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PETUNJUK UMUM 

1. Isikan nomor ujian, nama peserta dan tanggal lahir, Program Studi diisi mata pelajaran, 

kode paket, kelas dan tanda tangan peserta  pada Lembar Jawaban Ujian Komputer 

(LJK), sesuai petunjuk di LJK 

2. Hitamkan bulatan di depan nama mata ujian pada LJK. 

3. Tersedia waktu 120 menit untuk mengerjakan paket tes tersebut. 

4. Jumlah Soal sebanyak 40 butir  soal Pilihan Ganda. 

5. Periksa dan bacalah soal-soal sebelum Anda menjawabnya. 

6. Laporkan kepada pengawas ujian apabila terdapat lembar soal yang kurang jelas, 

rusak, atau tidak lengkap. 

7. Tidak diizinkan menggunakan kalkulator, HP, kamus, tabel matematika atau alat bantu 

hitung lainnya 

8. Periksalah dahulu pekerjaan kamu sebelum diserahkan kepada pengawas Ujian  

 

 

PETUNJUK KHUSUS 

1. Pilihlah satu jawaban yang paling tepat dengan menghitamkan secara penuh bulatan 

jawaban Anda, dengan menggunakan pensil 2B. 

 

2. Apabila Anda ingin memperbaiki / mengganti jawaban, bersihkan jawaban semula dengan 

karet penghapus hingga bersih, kemudian bulatkan pilihan jawaban yang Anda anggap 

benar 

SELAMAT  BEKERJA 
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1. Perhatikan bagan kelembagaan Negara berikut ini :.. 

 
Berdasarkan struktur kelembagaan negara diatas,kekuasaan yudikatif mempunyai 

tugas untuk.. . 

A. Membuat peraturan perundang-undangan 

B. Melaksanakan peraturan perundang-undangan 

C. Mengadili terhadap pelanggar Undang-undang 

D. Menyatakan negara dalam keadaan bahaya 

E. Membuat perjanjian dengan negara lain 

 

2. Perhatikan beberapa fungsi Kementerian negara berikut ini :....… 

1) Melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam  

negeri 

2) Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah diseluruh Indonesia 

3) Melaksanakan koordinasi,melaksanakan kebijaksanaan dan program yang  telah 

ditetapkan di bidang tertentu yang menjadi tanggung jawabnya 

4) Menampung dan mengusahaan penyelesaian masalah yang timbul serta mengikuti 

perkembangan dalam bidang yang dikoordinasikannya. 

5) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri. 

Dari data tersebut, yang termasuk fungsi kementerian koordinator adalah pada  

nomor.... 

A. 1 dan 2 

B. 1 dan 3 

C. 2 dan 3 

D. 3 dan 4 

E. 3 dan 5 
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3. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila antara lain sebagai berikut:  

             1.Tidak boleh melakukan perbuatan yang anti ketuhanan dan anti kehidupan   

                beragama. 

             2.Mengembangkan kehidupan toleransi baik intern maupun antar umat beragama  

             3.Mengandung nilai cinta kasih dan nilai etis yang menghargai keberanian untuk    

                membela kebenaran dan menghormati harkat kemanusiaan. 

             4.Manifestasi paham kebangsaan yang memberi tampat bagi keberagaman budaya   

                serta etnis. 

             5.Adanya nilai patriotik serta penghargaan rasa kebangsaan sebagai realitas yang   

               dinamis. 

               Dari nilai-nilai tersebut, yang termasuk kedalam nilai persatuan Indonesia adalah  

               pada pernyataan nomor... 

A. 1 dan 2 

B. 1 dan 4 

C. 2 dan 3 

D. 2 dan 5. 

E. 4 dan 5 

 

4. Perhatikan gambar wilayah laut dibawah ini. 

 

 
 

       Dari gambar diatas ,dalam wilayah zone ekonomi eksklusif seluas 200 mill negara  

       pantai mempunyai hak..... 

A. Mengelola kekayaan laut dengan meminta ijin kepada negara tetangga 

B. Mengelola kekayaan laut secara penuh tanpa ijin negara lain 

C. Mengelola kekayaan laut dengan bagi hasil 

D. Tidak diperbolehkan mengelola kekayaan laut karena sebagai milik bersama 

E. Tidak punya hak karena merupakan lautan bebas/landas kontinen. 

 

5. Hak dan kewajiban warga negara merupakan hal yang saling berkaitan, keduanya 

memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat.Berikut ini merupakan 

salah satu contoh kasus hak dan kewajiban seorang wajib pajak yang tidak 

melaksanakan kewajibannya membayar pajak dikarenakan tidak memahami manfaat 

dari pajak.terhadap kasus tersebut apa yang dapat dilakukan sebagai pelajar ?…. 

A. Membiarkan kasus tersebut karena bukan kewenangannya  

B. Mempersilahkan wajib pajak untuk membaca buku tentang pajak 

C. Memberitahukan dengan sopan tentang manfaat pajak kepada orang tersebut 

D. Bersikap pasif karena banyak penyelewengan pajak oleh oknum pegawai pajak 

E. Melaporkan wajib pajak kepada aparat yang berwenang. 
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6. Warga negara asing yang menikah secara sah dengan warga Negara Indonesia dapat 

memperoleh kewarganegaraan  Indonesia  apabila yang bersangkutan sudah 

bertempat tinggal di Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun 

tidak berturut-turut . hal ini merupakan salah satu cara memperoleh kewarganegaraan 

melalui... 

A. Permohonan kepada Presiden    

B. Pemberian kewarganegaraan oleh pemerintah 

C. Mengikuti kewarganegaraan orang tua 

D. Pernyataan di hadapan pejabat 

E. Pewarganegaraan ( Naturalisasi ) Istimewa 

 

7. Ketentuan pasal 29 Ayat 2 UUD 1945 , Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap 

penduduk untuk memeluk Agamanya masing-masing dan beribadat menurut 

Agamanya dan kepercayaanya itu. Berdasarkan ketentuan pasal 29 ayat 2 

tersebut,yang termasuk bentuk kemerdekaan beragama dan kepercayaan terhadap 

Tuhan Yme adalah... . 

A. Kemerdekaaan beragama dimaknai sebagai kebebasan untuk menarik orang yang 

telah beragama kedalam agama yang dianutnya. 

B. Setiap warga negara bebas memilih dan melaksanakan ajaran Agama menurut 

keyakinan dan ajaran Agamanya tanpa paksaan. 

C. Kemerdekaan untuk mengembangkan tata cara beribadah sesuai dengan 

perkembangan jaman. 

D. Dalam kehidupan masyarakat kita harus saling menghargai serta mengikuti 

peribadatan Agama lain sebagai bentuk toleransi 

E. Umat bragama mayoritas diberikan kebebasan penuh dalam  membangun tempat 

ibadahnya.  

 

8. Bangsa Indonesia memiliki sistem pertahanan dan keamanan yang disebut dengan 

Sistem pertahanan keamanan Rakyat semesta, ( Sishankamrata ) dalam sistem ini, 

TNI  merupakan unsur Utama  pertahanan dan keamanan,sedangkan unsur 

pendukungnya adalah... . 

A. Seluruh Rakyat Indonesia 

B. Kepolisian Republik Indonesia 

C. Pelajar dan Mahasiswa 

D. Organisasi kemasyarakatan 

E. Organisasi Kepemudaan 

 

9. Pernyataan berikut ini yang merupakan suprastruktur politik indonesia sesuai dengan 

UUD  

           Negara Republik Indonesia Tahun 1945setelah Amandemen adalah ….                                                                                                                                         

           A. MPR, DPR, DPA, BPK, MA, PRESIDEN                                                                                                                               

           B. MPR, DPR, SENAT, DPK, MA, PRESIDEN                                                                                                                

           C. MPR, DPR, DPD, DPA,DPK, MA, MK, PRESIDEN                                                                                            

           D. MPR, DPR, DPD, BPK, MA, MK, KY, PRESIDEN                                                                                                                    

           E.  MPR, DPR, SENAT, BPK, DPA, MA, PRESIDEN 
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10. Keseluruan kebutuhan yang diperlukan dalam bidang politik dalam rangka 

pelaksanaan   

          tugas-tugas yang berkaitan dengan proses pemerintahan negara adalah....                                                                                                                                                   

          A. Suprastruktur                                                                                                                                           

          B. Infrastruktur                                                                                                                                              

          C. Partai Politik                                                                                                                                                                        

          D. Kelompok kepentingan                                                                                                                 

          E. Kelompok penekan. 

 

11. Menurut Pasal 1 ayat (2) UUD negara kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 

sebelum  

           diamendemen “kedaulatan berada di tangan rakyat dan sepenuhnya dilakukan oleh ...                                                                                                                                         

           A. MPR                                                                                                                                                             

           B. Menurut UUD                                                                                                                                               

           C. Presiden                                                                                                                                                      

           D. DPR                                                                                                                                                          

           E. MA  

 

12. Perhatikan pernyataan berikut ini :                                                                                                                  

           1.  Penegakan hukum                                                                                                                                                    

           2.  Transparansi  

           3.  Kesetaraan           

           4.  Penguasaan IPTEK                                

           5.  Jiwa patriotisme           

Berdasarkan data tersebut diatas termasuk tata kelola pemerintahan yang baik 

adalah...                                                                                                                                                        

A. 1, 2, 3 

B. 1, 2, 4  

C. 1, 3, 4 

D. 1, 3, 5 

E. 1, 4, 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

13. Tipe budaya politik yang  sesuai dengan  Pancasila yang harus dikembangkan dan 

dilestarikan dalam kehidupan politik di Indonesia adalah ....                                                                          

A. Kaula  

B. Panutan 

C. Otoritarian 

D. Kader 

E. Partisipan                                                                                                                                                 
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14. Praktek desentralisasi sebagai suatu sistem penyelenggaraan pemerintah daerah 

memiliki beberapa kelebihan diantaranya.....                                                                                                                                                                           

A. Struktur organisasi yang di desentralisasikan merupakan pendelegasian                                                              

wewenang dan memperingan manajemen pemerintah pusat     

B. Mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintahan 

C. Dalam menghadapi permasalahan yang amat mendesak, pemerintah daerah tidak 

perlu menunggu instruksi dari pusat  

D. Hubunggan yang harmonis dapat ditingkatkan dan meningkatkan gairah kerja 

antara pemerintah pusat dan daerah     

E. Besarnya organ-organ pemerintahan yang membuat struktur pemerintahan 

bertambah kompleks dan berimplikasi pada lemahnya koordinasi  

 

15. Perhatikan pertanyaan tersebut :                                                                                                                                                                         

      1.  Fungsi Layanan (Servicing Function)                                                                                                                        

      2.  Perencanaan                                                                                                                                                           

      3.  Fungsi Pengaturan (Regulating Function)                                                                                     

      4.  Fungsi Pemberdayaan                                                                                                                                          

      5.  Penerapan 

            Yang termasuk fungsi Pemerintah pusat adalah Nomor  :                                                                                  

A. 1.2, 3 

B. 1, 2, 4 

C. 1, 2, 5 

D. 1, 3, 4 

E. 1, 3, 5                                                                                                                                                              

      

16. Fungsi pemerintah pusat dalam kerangka otonomi daerah bersifat makro,fungsi itu 

antara lain berupa fungsi pelayanan,monitoring, pemberdayaan dan lain 

sebagainya.Berdasarkan fungsi  tersebut diatas, kewenangan pemerintah daerah 

adalah... 

A. Mengatur dan mengurus semua urusan pemerintah pusat di daerah 

B. Mengelola kekayaan daerah dengan prinsip bagi hasil 

C. Mengatur rumah tangga daerah sendiri dalam wadah NKRI 

D. Mengatur dan mengurus rumah tangga daerah sendiri tanpa koordinasi dengan 

pemerintah pusat 

E. Melaksanakan kebijakan otonomi daerah seluas-luasnya untuk mewujudkan 

kesejahteraan rakyat. 

 

17. Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki 

hubungan dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya.hubungan itu 

antara lain berupa.... 

A. Hubungan wewenang,keuangan,pelayanan umum dan pemanfaatan sumber daya 

alam 

B. Hubungan wewenang,keuangan,tanggung jawab, dan koordinasi 

C. Hubungan wewenang, pengawasan, koordinasi, dan keuangan 

D. Hubungan Keuangan,koordinasi, wewenang, dan pemanfaatan sumber daya alam 

E. Hubungan pelayanan umum,keuangan, koordinasi dan pengawasan 
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18. Indonesia adalah Negara yang sangat rentan akan terjadinya perpecahan dan konflik, 

hal ini disebabkan Indonesia dengan keberagaman suku, etnik, budaya agama serta 

karakteristik dan keunikan di setiap wilayahnya serta sumber daya alam yang 

melimpah ruah, sebagai modal pembangunan bangsa”.Wacana diatas menggambarkan 

kebhinekaan masyarakat Indonesia yang menjadi kebanggaan kita dan seharusnya 

bukan menjadi pencetus konflik tapi sebagai …. 

A. kekayaan bangsa Indonesia yang tidak dimiliki bangsa lain.  

B. kebanggan bangsa Indonesia yang memiliki kebudayaan yang berbeda – beda. 

C. modal bagi pembangunan nasional karena keanekaragaman budaya dan kekayaan 

yang melimpah.  

D. modal bagi persatuan dan kesatuan bangsa.  

E. dasar bagi kemajuan bangsa Indonesia menuju cita – cita nasionalnya. 

 

19. Usaha mempersatukan perbedaan yang ada pada suatu Negara sehingga terciptanya  

keserasian dan keselarasan secara nasional merupakan makna …. 

A. Bhinneka tunggal ika  

B. Identitas nasional  

C. Integrasi antro pologis 

D. Integrasi sosiologis  

E.   Intergasi nasional 

 

20. Indonesia memiliki sengketa perbatasan dengan Malaysia diantaranya adalah wilayah 

Tanjung Datu, Camar Wulan dan Ambalat. Ambalat memiliki  kekayaan laut yang 

termasuk lebih dari 3000 spisies ikan dan ratusan koeal Wilayah ini juga punya 

cadangan minyak dan gas berlimpah yang diperkirakan bisa dieksploitasi hingga 30 

tahun lamanya. Hal ini merupakan ancaman bagi  integrasi nasional bangsa Indonesia 

yang memicu sengketa dua Negara”.  

              Artikel di atas dilihat dari faktor – faktor integrasi nasional merupakan …. 

A. Adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama yaitu pancasila 

B. Adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah.  

C. Adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme.  

D. Adanya semangat persatuan dan kesatuan dalam bangsa, bahasa dan tanah air.  

E. Adanya ideologi nasional yang tercermin dalam symbol Negara, yaitu Garuda 

Pancasila.  
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21. Perhatikan data kemajuan pola hidup modern berikut ! 

1. Gaya hidup kebarat – baratan 

2. Berpikir kritis 

3. Sikap individualisme 

4. Hedonism 

5. Hilangnya jati diri bangsa 

Berdasarkan data di atas, pola hidup modern yang menjadi tantangan dalam 

menjaga keutuhan NKRI adalah …. 

A. 1 dan 2 

B. 1 dan 3 

C. 2 dan 4 

D. 3 dan 4 

E. 3 dan 5  

 

22. Maraknya penyalah gunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di masyarakat 

khususnya generasi muda merupakan salah satu dampak negatif dari arus globalisasi  

dibawah ini, manakah yang merupakan ancaman terhadap NKRI jika di lihat dari 

bidang sosial budaya yaitu …. 

A. Munculnya sifat hedonism 

B. Indonesia kedatangan barang – barang dari luar  

C. Adanya masalah terror dan konflik sara 

D. Persaingan bebas 

E. Adanya ancaman separatism 

 

23. Masyarakat Indonesia yang beragam suku, agama, ras, warna kulit, bahasa merupakan 

kekayaan sekaligus ancaman oleh sebab itu rakyat Indonesia harus memiliki sikap 

untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi berbagai ancaman terhadap integrasi 

nasional diantaranya ….  

A. Menjaga keamanan lingkungan tempat tinggal 

B. Mengembangkan sikap provinsialisme  

C. Membangun etnosentris  

D. Kesadaran bela Negara  

E. Menjadi contoh bagi generasi muda  
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24. Konsep  Wawasan Nusantara : 

1. Bahwa Pancasila adalah satu satunya falsafah serta idiologi bangsa dan Negara 

yang mengarahkan bangsa Indonesia mencapai tujuannya 

2. Masyarakat Indonesia adalah satu, peri kehidupan bangsanya serasi  dan tingkat 

kemajuannya sama , merata dan seimbang, serta selaras kehidupannya sesuai 

kemajuan bangsa 

3. Ancaman terhadap satu daerah pada hakekatnya merupakan  ancaman bagi 

seluruh bangsa dan Negara 

4. Secara psikologis bangsa Indonesia  harus merasa satu senasib dan 

sepenanggungan,sebangsa dan setanah air , satu tekad dalam mencapai cita cita 

bangsa 

5. Kekayaan wilayah nusantara baik potensial maupun efektif adalahmodal dan milik 

bersama bangsa dan keperluan hidup sehari-hari tersedia merata diseluruh wilayah 

tanah air 

Sesuai pernyataan diatas  perwujudan wawasan nusantara  sebagai satu kesatuan 

bidang politik tertera pada nomor…. 

A. 1 dan 2 

B. 1 dan 3 

C. 1 dan 4 

D. 2 dan 3 

E. 2 dan 5 

25. Tujuan Negara Indonesia : 

1. Melindungi segenap  bangsa Indonesia 

2. Memajukan kesejahteraan umum 

3. Mencerdaskan kehidupan bangsa 

4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia 

5. Melaksanakan pembangunan Negara 

Sesuai pernyataan diatas, tujuan wawasan nusantara secara ekstern adalah tertera pada 

nomor…. 

A. 1  

B. 2 

C. 3 

D. 4 

E. 5 
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26. Aspek aspek yang tertera dalam  asta gatra diantaranya sebagai berikut : 

1. Politik 

2. Ekonomi 

3. Kekayaan alam 

4. Kependudukan 

5. Hankam 

Sesuai pernyataan diatas yang termasuk dalam aspek panca gatra adalah tertera pada 

nomor…. 

A. 1,2,3 

B. 1,2,4 

C. 1,2,5 

D. 2,3,4 

E. 3,4,5 

27. Wilayah Indonesia yang luas dan subur merupakan karunia dari Tuhan YME yang 

wajib kita syukuri dan harus kita pertahankan keutuhannya untuk kemakmuran dan 

kebahagiaan bangsa Indonesia, sebagai Negara kesatuan bangsa kita tidak pernah 

luput dari ancaman yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.Contoh 

kasus yang pernah terjadi  di Indonesia dan  mengancam persatuan dan kesatuan 

bangsa  , kecuali…. 

A. Pemberontakan PRRI/Permesta 

B.  Gam di wilayah Aceh 

C. Kasus sampit  

D. OPM di papua 

E.  Kasus nenek minah 

28. Pemerintah Negara republik  Indonesia yang saat ini dipimpin oleh Joko widodo harus 

menciptakan iklim penyelenggaraan Negara yang lebih sehat dan dinamis, dalam 

bentuk  pemerintahan yang aspiratif, kuat serta terpercaya yang dibangun sebagai 

penjelmaan kedaulatan rakyat. 

Wacana diatas merupakan implementasi dari perwujudan wawasan nusantara 

bidang…. 

A.Idiologi 

B. Politik 

C. Sosial budaya 

D. Ekonomi 

E. Hankam 
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29. Setiap manusia memiliki hak dan kewajiban azasi manusia di manapun 

berada,Indonesia sebagai Negara demokrasi telah menjamin hak dan kewajiban 

tersebut dalam  UUD 1945. Ham berlaku bagi semua orang tanpa memandang 

status,suku, jenis kelamin atau perbedaan yang lainnya, merupakan sifat dari Ham, 

sebagai berikut…. 

A.  Utuh 

B.  Ideal 

C.  Permanen 

D.  Universal 

E. Tidak dapat dibagi 

30. Wujud pengamalan Pancasila terutama sila kelima adalah…. 

A. Suka bekerja keras mencapai prestasi 

B. Saling menghargai antar sesama manusia 

C. Menghargai pendapat orang lain dalam diskusi 

D. Mengharumkan nama negara 

E. Cinta bangsa dan tanah air 

31. Sebagai Negara hukum, Indonesia menjamin adanya penegakkan hak azasi manusia 

yang diatur dalam UUD 1945  , banyak kasus kasus hukum dan kasus kasus 

pelanggaran ham yang terjadi, diantaranya  sebagai berikut : 

 1. Kasus Akil Muhtar 

 2. Kasus Marsinah 

 3. Penembakan misterius 

 4. Kasus Angelina sondah 

 5. Kasus Munir 

 Diantara kasus kasus  diatas, yang merupakan kasus pelanggaran Ham adalah 

nomor…. 

A. 1,2,3 

B. 1,3,4 

C. 1,3, 5 

D. 2,3,4 

E. 2,3,5 

32. Secara etimologi, demokrasi berasal dari kata demos dan kratos. Demos artinya 

rakyat, dan kratos   

artinya pemerintahan. Jadi, hakikat demokrasi adalah pemerintahan rakyat yang 

artinya...... 

 A. Sistem pemerintahan yang berasal dari rakyat dan untuk rakyat 

 B. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan diatas hukum 

 C. Rakyat secara langsung ikut terlibat dalam pembuatan kebijakan pemerintah 

 D. Sistem dimana rakyat memegang peranan penting dalam pemerintahan negara 

 E. Rakyat diberikan hak yang sama hukum dan pemerintahan negara 

 



   

TRY OUT UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN) Page 11  
SUKU DINAS PENDIDIKAN JAKARTA BARAT TP.2016/2017  
 

KURIKULUM 2013  
DOKUMEN SUDIN PENDIDIKAN 

JAKARTA BARAT 

SANGAT RAHASIA 

33. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia setiap era dan rezim mengalami pasang surut. 

Pemerintahan pada 1950 s/d 1959 pelaksanaan demokrasi ditandai dengan tumbuh 

suburnya partai-partai politik dan ketidakstabilan pemerintahan. Hal ini terjadi pada 

masa demokrasi ... 

A. Pancasila 

B. Parlementer 

C. Liberal 

D. Campuran 

E. Konstitusional 

 

34. Perhatikan contoh perilaku demokrasi berikut ini: 

1. Mengutamakan musyawarah mufakat daripada voting 

2. Menghargai orang lain dalam menyampaikan pendapat 

3. Melaksanakan hasil keputusan dengan penuh tanggung jawab 

4. Melaksanakan debat terbuka dengan prinsip kebebasan mutlak 

5. Melaksanakan hak pilih dalam pemilu secara luber. 

              Dari contoh-contoh perilaku demokrasi pada pernyataan diatas, yang termasuk ke   

              dalam perilaku yang membangun demokrasi Pancasila adalah pada nomor ... 

A. 1,2, dan 3 

B. 1,2, dan 4 

C. 2,3, dan 4 

D. 2,3, dan 5 

E. 3,4, dan 5 

 

35. Sistem hukum yang berlaku di Indonesia antara lain menganut sistem hukum eropa 

kontinental. Sistem ini mengacu dan mengutamakan sumber hukum tertulis. Contoh, 

KUHP, KUHAP, KUH Perdata, UU, dll. 

             Pada prinsipnya, hukum mengandung unsur-unsur sebagai berikut ... 

A. Dibuat oleh Badan atau Lembaga yang berwenang, bersifat memaksa, dan 

sanksinya tegas 

B. Mengatur tentang perilaku manusia, melindungi HAM dan harkat martabat 

manusia   

     sebagai ciptaan Tuhan YME. 

C. Didalamnya berisi hak dan kewajiban hukum yang harus dipatuhi oleh warga 

masyarakat 

D. Supermasi hukum, penegakan HAM, dan adanya sanksi tegas 

E. Terdapat pasal, larangan, dan sanksi yang tegas serta aparat penegak hukum yang  

     profesional 

 

36. Dalam persidangan suatu kasus kejahatan, hasil kerja dari kepolisian dan kejaksaan 

sangat penting agar fakta hukum dapat terungkap. Untuk itu, seorang yang sudah 

diputuskan sebagai tersangka oleh kepolisian selayaknya dilakukan penahanan. 

             Hal ini penting agar seorang tersangka ... 

A. Tidak melarikan diri dan menghilangkan barang bukti 

B. Lebih siap dan kooperatif di persidangan 

C. Mempermudah dalam proses penyidikan dan persidangan 

D. Memenuhi kaidah-kaidah hukum yang berlaku 

E. Memenuhi rasa keadilan yang ada dalam masyarakat 
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37. Pasukan garuda yang ditempatkan diberbagai negara seperti di 

Kamboja,kongo,Vietnam, Libanon dan sebagainya .semuanya mengemban tugas 

untuk menjaga perdamaian dunia. Selama menjalankan tugas, pasukan garuda selalu 

mendapatkan pujian dan di pandang unik, karena berbeda dengan pasukan dari negara 

lain .Keunikan pasukan garuda disebabkan karena... . 

A. Memiliki persenjataan yang minim dibandingkan dengan negara lain, tetapi 

disegani   

     dan provesional 

B. Dapat menyatu dengan Masyarakat setempat seperti mengadakan penyuluhan dan   

     mengadakan kegiatan berbagai macam lomba 

C. Pasukan garuda dalam sejarahnya lahir bersama rakyat karena merasa senasib   

     sepenanggungan sehingga dijadikan modal dalam tugas menjaga perdamaian   

     dunia 

D. Sesuai adat ketimuran yang sopan dan jiwa patriotik berdasarkan pancasila dan   

Undang- undang Dasar Negara republuk Indonesia tahun 1945 

E. Satu-satunya pasukan perdamaian yang berasal dari negara mayoritas muslim   

terbesar di dunia. 

 

38. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan berdasarkan sistem pertahanan 

dan keamanan rakyat semesta dimana TNI sebagai unsur utama sedangkan rakyat 

sebagai unsur pendukung dalam pertahanan dan keamanan negara dapat dilakukan 

dalam bentuk ... 

A. Melalui kegiatan seminar dan pentas budaya 

B. Melalui organisasi kepemudaan seperti KNPI dan FKPPI 

C. Kegiatan Bela Negara yang diadakan oleh pemerintah 

D. Wajib Militer apabila negara membutuhkan 

E. Kegiatan siskamling secara bergantian antar warga 

 

     39. Pernyataan berikut ini berkaitan dengan Bangsa Indonesia sebagai Negara kesatuan: 

           1. Negara kesatuan secara kinstitusional terdapat dalam Pasal 1 ayat 1 UUD Negara    

               Kesatuan republik Indonesia tahun 1945 

           2.Negara kesatuan republik Indonesia dikenal sebagai Nusantara 

           3.Negara kesatuan Indonesia menerapkan sistem Desentralisasi 

           4.Negara Indonesia merupakan negara kepulauan 

           5.Negara kesatuan Indonesia terbagi Atas daerah Provinsi dan Kabupaten 

              Dari pernyataan tersebut diatas, Negara kesatuan Indonesia dalam konteks pasal 18   

              Ayat 1 UUD Negara republik Indonesia tahun 1945 mempunyai makna..... 

           A.Negara kesatuan yang bersusun tunggal dimana tidak ada daerah yang berstatus   

               sebagai negara meskipun dibagi kedalam daerah-daerah. 

           B.Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi dimana semua urusan pemerintahan   

               dikelola oleh pemerintah pusat. 

           C.Negara kesatuan dimana daerah diberi kewenangan untuk mengatur daerahnya   

               identik dengan negara vederal 

           D.Negara kesatuan yang hanya menggunakan asas dekonsentrasi dan tugas   

               pembantuan 

           E.Negara kesatuan dengan pelimpahan kewenangan secara penuh untuk mengatur  

               rumah tangga daerahnya sendiri 
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    40. Apabila terjadi suatu kasus hukum dimana  seorang warga masyarakat melakukat   

          gugatan karena merasa dirugikan oleh pelayanan dari Instansi pemerintah yang   

          menyalahi prosedur dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya ,dari kasus   

          tersebut penggugat merasa dirugikan baik moril maupun materiil ,dalam kasus ini   

          warga masyarakat tersebut dapat melakukan gugatan ke ..... 

          A.Pengadilan negeri 

          B.Pengadilan tinggi 

          C.Mahkamah konstitusi 

          D.Mahkamah Agung 

          E.Peradilan Tata Usaha Negara. 

 

 

         Soal Uraian 

         Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. 

 

        41. Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, Bangsa Indonesia melindungi hak hak   

              warganya dalam berbagai bidang kehidupan, misalnya hak untuk beribadah sesuai   

              Agamanya,hak kebebasan berpendapat, hak mendapatkan Rasa keadilan dan lain  

              sebagainya. Tunjukkan substansi Hak menurut sila kemanusiaan yang adil dan   

              beradab. 

 

        42. Tehnologi informasi dan komunikasi di era globalisasi dewasa ini telah mengalami   

              perkembangan sedemikian pesat, sebutkan dengan lengkap Empat perangkat   

              tehnologi komunikasi informasi yang ada sekarang ? 

 

        43. Peristiwa unjuk rasa adalah bentuk ketidak puasan warga negara untuk   

              menyampaikan  aspirasinya, tetapi sering kali unjuk rasa disertai pengrusakan  

              terhadap sarana umum dan tidak jarang anarkis. Peristiwa diatas dapat menjadi  

              permasalahan bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Identifikasi 3 faktor – faktor  

              penghambat persatuan dan kesatuan bangsa ! 

 

44. Kemajuan tekhnologi berdampak positif dan negatif bagi kehidupan Masyarakat,oleh   

              sebab itu diperlukan sikap selektif terhadap kemajuan IPTEK sehingga dampak  

              negatif dapat dihilangkan atau setidak-tidaknya dapat diminimalisir Jelaskan sikap  

              selektif untuk menghadapi pengaruh IPTEK. 

 

        45. Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara terhadap negaranya      

              sering kita jumpai dalam berbagai kasus. Misalnya : 

              1.Wajib pajak tidak melaksanakan kewajibanya untuk membayar pajak 

              2.Pengendara motor yang tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas 

              3.Siswa malas belajar padahal biaya pendidikan sudah di subsidi oleh pemerintah. 

              Dari kasus diatas, sebutkan 5 contoh upaya pemerintah untuk mencegah  

              pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara... 

 

 

 

 


