebenarnya terjadi secara alamiah seiring dengan perkembangan otak pada manusia. 

Namun menurut Adella, ketika seseorang terlalu berlebihan dalam menyukai hiburan yang 

membuat senang, maka fungsi produktif pada otak bisa terancam. 

 

"[Konten] Korea lebih banyak ke hiburan kan? Hiburan sebenarnya ada porsi yang dibutuhkan 

oleh manusia. Nah di [hiburan] Korea ini porsi hiburannya melebihi porsi untuk otak produktif," 

kata Adella. 

 

"Jadi, berpikir waras dengan khayalan, porsinya tidak imbang. Makanya temuan-temuan 

[kasusnya] yang paling banyak, yang fanatik ini," lanjutnya. (Sumber : 

https://www.cnnindonesia.com) 

Bacalah artikel di atas dengan seksama, hal ini bertujuan 

untuk menambah wawasan mengenai materi Bab 2. 

Setelah itu kerjakan tugas berikut ini. 

1. Buatlah, resume dari artikel yang telah kalian baca! 

2. Mengapa virus K-Pop merupakan ancaman bagi 

bangsa Indonesia?  



3. Strategi apakah yang dapat digunakan untuk 

mengatasi ancaman tersebut? 

 

TUGAS 4 

Untuk meningkatkan pemahaman kalian terhadap materi Bab II Strategi dalam Menghadapi 

Ancaman bagi NKRI, maka jawablah pertanyaan berikut ini! 

1. Apa saja ancaman yang datang dari dalam dan luar negeri terhadap integrasi nasional? 

2. Sebutkan beberapa contoh ancaman dari luar negeri! 

3. Sebutkan beberapa contoh ancaman dari dalam negeri! 

4. Jelaskan makna yang terkandung dalam pasal 30 ayat 2 UUD 1945! 

5. Bagaimanakah keterkaitan antara ancaman dan integrasi nasional! 

6. Analisislah sebuah kasus yang menyebabkan perpecahan yang pernah terjadi di 

lingkungan sekolah anda! 

7. Bagaimana upaya Indonesia untuk menghadapi ancaman di bidang ekonomi! 

8. Jelaskan strategi bangsa Indonesia untuk menghadapi Ancaman Ideologi! 

9. Bagaimanakah bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam mengatasi berbagai 

ancaman di lingkungan masyarakat? 

10. Menurut kalian, bagaimanakah cara meningkatkan kesadaran warga negara dalam 

mengatasi segala ancaman bagi keberlangsungan bangsa dan negara? 

 

 


