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Masing-masing soal bernilai 10
1. Jelaskan kelebihan Islam dibanding dengan paham demokrasi dalam sistem
pemerintahan negara ?
2. Apa yang saudara ketahui tentang HAM !
3. Jelaskan sikap dan perbuatan bagi umat Islam dan umat non muslim yang benar
manakala umat Islam sedang ber hari raya !
4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan pluralisme agama dan bagaimana pandangan Islam
tentang pluralisme tersebut !
5. Ada tiga macam sumber hukum Islam, sebutkan tiga sumber hukum Islam tersebut !
6. “Ilmu tanpa amal bagaikan lebah tanpa madu”, Apa arti pepetah ini dalam kaitannya
dengan etos kerja dalam Islam ?
7. Apa saja yang harus kita mulai untuk mencapai eksistensi mahasiswa yang terhormat !
8. Jelaskan pengertian terapan politik Islam !
9. Seorang pemimpin harus menyadari bahwa jabatan adalah amanah dan pengabdian.
Jelaskan hakekat keduanya !
10. Mengapa seorang pemimpin itu harus adil ? Bagaimana jika keadilan diabaikan ?
Berikan contoh kasus yang terjadi sebagai akibat dari ketidakadilan ?
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1. Dalam Al-Qur’an surat Al-Baqoroh ayat 30, Allah menciptakan manusia sebagai khalifah
fil Ardl. Jelaskan makna Khalifah fil Ardl yang Saudara ketahui !
2. Jelaskan 3 pilar struktur agama yang Saudara ketahui !
3. Islam telah mengajarkan kepada pemeluknya supaya hidup damai dan rukun. Sebutkan
enam ajaran Islam dalam rangka terwujudnya kerukunan dan kedamaian umat manusia
berikut dalil-dalilnya.
4. Jelaskan apa yang dimaksud masyarakat madani dan beradab ! dan sebutkan landasan
dasar dalam Agama Islam dalam rangka membangun masyarakat beradab berikut dalildalilnya (dalam bahasa latin) !
5. Jelaskan karakteristik budaya akademik !
6. Jelaskan 5 poin terapan demokrasi dalam Islam !
7. Allah menciptakan manusia bersuku-suku, untuk apa maksudnya ?
8. Jelaskan secara singkat mengenai kewajiban seorang pemimpin berikut hak-haknya !
9. Jelaskan secara singkat mengapa contoh ahlak terbaik adalah Rasulullah ?
10. Jelaskan pengertian syariah dan sebutkan ruang lingkupnya !

