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SISTEM
KETATANEGARAAN

DEMOKRASI DAN
KEBEBASAN PERS

DASAR NEGARA DAN
KONSTITUSI

Pengetahuan dan
Pemahaman
 Mengidentifikasi
 Menunjukkan
 Menjelaskan
 Mendeskripsikan

Siswa dapat memahami dan
menguasai :
 Faktor pembentuk
Bangsa Indonesia
 Masyarakat Madani
 Sistem Pemerintahan
 Komponen-komponen
politik
 Bentuk negara
 Bentuk pemerintahan

Siswa dapat memahami
dan menguasai :
 Pelaksanaaan
Demokrasi di
Indonesia
 Pemerintahan yang
terbuka
 kebebasan Pers

Siswa dapat memahami dan
menguasai :
 Pancasila sebagai
ideologi terbuka
 Pancasila sebagai
sumber nilai
 Pelaksanaan UUD NRI
Tahun 1945 sebagai
kaidah yang
fundamental

HUBUNGAN
INTERNASIONAL DAN
HAM
Siswa dapat memahami
dan menguasai :
 Penghormatan dan
penegakan HAM
 Perwakilan diplomatiK
 kewarganegaraan
 Organisasi
Internasional
 Perjanjian
Internasional

Aplikasi
 Memberi contoh
 Menentukan
 Menerapkan
 Menginterpretasi
 Mengurutkan

Siswa dapat menganalisis :
 Faktor pembentuk
Bangsa Indonesia
 Masyarakat Madani
 Sistem Pemerintahan
 Komponen-komponen
politik
 Bentuk negara
 Bentuk pemerintahan

Siswa dapat menganalisis:
 Pelaksanaaan
Demokrasi di
Indonesia
 Pemerintahan yang
terbuka
 kebebasan Pers

Siswa dapat menganalisis:
 Pancasila sebagai
ideologi terbuka
 Pancasila sebagai
sumber nilai
 Pelaksanaan UUD NRI
Tahun 1945 sebagai
kaidah yang
fundamental

Siswa dapat menganalisis :
 Penghormatan dan
penegakan HAM
 Perwakilan diplomatiK
 kewarganegaraan
 Organisasi
Internasional
 Perjanjian
Internsaional

Penalaran
 Menganalisis
 Mengevaluasi
 Mengaitkan
 Menyimpulkan

Siswa dapat menggunakan
nalar dalam mengkaji :
 Faktor pembentuk
Bangsa Indonesia
 Masyarakat Madani
 Sistem Pemerintahan
 Komponen-komponen
politik
 Bentuk negara
 Bentuk pemerintahan

Siswa dapat menggunakan
nalar dalam mengkaji :
 Pelaksanaaan
Demokrasi di
Indonesia
 Pemerintahan yang
terbuka
 kebebasan Pers

Siswa dapat menggunakan
nalar dalam mengkaji :
 Pancasila sebagai
ideologi terbuka
 Pancasila sebagai
sumber nilai
 Pelaksanaan UUD NRI
Tahun 1945 sebagai
kaidah yang
fundamental

Siswa dapat menggunakan
nalar dalam mengkaji :
 Pancasila sebagai
ideologi terbuka
 Pancasila sebagai
sumber nilai
 Pelaksanaan UUD NRI
Tahun 1945 sebagai
kaidah yang
fundamental
 Siswa dapat
menggunakan nalar
dalam mengkaji :
 Penghormatan dan
penegakan HAM
 Perwakilan diplomatiK
 kewarganegaraan
 Organisasi Internasional
 Perjanjian

Internasional

SISTEM KETATANEGARAAN
1 Semangat nasionalisme dan keberadaan jiwa tercermin dalam sikap ….
A. mendukung westernisasi
B. suka melancong ke luar negeri
C. bertindak sopan-santun terhadap wisatawan mancanegara
D. cinta dan bangga mempergunakan produksi bangsa sendiri
E. senantiasa bersikap terbuka dari semua pengaruh dari luar
2 Sesuai dengan pendapat John Locke, suatu pemerintahan akan mampu menyelenggarakan
pemerintahannya dengan baik apabila ….
A. dipimpin seorang kaisar/raja
D. dibentuk berdasarkan kontrak sosial
B. kekuasaannya terbatas
E. pemimpin yang ditunjuk Tuhan
C. kekuasaannya mutlak (absolute)
3 Salah satu perbedaan utama antara bangsa dengan negara adalah unsur ….
A. wilayah yang dimiliki
D. penduduk
B. norma yang berlaku
E. hubungan luar negeri
C. kedaulatan
4 Seorang raja atau kaisar dapat memerintah atau berkuasa sesuai dengan pandangan teori
teokrasi disebabkan oleh ….
A. diberi mandat oleh rakyatnya
B. dipilih oleh wakil rakyat
C. mampu melaksanakan perintah tuhan
D. asal usulnya dari dewa
E. mempunyai kelebihan yang diberikan oleh Tuhan
5 Faktor umum yang mendorong manusia untuk hidup berkelompok adalah ….
A. rasa kesukuan, ras, dan etnis
B. materi, pertahanan, dan kekuasaan
C. spiritual, intelektual, dan faktor fisik
D. ingin memperluas pengaruh dan tujuan
E. persamaan nasib, tempat tinggal, dan keturunan
6 Dampak yang diakibatkan oleh sikap primordial adalah ….
A. mempersempit moralitas pengakuan terhadap kesamaan harkat dan martabat serta
melunturkan wawasan kebangsaan
B. menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air, bangsa, dan negara
C. menumbuhkan rasa kekeluargaan dan gotong royong yang tinggi
D. menciptakan stabilitas nasional yang mantap
E. menciptakan kehidupan yang selaras, seimbang, dan serasi.
7 Wilayah, penduduk, pemerintah, dan kedaulatan merupakan ….
A. syarat-syarat terjadinya negara
B. hal-hal yang terpenting dalam suatu negara
C. unsur-unsur suatu bangsa
D. karakter suatu negara
E. unsur-unsur terbentuknya negara
8 Unsur-unsur terbentuknya suatu bangsa dilihat dari aspek kejiwaan adalah ....
A. keberadaannya diakui oleh bangsa lain
B. memiliki rasa senasib dan sepenanggungan
C. terdapat persamaan identitas, karakter ataupun budaya.
D. mendiami pada suatu wilayah tertentu
E. terdapat sekelompok manusia yang mempunyai kemauan untuk bersatu
9 Menurut pandangan John Locke, agar dapat berjalan dengan baik dan jauh dari pelanggaran
terhadap hak-hak rakyat, pemerintahan pada suatu negara harus dipisah-pisahkan menjadi
beberapa bidang kekuasaan, yaitu ….
A. legislatif, eksekutif, dan yudikatif
B. eksekutif dan yudikatif
C. legislatif dan eksekutif
D. legislatif, eksekutif, dan federatif
E. legislatif dan federatif

10 Bangsa adalah satu kesatuan karakter atau perangai yang timbul karena persamaan nasib.
Pandangan ini dicetuskan oleh ....
A. Otto Bauer
D. Ernest Renant
B. Thomas Hobbes
E. Ibnu Khaldun
C. Hans Kelsen
11 Suatu negara akan tumbuh dan terbentuk secara evolusioner sesuai dengan kebutuhankebutuhan manusia. Ini adalah teori ….
A. organis
D. alamiah
B. ketuhanan
E. kekuatan
C. historis
12 Menurut Jean Jacques Rousseau, pada hakikatnya kedaulatan berasal dari ….
A. rakyat
D. dewa
B. suku
E. negara
C. UUD
13. Dalam sistem pemerintahan presidensial, menteri-menteri bertanggungjawab kepada...
A. Partai politik
D. Presiden
B. Parlemen
E. Mahkamah Agung
C. DPR
14. Dalam menjalankan tugas pemerintahannya, presiden Negara Republik Indonesia dibantu
oleh....
A. DPD
D. Menteri
B. DPR
E. Staf Kepresidenan
C. MPR
15. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki kewenangan dalam membuat atau mengajukan
Rancangan Undang-Undang (RUU). Maka DPR telah melaksanakan fungsi…
A. Legislasi
D. Kooperatif
B. Pengawasan
E. Interplasi
C. Anggaran
16. Sistem pemerintahan Indonesia pada masa berlakunya Konstitusi RIS adalah......
A. Presidensial
D. Majelis
B. Parlementer
E. Liberal
C. Campuran
17. Menurut UUD S 1950, menteri bertanggung jawab kepada.....
A. Presiden
D. Perlemen
B. Dewan meteri
E. Partai politik
C. DPRS
18. Kekuasaan legislatif di Indonesia adalah bikameral, apakah yang dimaksud dengan
bikameral…
A. Sistem Sistem pembagian kekuasaan dua kamar oleh DPD dan DPRD
B. pembagian kekuasaan dua kamar oleh DPR dan Presiden
C. pembagian kekuasaan dua kamar oleh DPRD dan Bupati
D. pembagian kekuasaan dua kamar oleh DPR dan MPR
E. pembagian kekuasaan dua kamar oleh DPR dan DPD
19. Kekuasaan untuk membentuk undang-undang dipegang oleh lembaga .....
A. Legislatif
D. Eksekutif
B. Yudikatif
E. Kehakiman
C. Federatif
20. Lembaga negara yang berwenang mengadakan amandemen UUD 1945 adalah.....
A. MPR
D. Mahkamah Konstitusi
B. DPR
E. Komisi yudisial
C. Mahkamah Agung
21. Dalam sistem Pemerintahan saat ini anggota DPR dipilih oleh
A. Presiden
B. Menteri
C. Mahkamah Agung
D. Rakyat melalui pemilu
E. MPR

22. Segala kegiatan masyarakat dan pemerintah Indonesia harus berlandaskan nilai-nilai
Pancasila. Dalam hal ini Pancasila berfungsi sebagai ….
A. Sumber dari segala sumber hukum
B. Dasar negara
C. Kepribadian bangsa Indonesia
D. Perjanjian luhur bangsa Indonesia
E. Paradigma pembangunan
23. Rumusan Pancasila yang benar termuat dalam …..
A. Piagam Jakarta
D. Pembukaan UUD 1945
B. Piagam PBB
E. Pasal dalam UUD 1945
C. Jakarta Charter
24. Teori Trias Politika dekemukakan oleh…..
A. Kranenbrug
D. Logeman
B. Montesqieu
E. J .J. Rousseau
C. Jean Bodin
25. Dalam sistem pemerintah presidensial, menteri bertanggung jawab kepada…
A. Rakyat
D. Kabinet
B. Parlemen
E. Lembaga peradilan
C. Presiden
26. Tokoh yang pernah menjabat sebagai presiden Indonesia yang ke-3 adalah
A. Soeharto
D. BJ. Habibie
B. Soekarno
E. KH. Abdurrahman Wahid
C. Megawati Soekarno Putri
27. Suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen pemerintahan yang bekerja saling
bergantung dan mempengaruhi dalam mencapai tujuan dan fungsi pemerintahan disebut
A. Sistem Demokrasi
D. Sistem Politik
B. Pemerintahan
E. Budaya Politik
C. Sistem Pemerintahan
28. Presiden Joko widodo tidak mempunyai kewenangan membubarkan DPR, karena adanya
ketentuan presiden dan DPR adalah badan yang memiliki kedudukan yang sama, ketentuan
ini berlaku pada sistem?
A. Parlementer
D. Monarki
B. Presidensial
E. Referendum
C. Demokrasi
29. Pada masa Orde Baru, presiden dipilih oleh….
A. Rakyat
D. MPR
B. Elite politik
E. Mahkamah Agung
C. DPR
30. Pemegang kekuasaan legislatif dalam sistem pemerintahan Negara Indonesia adalah…..
A. MK
D. DPA
B. DPR
E. Presiden
C. BPK
31. Dengan sistem pemilihan langsung, maka presiden dan wakil presiden bertanggung jawab
kepada…..
A. Rakyat
D. Komisi Pemberantasan Korupsi
B. Mahkamah Agung
E. MPR
C. Badan Pemeriksa Keuangan
32. Ada beberapa perbedaan antara sistem pemerintahan parlementer dengan presidensial. Dalam
sistem presidensial yang menyelenggarakan pemerintahan dalam arti yang sesungguhnya
adalah ….
A. Presiden dan perdana menteri
D. Presiden dan para menteri
B. Presiden dan parlemen
E. Presiden dan wakil presiden
C. Kepala Negara dan menteri

33. Negara dikawasan Eropa yang pertama kali menggunakan sistem pemerintahan parlementer
adalah….
A. Amerika Serikat
D. Jepang
B. Inggris
E. Indonesia
C. Rusia
34. Kelemahan-kelemahan pelaksanaan sistem pemerintahan Presidensial adalah ...
A. Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif karena dapat diisi oleh
orang luar termasuk anggota parlemen sendiri
B. Parelemen menjadi tempat kaderisasi
C. Kekuasaaan eksekutif diluar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat kekuasaan
mutlak
D. Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tergantung pada parlemen
E. Kedudukan badan eksekutif atau kabinet sangat tergantung pada mayoritas dukungan
parlemen sehingga sewaktu-waktu dapat dijatuhkan oleh parlemen
35. Berikut ini merupakan kelebihan pelaksanaan sistem pemerintahan Indonesia, yaitu...
A. Adanya produk hukum yang belum memihak kepada kepentingan rakyat
B. Jalannya pemerintahan lebih stabil karena para menteri diangkat dan diberhentikan
Presiden
C. Adanya oknum penegak hukum yang KKN
D. Kecenderungan eksekutif lebih dominan bahkan dapat mengarah kepada otoriter
E. MPR merupakan lembaga negara yang sarat muatan politis sehingga keputusan maupun
ketetapannya sangat tergantung kepada konstelasi politik rezim yang berkuasa saat itu
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DEMOKRASI DAN KEBEBASAN PERS
1 kepercayaan, dan keyakinan warga terhadap objek politik disebut orientasi ….
A. negatif
D. kognitif
B. positif
E. afektif
C. evaluatif
2 Warga negara sebagai insan politik yang tidak mau berpartisipasi dalam bidang politik
disebut ….
A. partai politik
D. wilayah negara
B. lembaga peradilan
E. partisipan
C. undang-undang
3 Anak-anak pejabat yang menjadi pengusaha-pengusaha besar karena memanfaatkan jabatan
orang tua mereka dan memperoleh perlakuan istimewa adalah contoh dari budaya politik ….
A. patrimonalistik
D. parokial
B. unggul
E. partisipan
C. patronage
4 Esensi budaya politik Bhinneka Tunggal Ika adalah ….
A. kerja sama dan rasa percaya
D. toleransi dan tenggang rasa
B. konflik dan konsensus
E. rasa percaya dan permusuhan
C. tenggang rasa dan konflik
5 Kegiatan mendidik masyarakat menjadi warga negara yang sadar dan menyadari hak dan
kewajibannya dalam kehidupan bernegara merupakan fungsi partai politik sebagai ….
A. pengatur konflik
D. sosialisasi politik
B. manajemen konflik
E. kaderisasi politik
C. komunikasi politik
6 Salah satu upaya partai politik dalam sosialisasi politik adalah ….
A. menyampaikan program kepada masyarakat
B. penguasaan pemerintah dengan memenangi setiap pemilu
C. mengadakan kompromi politik dengan saingannya
D. melaksanakan kampanye menjelang pemilu
E. bahwa manusia hanya sebagai objek dari politik
7 Adanya kesadaran bahwa dirinya sebagai anggota aktif dalam kehidupan politik adalah ciri
dari budaya politik ….
A. partisipan
D. patrimonialistik
B. subjek
E. parokial
C. patronage
8 Budaya politik parokial mempunyai ciri sebagai berikut, kecuali ….
A. perhatiannya terhadap sistem politik sangat rendah
B. cenderung mengabaikan adanya pemerintahan dan politik
C. terdapat dalam masyarakat yang tradisional dan sederhana
D. terbatas pada satu wilayah atau lingkup yang kecil
E. anggota masyarakatnya tidak menaruh minat pada politik
9 Proses dialogis di antara pemberi dan penerima pesan dengan maksud agar para anggota
masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol politik
negaranya disebut ….
A. partisipasi politik
D. pendidikan politik
B. mobilisasi politik
E. sosialisasi politik
C. indoktrinasi politik
10 Semakin banyaknya warga negara yang tidak aktif dalam pemilu memiliki arti bahwa
orientasi politik warga negara bersifat ….
A. setia
D. evaluatif
B. kognitif
E. apatis
C. mendukung
11 Berikut yang tidak termasuk dalam sarana atau agen-agen sosialisasi politik adalah ….
A. sekolah
D. pasar
B. keluarga
E. kelompok pergaulan
C. media massa

12 Fungsi partai politik sebagai sarana sosialisasi politik berarti ….
A. menyalurkan aspirasi dan mengomunikasikan kepada pemerintah
B. sebagai pengatur konflik yang ada dalam organisasi
C. mencari anggota baru yang berbakat dalam organisasi dan aktif berpolitik
D. mengawasi tindakan/ kebijaksanaan pemerintahan dalam pelaksanaan politik
E. suatu proses yang membuat seseorang memiliki sikap terhadap gejala politik
13 Hal-hal di bawah ini merupakan beberapa fungsi partai politik, kecuali sebagai sarana ….
A. pengawas politik
D. komunikasi politik
B. memperjuangkan kepentingan politik
E. pengendali simpatisan partai
C. pengendali konflik
14 Gerakan perubahan untuk memperbaiki masalah sosial politik, agama dan ekonomi suatu
kelompok masyarakat atau negara disebut ….
A. transisi
D. supremasi
B. reformasi
E. otonomi
C. rekrutmen
15 Pengertian demokrasi ialah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat
dipopulerkan oleh ….
A. Winston Churchill
D. Stalin
B. Roosevelt
E. Aristoteles
C. Abraham Lincoln
16 Sikap-sikap dan kebiasaan-kebiasaan warga negara yang menopang perwujudan kebaikan
bersama serta berfungsinya sistem demokrasi secara sehat disebut ….
A. Knowledge kewarganegaraan
D. Demokrasi
B. Sikap kewarganegaraan
E. Pengetahuan kewarganegaraan
C. Komitmen kewarganegaraan
17 Kebebasan adalah keleluasaan seseorang untuk melakukan hal-hal yang ….
A. bermanfaat secara sosial
D. bermanfaat bagi keluarganya
B. berguna bagi dirinya sendiri
E. memuaskan kepentingan pribadi
C. melanggar norma yang berlaku
18 Dasar pemerintahan demokrasi di Indonesia adalah ….
A. pasal 2 ayat (2) UUD 1945
D. pasal 1 ayat (2) UUD 1945
B. pasal 2 ayat (1) UUD 1945
E. pasal 1 ayat (1) UUD 1945
C. pasal 1 ayat (3) UUD 1945
19 Ciri demokratisasi adalah proses yang terjadi secara evolusioner, artinya ….
A. proses yang terus-menerus
D. proses tanpa akhir
B. proses yang berjalan bertahap
E. proses yang berlangsung cepat
C. proses dengan jalan persuasif
20 Dari bermacam organisasi berikut ini, yang bukan merupakan civil society adalah ….
A. organisasi keagamaan
D. birokrasi pemerintahan
B. asosiasi para pengusaha
E. kelompok pejuang HAM
C. serikat pekerja buruh independen
21 Penambahan asas pelaksanaan pemilu pada masa reformasi tahun 1999 adalah ….
A. musyawarah
D. jujur dan merata
B. jujur dan adil
E. demokratis
C. legitimasi
22 Salah satu peranan penting organisasi politik dalam pelaksanaan demokrasi adalah ….
A. menjadi pelengkap sebuah negara demokrasi
B. wadah penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan
C. sarana mendapat simpati rakyat
D. tempat pendidikan politik bagi rakyat
E. wadah berhimpun para elite politik
23 Dalam demokrasi Pancasila, setiap hasil keputusan baik melalui musyawarah mufakat
maupun suara terbanyak harus dihormati dan dijunjung tinggi. Hal ini berarti bahwa semua
pihak yang bersangkutan harus ….
A. menerima dengan rasa tanggung jawab
B. menerima dan melaksanakannya dengan itikad baik dan bertanggung jawab
C. melaksanakan jika menguntungkan
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D. melaksanakan karena kita wajib tenggang rasa
E. menerima dengan itikad baik
Warga negara yang memiliki kesadaran terhadap hak asasi manusia berdampak terhadap
pelaksanaan demokrasi karena ….
A. HAM dapat berlaku dalam segala aspek kehidupan
B. ada dukungan negara lain dalam penerapan demokrasi untuk mewujudkan HAM
C. rakyat dapat melaksanakan dan mewujudkan kedaulatan melalui pemilu
D. musyawarah yang dilakukan dalam memecahkan masalah selalu menghasilkan mufakat
E. musyawarah dapat berkembang dalam mengatasi masalah bersama dan pribadi
Civils Society harus dikembangkan dalam negara demokrasi agar warga masyarakat dapat….
A. memengaruhi kebijakan pemerintah
B. mempunyai kegiatan lain di luar pekerjaan utamanya
C. mengikuti pemilu melalui organisasi kemasyarakatan
D. mencegah kesewenang-wenangan negara lain
E. jawaban a dan b benar
Kehidupan berdemokrasi yang dapat kita rasakan dalam era reformasi yang mengalami
kemajuan adalah bahwa ….
A. pelaksanaan pemilihan umum benar-benar berjalan demokratis
B. keberanian presiden memberhentikan dan mengangkat para menteri
C. orang bebas berunjuk rasa tanpa memperhatikan aturan main
D. praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme sudah tidak ada lagi
E. kebebasan warga negara dalam kehidupan sangat terjamin
Penyelenggaraan negara dalam arti sempit adalah ….
A. federatif
D. legislatif
B. rakyat
E. yudikatif
C. eksekutif
Keadilan adalah hak segala bangsa. Pernyataan ini tersirat dalam pembukaan UUD 1945
alinea ….
A. IV
D. I
B. III
E. I dan II
C. II
Serangkaian konsep, asas, dan putusan yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam
pelaksanaan suatu kegiatan disebut ….
A. kebijakan publik
D. profesional
B. diskriminasi
E. keadilan komutaif
C. proporsional
Keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan….
A. kebutuhannya
D. haknya
B. keperluannya
E. keinginannya
C. kewenangannya
Penyalahgunaan jabatan publik untuk kepentingan pribadi atau kelompok disebut….
A. korupsi
D. korupsi politik
B. kesalahan administrasi publik
E. kesalahan prosedur
C. penyimpangan birokrasi
Arti penting pemerintah yang terbuka adalah dapat ….
A. meningkatkan partisipasi
B. memperbanyak ancaman
C. memperlemah negara lain
D. menciptakan kebebasan
E. memperkuat kekuasaan
Keterbukaan penyelenggaraan bernegara adalah salah satu ciri dari ….
A. pemerintahan yang transparan
B. pemerintahan yang baik hati
C. pemerintahan bebas
D. pemerintahan demokrasi
E. pemerintahan liberal

34 Setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan yang layak dalam bidang hukum dan
pemerintahan karena ….
A. meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat
B. penghormatan terhadap segenap lapisan masyarakat
C. hukum adalah segala-galanya
D. adanya jaminan hidup yang layak
E. merupakan hak warga negara yang diatur dalam UUD 1945 pasal 27 ayat (1)
35 Yang termasuk perbuatan adil sesuai dengan UUD 1945 adalah setiap orang ….
A. berhak menerima bagian yang sama
B. berhak menutut haknya
C. berhak mendapat bagian sesuai dengan kebutuhannya
D. berkak mendapat bagian sesuai dengan tingkat kedudukannya
E. berhak menerima bagian sesuai dengan prestasinya
36 Para penyelenggara negara dalam bertindak harus tetap berlandaskan peraturan perundangundangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijaksanaan. Hal itu berarti bahwa
penyelenggaraan negara berdasarkan asas ….
A. keterbukaan
D. tertib penyelenggaraan negara
B. proporsionalitas
E. kepastian hukum
C. kepentingan umum
37 Berikut ini adalah informasi yang tidak boleh dikategorikan sebagai informasi rahasia,
yaitu….
A. rahasia perdagangan
B. pertimbangan-pertimbangan kabinet
C. dokumen-dokumen pemerintah pada umumnya
D. arsip-arsip pribadi
E. nasihat politis yang diberikan kepada para menteri
38 Cara efektif dalam menumbuhkan budaya keterbukaan adalah ….
A. membiasakan diri bersikap terbuka di lingkungan sendiri
B. mengajukan solusi alternatif untuk mewujudkan keterbukaan
C. mengajukan kritik tindakan yang anti keterbukaan
D. aktif melakukan kampanye keterbukaan di media massa
E. aktif mencermati berbagai kebijakan pemerintah
39 Jaminan keadilan paling efektif dilakukan melalui ….
A. kepolisian yang profesional
B. hakim yang pandai dan berani bersikap tegas
C. penciptaan peraturan yang tegas
D. peradilan yang bebas dan tidak memihak
E. tindakan sistematis dan terlembagakan
40 Penyelenggara negara perlu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh
informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan negara. Hal itu
berarti bahwa penyelenggara negara mendasari dan atas asas ….
A. keterbukaan
B. proporsional
C. kepastian hukum
D. tertib penyelenggara negara
E. kepentingan umum
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DASAR NEGARA DAN KONSTITUSI
1 Semangat nasionalisme dan keberadaan jiwa tercermin dalam sikap ….
A. mendukung westernisasi
B. suka melancong ke luar negeri
C. bertindak sopan-santun terhadap wisatawan mancanegara
D. cinta dan bangga mempergunakan produksi bangsa sendiri
E. senantiasa bersikap terbuka dari semua pengaruh dari luar
2. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan Negara bersifat terbuka. Hal ini berarti
bahwa….
A. Dapat menerima pengaruh dan budaya asing yang baik
B. Menerima ajaran dan ideologi lain
C. Dapat berinteraksi dengan perkembangan jaman dan dinamika zaman
D. Menerima pengaruh asing sebagai keharusan
E. Menyaring budaya dan IPTEK dengan penuh kewaspadaan
3. Yudi adalah seorang ketua kelas yang demokratis. Ia berusaha bersikap sesuai sila keempat
Pancasila. Salah satu wujud nyata tindakan tersebut adalah Yudi akan ….
A. Bekerja keras agar teman-temanya setuju dengan semua usulnya
B. Menyelesaikan masalah bersama dengan cara musyawarah
C. Selalu memperhatikan pendapat orang yang dituakan
D. Memaksakan pendapatnya
E. Berusaha keras agar selalu terpilih menjadi ketua kelas
4. Ide tentang apa yang baik, benar, bijaksana, dan apa yang berguna, sifatnya lebih abstra
adalah….
A. Nilai
D. Kharakter
B. Ideologi
E. Watak
C. Kepribadian
5. Kadar dan kualitas idealisme yang terkandung dalam ideologi pancasila harus mampu
memberikan....
A. Janji-janji dan harapan
B. Penjabaran secara oprasional
C. Realitas hidup masyarakat
D. Harapan, optimisme serta mampu menggugah motivasi para pendukungnya untuk
berupaya memujudkan apa yang dicita-citakan
E. Angan-angan yang dapat dicapai masyarakat
6. Berikut yang bukan termasuk dalam unsur-unsur dari ideologi negara adalah ...
A. Seperangkat gagasan yang disusun secara sistematis
B. Pedoman tentang cara hidup
C. Tatanan yang hendak dituju oleh suatu kelompok
D. Dipegang teguh oleh kelompok yang meyakininya
E. Aturan bertingkah laku yang memaksa
7. Bila dalam kehidupan bermasyarakat kita selalu menjunjung tinggi harkat dan martabat
orang lain, hal ini sejalan dengan pengalaman sila….
A. Kelima
D. kedua
B. keempat
E. pertama
C. ketiga
8. Pancasila merupakan suatu ideologi yang mampu mencerminkan realitas yang hidup dan
berkembang dalam masyarakat, sehingga pancasila dapat dikatakan mempunyai dimensi....
A. Idealis
D. Sosiologis
B. Normatif
E. Realistis
C. Edukatif
9. Suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan yang lainnya secara timbal balik
disebut....
A. Keadilan distributif
B. Keadilan legal
C. Keadilan komunikatif
D. Keadilan bertaat
E. Keadilan berasas

10. Menjunjung tinggi nilai-nilai nasionalisme, mencegah adanya tawuran antar pelajar
merupakan perwujudan pancasila sila ke.....
A. Ketuhanan Yang Maha Esa
B. Kemanusiaan yang adil dan beradap
C. Persatuan Indonesia
D. Kerakyatan yang dipimpim oleh hikmat kebijaksanan dalam permusyawaran perwakilan
E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
11. Berikut yang dimaksud dimensi idealistis adalah….
A. Nilai-nilai dasar yang tekandung dalam pancasila yang bersifat sistematis dan nasional
B. Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem
normatif
C. Ideologi harus mampu mencerminkan realitas hidup berkembang dalam masyarakat
D. Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila besifat kaku dan sulit diubah oleh
siapa pun
E. Nilai-nilai yang bersifat angan-angan / khayalan yang ingin dicapai
12. Sikap positif terhadap Pancasila dalam bidang politik dapat diwujudkan melalui…
A. Berpartisipasi dalam pemilu
B. Memenuhi kebutuhan hidup
C. Menjalankan ibadah agamanya
D. Menghargai semua keanekaragaman budaya
E. Menggunakan hak pilih lebih dari satu kali dalam pemilu
13. Suatu ideologi harus mampu mencerminkan realitas yang hidup dan berkembang dalam
masyarakat. Hal ini merupakan wujud dimensi…
A. Normatif
D. Sistematis
B. Idealistis
E. Fluktuatif
C. Relistis
14. Sebagai warga negara yang menginginkan adanya ketertiban, kita tidak boleh bertindak kasar
jika tidak setuju terhadap aturan atau kebijakan pemerintah. Jika kita kasar dan menggunakan
kekerasan, maka kita telah bertindak….
A. Anarkis
D. Koopratif
B. Akomodatif
E. Kreatif
C. Moderat
15. Salah satu sikap yang dapat dikembangkan oleh warga negara terhadap sistem pemerintahan
yang berlaku adalah dengan bersikap kritis, sehingga mampu mencari solusi untuk mengatasi
kelemahan yang ada. Sikap yang lainya adalah…
A. Inisiatif
D. Radikal
B. Anarkis
E. Apatis
C. Reaksioner
16. Pancasila sebagai paradigma pembangunan maksudnya adalah ...
A. Masyarakat Indonesia yang mampu ersaing dalam perekonomian dengan negara lain
B. Ukuran keberhasilan pembangunan melalui penyerapan teknologi
C. Menciptakan kondisi masyarakat Indonesia sesuai dengan kepribadiannya
D. Membangun masyarakat yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia
E. Pembangunan yang mampu menciptakan manusia intelektualitas
17. Berikut ini contoh keikutsertaan siswa dalam pembangunan nasional adalah ...
A. Menjadi siswa teladan dan berprestasi dalam bidang akademik di sekolah
B. Aktif dalam organisasi kepemudaan (ekstern) pada hari efektif sekolah
C. Berhenti sekolah untuk aktif bekerja di pekerjaan swasta
D. Bekerja di perusahaan milik pemerntah sambil belajar di sekolah
E. Giat bekerja untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup
18. Paradigma pembangunan dalam bidang ekonomi, terutama pada sistem ekonominya haruslah
mendasarkan pada Pancasila sila ke...
A. I dan V
B. II dan III
C. II dan V
D. I, II, dan V
E. I dan II

19. Bangsa Indonesia memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain di dunia,
hal ini membuktikan bahwa Pancasila merupakan ...
A. Pandangan hidup bangsa Indonesia
D. Dasar negara
B. Jiwa bangsa Indonesia
E. Sumber dari segala sumber hukum
C. Kepribadian bangsa Indonesia
20 Sesuai dengan pendapat John Locke, suatu pemerintahan akan mampu menyelenggarakan
pemerintahannya dengan baik apabila ….
A. dipimpin seorang kaisar/raja
D. dibentuk berdasarkan kontrak sosial
B. kekuasaannya terbatas
E. pemimpin yang ditunjuk Tuhan
C. kekuasaannya mutlak (absolute)
21 Salah satu perbedaan utama antara bangsa dengan negara adalah unsur ….
A. wilayah yang dimiliki
D. hubungan luar negeri
B. penduduk
E. kedaulatan
C. norma yang berlaku
22 Dalam pandangan J.J. Rousseau, sebelum membentuk suatu negara, kehidupan manusia
diposisikan pada ….
A. seperti kehidupan serigala
B. seakan-akan menyerupai taman firdaus
C. bagaikan kehidupan sekelompok semut
D. bagaikan kehidupan di alam liar/bebas
E. seperti kehidupan di alam rimba
23 Faktor umum yang mendorong manusia untuk hidup berkelompok adalah ….
A. rasa kesukuan, ras, dan etnis
B. materi, pertahanan, dan kekuasaan
C. spiritual, intelektual, dan faktor fisik
D. ingin memperluas pengaruh dan tujuan
E. persamaan nasib, tempat tinggal, dan keturunan
24 Dampak yang diakibatkan oleh sikap primordial adalah ….
A. mempersempit moralitas pengakuan terhadap kesamaan harkat dan martabat serta
melunturkan wawasan kebangsaan
B. menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air, bangsa, dan negara
C. menumbuhkan rasa kekeluargaan dan gotong royong yang tinggi
D. menciptakan stabilitas nasional yang mantap
E. menciptakan kehidupan yang selaras, seimbang, dan serasi.
25 Wilayah, penduduk, pemerintah, dan kedaulatan merupakan ….
A. syarat-syarat terjadinya negara
B. hal-hal yang terpenting dalam suatu negara
C. unsur-unsur suatu bangsa
D. karakter suatu negara
E. unsur-unsur terbentuknya negara
26 Tujuan suatu negara pada hakikatnya adalah ….
A. meningkatkan kebutuhan masyarakat
B. melindungi wilayah negara
C. menciptakan ketertiban masyarakat
D. mengusahakan kesejahteraan umum
E. memeratakan pendapatan masyarakat
27 Unsur-unsur terbentuknya suatu bangsa dilihat dari aspek kejiwaan adalah ....
A. keberadaannya diakui oleh bangsa lain
B. memiliki rasa senasib dan sepenanggungan
C. terdapat persamaan identitas, karakter ataupun budaya.
D. mendiami pada suatu wilayah tertentu
E. terdapat sekelompok manusia yang mempunyai kemauan untuk bersatu
28 Menurut pandangan John Locke, agar dapat berjalan dengan baik dan jauh dari pelanggaran
terhadap hak-hak rakyat, pemerintahan pada suatu negara harus dipisah-pisahkan menjadi
beberapa bidang kekuasaan, yaitu ….
A. legislatif, eksekutif, dan yudikatif
B. legislatif, eksekutif, dan federatif
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C. eksekutif dan yudikatif
D. legislatif dan federatif
E. legislatif dan eksekutif
Menurut pandangan Baron De Montesque, agar dapat berjalan dengan baik dan jauh dari
pelanggaran terhadap hak-hak rakyat, pemerintahan pada suatu negara harus dipisahpisahkan menjadi beberapa bidang kekuasaan, yaitu ….
A. legislatif, eksekutif, dan yudikatif
B. legislatif, eksekutif, dan federatif
C. eksekutif dan yudikatif
D. legislatif dan federatif
E. legislatif dan eksekutif
Penyesalan diri merupakan pelanggaran terhadap norma moral. Sanksi ini berasal dari....
A. Tuhan
D. masyarakat
B. dirinya sendiri
E. negara
C. orang lain
Ketentuan yang diatur dalam hukum pidana adalah tentang ....
A. kejahatan dan pelanggaran
D. melakukan pelanggaran
B. kejahatan kemanusiaan
E. korupsi dan penggelapan
C. pelanggaran administrasi
Dibandingkan norma-norma lainnya, keistimewaan norma hukum adalah ....
A. selalu dibutuhkan dalam mengatur kehidupan bermasyarakat
B. bersumber pada lingkungan masyarakat sekitar
C. materi norma yang bersifat mengatur kehidupan dalam masyarakat
D. sifatnya memaksa (imperatif) dengan sanksi ancaman hukuman
E. dibuat oleh masyarakat yang membutuhkan ketertiban
Hubungan antara warga negara dan negara yang menyangkut kepentingan umum diatur
dengan hukum ....
A. publik
D. nasional
B. antargolongan
E. material
C. formal
Penjelasan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum terdapat
dalam....
A. Pembukaan UUD 1945
B. Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945
C. Batang Tubuh UUD 1945
D. TAP MPRS No. XX/MPRS/1966
E. Penjelasan UUD 1945
Indonesia Adalah Negara Hukum dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada
pasal…
A. Pasal 1 ayat 1
D. Pasal 2 ayat 1
B. Pasal 1 ayat 2
E. Pasal 2 ayat 2
C. Pasal 1 ayat 3
Salah satu perbedaan hukum publik dengan hukum privat terletak pada ....
A. saat berlakunya
D. sanksinya
B. prosesnya
E. fungsinya
C. landasan hukum
Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan
peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Pernyataan tersebut adalah bunyi Pasal....
A. 23 ayat (1)
D. 24 ayat (2)
B. 24 ayat (1)
E. 23 ayat (3)
C. 23 ayat (2)
Negara Indonesia menganut negara hukum adalah negara hukum dalam arti ....
A. deduktif
B. dinduktif
C. material
D. formal
E. positif

39 Pemeriksaan di tingkat banding di pengadilan tinggi dapat terjadi apabila ....
A. terhukum dijatuhi hukuman mati
B. terhukum atau penuntut hukum menolak putusan hakim pengadilan negeri
C. pengadilan negeri tidak serius dalam memutuskan perkara
D. terdakwa dihukum karena korupsi
E. terdakwa diputus hukuman seumur hidup
40 Jika anda melaporkan suatu kasus pencurian di daerah anda, proses pengadilan terdakwa
akan berjalan dilaksanakan di..
A. MA
D. Pengadilan Negeri
B. MK
E. Pengadilan Tinggi
C. KY
41 Aturan hukum bersifat memaksa agar ....
A. dipatuhi oleh anggota masyarakat
D. masyarakat merasa takut terhadap
B. lembaga hukum berwibawa
hukum
C. menjadi pedoman hidup masyarakat
E. lembaga hukum dapat bersikap
sewenang-wenang
42 Mematuhi peraturan yang berlaku dalam masyarakat berarti kita ....
A. membuat hukum masing-masing
D. mematuhi hukum yang berlaku
B. mematuhi aturan negara lain
E. memahami tata tertib masyarakat
C. menghayati setiap undang-undang
43 Peraturan hukum yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan tugas alat perlengkapan
negara disebut ....
A. Hukum Administrasi Negara
D. Hukum Tata Negara
B. Hukum Acara
E. Hukum Pidana
C. Hukum Perdata
44 Pembatalan atau pernyataan tidak sah oleh Mahkamah Agung terhadap putusan hakim di
bawahnya dinamakan ....
A. banding
D. kasasi
B. amnesti
E. grasi
C. judicial review
45 Hak asasi manusia bersifat universal, namun pelaksanaannya di tiap negara berbeda-beda.
Pelaksanaan HAM di Indonesia berpijak pada ....
A. pernyataan sedunia tentang hak-hak manusia
B. empat kebebasan dari Franklin D. Roosevelt
C. keseimbangan antara hak dan kewajiban
D. hak asasi pribadi dan ekonomi
E. hak asasi dan sosial kebudayaan
46 Pada setiap negara, proses penegakan HAM dipengaruhi oleh ….
A. kemajuan sosial ekonomi masyarakat
B. usia kemerdekaan/berdirinya negara
C. corak pandangan hidup masyarakat
D. komitmen negara pada piagam PBB
E. besar kecilnya paksaan negara lain
47 Dalam bidang ekonomi, penerapan paham liberalisme berakibat ….
A. yang kaya makin kaya dan yang miskin tetap miskin
B. terhapusnya jurang pemisah antara kaya dan miskin
C. yang kaya menjadi miskin dan yang miskin semakin miskin
D. baik yang kaya maupun yang miskin tetap hidup sejahtera
E. yang miskin menjadi kaya dan yang kaya semakin kaya
48 Secara universal, manusia memiliki hasrat untuk ....
A. menghargai hak asasi manusia
B. menghambat kesuksesan orang lain
C. menuntut penghargaan dari orang lain
D. menghindari pelaksanaan kewajiban
E. menghargai orang yang menghormatinya

49 Tantangan bagi penegakan hak asasi manusia adalah adanya pelanggaran hak asasi manusia
yang dapat dilakukan oleh ....
A. negara
B. individu
C. masyarakat, individu, dan negara
D. warga masyarakat
E. individu dan negara
50 Indonesia selaku anggota PBB memiliki tanggung jawab moral untuk ....
A. mempermalukan negara-negara bekas penjajah
B. membantu negara-negara bekas terjajah
C. mengakui seluruh konsep hak asasi manusia negara Amerika
D. membantu secara militer untuk mempertahankan negara yang diserang agresor
E. mengakui dan menghormati Piagam Hak Asasi Manusia se-Dunia
51 Masyarakat yang baik akan melaksanakan kewajiban hukum dan menghargai serta
menegakkan hak asasi manusia karena .... .
A. menyadari bahwa konsekuensi pelanggaran hukum cukup berat
B. memiliki pengetahuan hukum yang memadai
C. mempunyai keinginan untuk dihargai dan dipuji
D. memiliki kesadaran dan bukan karena keterpaksaan
E. merasa takut kalau mendapatkan sanksi yang berat
52 Dalam UUD 1945, jaminan hak asasi manusia tentang pendidikan di Indonesia tertuang
pada....
A. Pasal 30 UUD 1945
D. Pasal 34 UUD 1945
B. Pasal 33 UUD 1945
E. Pasal 32 UUD 1945
C. Pasal 31UUD 1945
53 Instrumen HAM adalah ....
A. aparat penegak HAM
B. ketentuan konstitusi tentang HAM
C. lembaga peradilan HAM
D. perangkat hukum HAM
E. hakim HAM
54 Dalam UUD 1945, jaminan hak asasi manusia di Indonesia terdapat dalam ....
A. Pasal 28A–28J UUD 1945
B. Pasal 28 dan 29 UUD 1945
C. Pasal 28 dan 3 UUD 1945
D. Pasal 26 dan 28A UUD 1945
E. Pasal 28A dan 32 UUD 1945
55 Faktor penghambat upaya penegakan hak asasi manusia di Indonesia, di antaranya, adalah....
A. kesadaran hukum sebagian masyarakat rendah
B. masih berlakunya sistem hukum kaum penjajah
C. pengetahuan hukum masyarakat yang rendah
D. kurangnya perangkat penegakan hukum pemerintah
E. banyaknya warga masyarakat berpikiran maju
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HUBUNGAN INTERNASIONAL DAN HAM
1 Hubungan Internasional adalah hubungan antar bangsa dalam segala aspeknya
yang dilakukan oleh suatu negara untuk mencapai kepentingan nasional
negara tersebut. Diskripsipsi tersebut merupakan pengertian hubungan
internasional yang dirujuk dari ........
A. Pembukaan UUD 1945 alinea IV
B. Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional
C. Konvensi Wina tahun 1969
D. Pendapat Accademy of Sciences of USSR
E. Buku Rencana Strategi Pelaksanaan Politik Luar Negeri RI
2 Yang menjadi landasan konstitusional Hubungan Internasional bagi negara RI
adalah .......
A. Pancasila
D. UU/PERPU
B. UU 1945
E. PERMENLU
C. Ketetapan MPR/MPRS
3 Salah satu isinya aspek alamiah(Trigatra) sebagai faktor pendorong adanya
hubungan internasional adalah ...
A. Faktor demografi
D. Faktor Sosbud
B. Faktor Idiologi
E. Faktor Hankam
C. Faktor Politik
4 Yang merupakan unsur declaratif terbentuknya suatu negara dan menjadi
faktor pendorong lahirnya hubungan Internasional......…
A. Wilayah teritorial
D. Pemerintah yang berdaulat
B. Rakyat
E. Pemerintah yang merdeka
C. Pengakuan negara lain
5 Aspek –aspek kehidupan bangsa atau aspek kehidupan nasional disebut......
A. TRI GATRA
D. ASTA GATRA
B. PANCA GATRA
E. ASTA BRATA
C. HANKAMRATA
6 Tujuan nasional Indonesia yang bersifat eksternal adalah ....
A. Melindungi segenap rakyat dan seluruh tumpah darah Indonesia
B. Memajukan kesejahteraan umum
C. Melaksanakan ketertiban dunia
D. Mencerdaskan kehidupan bangsa
E. Melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif
7 Yang bukan merupakan bentuk kerjasama regional adalah .......
A. ASEAN
D. MEE
B. PBB
E. LIGA ARAB
C. NATO
8 Asas hukum internasional yang melaksanakan hukum bagi semua orang dan
semua barang yang ada di wilayahnya, adalah asas…
A. Solidaritas
D. Universalitas
B. Nasionalitet
E. Teritorialitet
C. Utilitas
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Agar terciptanya kerukunan an kerja yang saling menguntungkan, maka
perlu…
A. mengakui persamaan hak dan kedaulatan dari semua negara
B. untuk menghindari ancaman peperangan
C. memelihara perdamaian dan keamanan internasional
D. menjauhi penggunaan ancaman atau kekerasan pada negara lain
E. untuk hidup bebas dari rasa takut dan kemiskinan
Seluruh kegiatan untuk melaksanakan politik luar negeri suatu negara dalam
hubungannya dengan bangsa dan negara lain adalah merupakan salah satu
sarana hubungan internasional yang disebut .............
A. Diplomasi
D. Intervensi
B. Propaganda
E. Intimidasi
C. Provokasi
Perjanjian internasional adalah suatu persetujuan antara subjek-subjek hukum
internasional yang menimbulkan kewajiban-kewajiban yang mengikat dalam
hukum internasional. Perjanjian internasional dapat berbentuk bilateral
maupun multirateral. Pengertian perjanjian internasional tersebut merupakan
pendapat ....
A. Oppenheimer-Lauterpacht
B. Accademy of Sciences of USSR
C. Prof Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH.
D. Schwarzenberger
E. Konvensi Wina tahun 1969
Landasan konstitusional ratifikasi perjanjian internasional bagi negara RI
adalah...
A. pasal 11 UUD 1945
D. pasal 24 UUD 1945
B. pasal 13 UUD 1945
E. pasal 27 UUD 1945
C. pasal 14 UUD 1945
Dalam perjanjian internasional terdapat suatu asas, yaitu janji mengikat para
pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas ini disebut…
A. pacta Warsawa
D. pacta sunt servanda
B. rebus sic stantibus
E. law making treaty
C. pacta sunt treaty
Yang merupakan sumbert utama dari sumber hukum internasional adalah …
A. Traktat
D. Yurisprodensi
B. Protokol
E. Doktrin
C. Konvensi
Perjanjian internasional sebagai sumber hukum formal digolongkan dalam
treaty contract dan law making treaties. Yang dimaksud dengan treaty contrac
adalah…
A. perjanjian-perjanjian yang mengakibatkan adanya hak dan kewajiban
antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian
B. perjanjian hukum material
C. hukum perjanjian
D. perjanjian-perjanjian dan kesepakatan
E. perjanjian wawasan dan kawasan

16 Menurut Konvensi Wina Proses pembuatan perjanjian internasional dibagi ke
dalam tiga tahap, yaitu ...
A. Ratification , Signature , dan Negosiation
B. Agreement , Negosiation, dan Ratification
C. Declaration , Ratication , dan Signature
D. Negosiation, Signature , dan Ratification
E. Signature,Ratification dan Negosiation
17 Ratifikasi hukum internasional yang banyak diterapkan oleh berbagai negara
adalah ratifikasi yang dilakukan oleh…
A. Eksekutif
D. DPR dan Pemerintah
B. Kepala Negara
E. Pemerintah
C. Legislatif
18 Perhatikan beberapa pernyataan berikut ini:
1) yurisprudensi internasional
2) Perjanjian internasional
3) Organisasi Internasional
4) Kebiasaan internasional
5) Konsensus internasional
6) Doktrin internasional
Berdasarkan urutan di atas, yang termasuk sumber hukum internasional adalah
nomor…
A. 1,2,3, dan 4
D. 2,4,5 dan 6
B. 2,4,1, dan 6
E. 1,2,5, dan 6
C. 1,2,4, dan 5
19 Yang menjadi landasan Operasional perjanjian Internasional bagi Indonesia
adalah ............
A. UU NO. 17 TAHUN 1985
B. UU NO. 12 TAHUN 2006
C. UU NO. 12 TAHUN 2011
D. UU NO. 24 TAHUN 2000
E. UU NO. 10 TAHUN 2004
20 Yang bukan merupakan subyek hukum internasional adalah .....
A. Negara
B. Organisasi Internasional
C. Tachta Suci Vatikan(Paus)
D. Pihak Pemberontak
E. PMI(Palang Merah Indonesia)
21 Perjanjian internasional yang mengandung kaidah-kaidah hukum yang dapat
berlaku secara universal bagi anggota masyarakat bangsa-bangsa. Perjanjian
tersebut tergolong ...
A. Treaty Contract
D. Traktat
B. Traktat bilateral
E. E.Traktat multilateral
C. Law making Treaties

22 Suatu perjanjian yang nenimbulkan hak dan kewajiban yang mengikat secara
hukum terhadap negara-negara pesertanya saja, disebut ...
A. Charter
D. Treaty Contract
B. MOU
E. Law Making Treaty
C. Agreement
23 Perbedaan antara perjanjian bilateral dengan multilateral, terletak pada...
A. pejabat yang membuatnya
D. kepentingan yang diaturnya
B. dasar hukumnya
E. kekuatan mengikatnya
C. jumlah pesertanya
24 Menurut Konvensi Wina 1969,yang merupakan salah satu penyebab batalnya
perjanjian internasional, adalah ...
A. adanya unsur penipuan dari salah satu pihak peseta perjanjian
B. habis masa berlakunya
C. perundingan tidak dihadiri kepala negara
D. salah satu pihak peserta perjanjian punah
E. persetujuan dari para peserta perjanjian
25 Berikut ini sebab-sebab perjanjian internasional, baik secara bilateral maupun
multilateral dapat berakhir, kecuali ...
A. telah tercapai tujuan perjanjian
B. habis masa berlakunya
C. perundingan tidak dihadiri kepala negara
D. salah satu pihak peserta perjanjian punah
E. karena persetujuan dari para peserta untuk mengakhiri perjanjian
26 Perwakilan luar negeri memiliki wilayah kerja keseluruhan dalam Negara
penerima dinamakan...
A. Duta Besar
D. Menteri Residen
B. Perwakilan Konsuler
E. Perwakilan Diplomatik
C. Duta Besar Luar Biasa
27 Dasar hukum dibukanya perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler RI
adalah ...
A. Pasal 11 UUD 1945
D. Pasal 12 UUD 1945
B. Pasal 13 UUD 1945
E. Pasal
15
UUD
1945
C. Pasal 14 UUD 1945
28 Hak kekebalan dalam wilayah/daerah kedutaan besar atau kantor perwakilan
diplomatik adalah pengertian dari....
A. Hak Veto
D. Hak repudiasi
B. Hak Interpelasi
E. Hak eksteritorialitet
C. Hak asylum
29 Hak suaka yang dimiliki oleh setiap perwakilan diplomatik dalam memberikan
perlindungan terhadap warga negara asing yang eminta perlindungan karena
memiliki permasalahan politik di negara asalnya disebut ....
A. Hak immunitet
D. Hak opsi
B. Hak asylum
E. Hak repudiasi
C. Hak interpelasi

30 Kepala perwakilan diplomatik disebut…….
A. Konsul Jendral
D. Kuasa Usaha
B. Duta Besar
E. Minister Residen
C. Konsulat Jendral
31 Yang mengangkat duta dan konsul menurut UUD’ 45 adalah……
A. Menteri Luar Negeri
B. Presiden
C. Presiden dengan pertimbangan MA
D. Presiden dengan pertimbangan DPR
E. Menteri Luar Negeri dengan persetujuan DPR
32 Melaksanakan usaha peningkatan hubungan dengan negara penerima di
bidang perekonomian, perdagangan, perhubungan, kebudayaan dan ilmu
pengetahuan merupakan tugas dan wewenangnya ......
A. Perwakilan Diplomatik
D. Duta besar
B. Perwakilan kosuler
E. Minister Residen
C. ECOSOC
33 Hak asylum adalah perwakilan diplomatik dalam bentuk ..........
A. hak untuk memberi suaka politik.
B. hak kebebasan korespondensi
C. hak pembebasan dari kewajiban membayar pajak
D. Hak pembebasan dari kewajiban pabean
E. hak kekebalan hukum terhadap alat-alat kekuasaan negara penerima
34 Dari pernyataan-pernyataan berikut yang bukan merupakan tugas umum
anggota perwakilan diplomatik adalah ...........
A. Representasi
D. Intervensi
B. Negosiasi
E. Proteksi
C. Obserevasi
35 Perwakilan Konsuler adalah perwakilan resmi suatu negara yang menjalankan
tugas hubungan kerjasama dengan pihak pemerintah negara penerima dalam
bidang .......
A. Politik
D. Hukum
B. Militer
E. Non Politik
C. Idiologi
36 Masuknya negara Indonesia menjadi anggota PBB adalah untuk…
A. masuknya wisata asing ke Indonesia
B. dapat mengenal budaya bangsa lain
C. menyelesaikan sengketa masalah Irian Barat
D. mengharapkan bantuan keuangan dari negara
E. memperlancar hubungan negara lain
37 Yang bukan merupakan negara pemrakarsa berdirinya organisasi regional
ASEAN adalah.....
A. Indonesia
D. Philipina
B. Taiwan
E. Singapura
C. Malaysia

38 Menyelamatakan generasi mendatang dari bencana perang merupakan ........
A. Prisip utama ASEAN
D. Tujuan PBB
B. Tujuan ASEAN
E. Tujuan NATO
C. Asas PBB
39 Badan khusus PBB yang mebidangi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan
Kebudayaan Perserikatan Bangsa-bangsa adalah ......
A. ECOSOC
D. WHO
B. UNHCR
E. FAO
C. UNESCO
40 Organisasi internasional yang berwenang memutus perkara penyelesaian
sengketa internasional adalah .........
A. General Asssembly(MU)
B. Security Cuoncil(DK)
C. Trusteeship Council(DP)
D. International Court of Justice(M I )
E. International Criminal Court( ICC)
41 Yang bukan termasuk anggota tetap Dewan Keamanan PBB adalah...
A. Amerika Serikat
D. Perancis
B. Cina
E. Jerman
C. Rusia
42 Mahkamah Internasional sebagai pengadilan tertinggi di dunia, berkedudukan
di...
A. Amerika Serikat
D. Inggris
B. Belanda
E. Perancis
C. Swiss
43 Organisasi Regional yang bergerak dalam bidang politik dan militer adalah .....
A. ASEAN
D. NATO
B. OPEC
E. AFTA
C. APEC
44 Setelah Indonesia mengundurkan diri dari anggota PBB, kemudian Indonesia
aktif kembali menjadi anggota PBB pada...
A. 28 September 1950
D. 28 September 1966
B. 7 Januari 1965
E. 8 Agustus 1967
C. 20Januari 1965
45 UNCI (United Nation Commissioner for Indonesia) pernah dibentuk oleh
Dewan Keamanan PBB untuk membantu penyelesaian sengketa antara
Indonesia dengan…
A. Belanda
D. Australia
B. Jepang
E. Timor Leste
C. Malaysia
46 Pendirian/kebijakan suatu negara menutup diri untuk tidak mau bekerjasama
dengan negara lain dan akan mencukupi kebutuhan rakyatnya sendiri
disebut.........
A. PolitikNetral
D. Politik Bebas
B. Politik Autharchi
E. Politik Alliancy
C. Independent Polecy

47 Prinsip-prinsip pokok politik luar negeri Indonesia adalah…
A. Bersikap netral
B. menjalankan politik damai
C. menguntungkan pada bangsa sendiri
D. ikut campur tangan urusan negara lain
E. memihak negara yang sehaluan/sepaham
48 Politik luar negeri RI dirumuskan berdasarkan pada Cita-cita Nasional dan
Tujuan Nasional yang tercantum dalam Pembukaan UUD’45 alinea…..
A. pertama dan ketiga
B. ketiga dan keempat
C. kedua dan ketiga
D. pertama dan keempat
E. pertama, kedua dan keempat
49 Perwujudan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif antara
lainnya…
A. A.tidak memihak block manapun
B. B.membentuk SEATO
C. C.ikut membantu perang Palestina
D. D.membuka diri terhadap intervensi negara maju
E. E.bebas tidak terikat dengan aturan internasional
50 Yang bukan merupakan penyimpangan Politik Luar Negeri Bebas Aktif pada
masa Demokrsi terpimpin adalah ........
A. Indonesia keluar dari PBB
B. Konfrontasi dengan Malaysia
C. Politik poros Jakarta –Peking
D. Membentuk Kabinet Dwikora
E. Membentuk TRIKORA

HAK ASASI MANUSIA
1 Hak asasi manusia bersifat universal, namun pelaksanaannya di tiap negara berbeda-beda.
Pelaksanaan HAM di Indonesia berpijak pada ....
A. pernyataan sedunia tentang hak-hak manusia
B. empat kebebasan dari Franklin D. Roosevelt
C. keseimbangan antara hak dan kewajiban
D. hak asasi pribadi dan ekonomi
E. hak asasi dan sosial kebudayaan
2 Indonesia telah menunjukkan kesungguhan pada peristiwa Timor Timur dalam mengadili
orang yang diduga melakukan kejahatan berat dengan cara ....
A. menjalankan proses pemeriksaan dan pengadilan yang benar dan transparan
B. melibatkan para pakar dan ahli hukum internasional yang telah berpengalaman
C. menahan dan memeriksa secara intensif para tersangka dalam kasus tersebut
D. mengumumkan bahwa semua yang terlibat akan dikenai hukuman berat
E. meminta ganti rugi kepada pemerintah Timor Timur
3 Pada setiap negara, proses penegakan HAM dipengaruhi oleh ….
A. kemajuan sosial ekonomi masyarakat
B. usia kemerdekaan/berdirinya negara
C. corak pandangan hidup masyarakat
D. komitmen negara pada piagam PBB
E. besar kecilnya paksaan negara lain
4 Dalam bidang ekonomi, penerapan paham liberalisme berakibat ….
A. yang kaya makin kaya dan yang miskin tetap miskin
B. terhapusnya jurang pemisah antara kaya dan miskin
C. yang kaya menjadi miskin dan yang miskin semakin miskin
D. baik yang kaya maupun yang miskin tetap hidup sejahtera
E. yang miskin menjadi kaya dan yang kaya semakin kaya
5 Secara universal, manusia memiliki hasrat untuk ....
A. menghargai hak asasi manusia
B. menghambat kesuksesan orang lain
C. menuntut penghargaan dari orang lain
D. menghindari pelaksanaan kewajiban
E. menghargai orang yang menghormatinya
6 Tantangan bagi penegakan hak asasi manusia adalah adanya pelanggaran hak asasi manusia
yang dapat dilakukan oleh ....
A. negara
D. individu
B. masyarakat, individu, dan negara
E. warga masyarakat
C. individu dan negara
7 Indonesia selaku anggota PBB memiliki tanggung jawab moral untuk ....
A. mempermalukan negara-negara bekas penjajah
B. membantu negara-negara bekas terjajah
C. mengakui seluruh konsep hak asasi manusia negara Amerika
D. membantu secara militer untuk mempertahankan negara yang diserang agresor
E. mengakui dan menghormati Piagam Hak Asasi Manusia se-Dunia
8 Dalam UUD 1945, jaminan hak asasi manusia tentang pendidikan di Indonesia tertuang
pada....
A. Pasal 30 UUD 1945
D. Pasal 33 UUD 1945
B. Pasal 31UUD 1945
E. Pasal 34 UUD 1945
C. Pasal 32 UUD 1945
9 Apabila suatu negara kehilangan kepercayaan luar negeri, salah satu kerugiannya adalah ....
A. dipanggilnya para korps diplomatik asing pulang ke negaranya
B. keengganan calon investor asing menanamkan modalnya
C. tidak dianggap layak sebagai negara yang berdaulat
D. akan dianggap sebagai negara sarang teroris
E. ketaatan rakyat kepada pemerintah berkurang

10 Masyarakat yang baik akan melaksanakan kewajiban hukum dan menghargai serta
menegakkan hak asasi manusia karena .... .
A. menyadari bahwa konsekuensi pelanggaran hukum cukup berat
B. memiliki pengetahuan hukum yang memadai
C. mempunyai keinginan untuk dihargai dan dipuji
D. memiliki kesadaran dan bukan karena keterpaksaan
E. merasa takut kalau mendapatkan sanksi yang berat
11 Instrumen HAM adalah ....
A. aparat penegak HAM
D. ketentuan konstitusi tentang HAM
B. lembaga peradilan HAM
E. perangkat hukum HAM
C. hakim HAM
12 Mahkamah Internasional dalam suatu peradilan nasional berkedudukan sebagai lembaga
yang ....
A. mengawasi
D. melengkapi
B. mengatasi
E. membawahi
C. menindaklanjuti
13 Dalam UUD 1945, jaminan hak asasi manusia di Indonesia terdapat dalam ....
A. Pasal 28A–28J UUD 1945
B. Pasal 28 UUD 1945
C. Pasal 28A dan I UUD 1945
D. Pasal 28A UUD 1945
E. Pasal 28 dan 28A UUD 1945
14 UUD 1945 menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib serta dalam usaha
pembelaan negara. Hal ini terdapat dalam Pasal …
A. 27 ayat (2)
D. 30 ayat (1)
B. 27 ayat (3)
E. 30 ayat (2)
C. 28 ayat (2)
15 Faktor penghambat upaya penegakan hak asasi manusia di Indonesia, di antaranya, adalah ....
A. kesadaran hukum sebagian masyarakat rendah
B. masih berlakunya sistem hukum kaum penjajah
C. pengetahuan hukum masyarakat yang rendah
D. kurangnya perangkat penegakan hukum pemerintah
E. banyaknya warga masyarakat berpikiran maju
16 Daya nalar yang dimiliki manusia baru berfungsi apabila ia ….
A. mempunyai kepentingan bersama
B. bekerja sama dengan manusia lainnya
C. memiliki bekal kemampuan yang memadai
D. bekerja dengan tekun
E. belajar sepanjang hayat
17 Landasan idiil kebijakan luar negeri Indonesia adalah…
A. Pancasila
D. Perjanjian Internasional
B. Undang-Undang Dasar Tahun 1945
E. Kebijakan Presiden RI
C. Keputusan PBB
18 Politik luar negeri Indonesia bersifat aktif, artinya bangsa dan negara Indonesia ….
A. tidak ikut anggota organisasi Internasional apapun
B. menjajah negara lain yang pernah menjajah bangsa Indonesia
C. mencampuri urusan dan membela negara lain
D. mencampuri urusan dalam negeri negara lain
E. membela setiap negara yang hendak dijajah oleh negara lain
19 Pengaturan hubungan internasional bermanfaat bagi bangsa-bangsa di dunia karena hal itu
akan mendorong ….
A. memudahkan negara penjajah mengelola daerah jajahannya
B. memantapkan ketergantungan negara miskin pada negara maju
C. mencegah terjadinya kesimpangsiuran dalam hubungan antarbangsa
D. menumbuhkan rasa persahabatan dan saling percaya antarbangsa
E. mendorong negara penjajah untuk memerdekakan daerah jajahannya

20 Hakikat Diplomasi adalah….
A. Pelaksanaan hubungan luar negeri secara nyata
B. Kekebalan para perwakilan diplomatik
C. Mewujudkan tujuan nasional negaranya
D. Mewujudkan tujuan nasional negara penerima
E. Hubungan kerja sama Internasional

Orang Tua
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Nilai

I.

Pilihlah satu jawaban yang benar dengan memberi tanda silang pada huruf a, b, c, d,
atau e pada lembar jawab yang tersedia !
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Menurut Otto Bouer terbentuknya suatu bangsa dilatarbelakangi oleh ….
a. Persamaan cita-cita tentang masa depan
b. Suatu perasaan terikat tanah air yang sama
c. Persamaan nasib dan penderitaan masa lalu
d. Suatu kepercayaan yang dimiliki banyak orang
e. Suatu persamaan, satu persatuan karakter dan watak
Manusia sebagai makhluk social dihadapkan pada suatu realitas kehidupan yang sangat
kompleks, terutama yang menyangkut usaha pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan
hidup bersama dari ancaman luar. Berdasarkan kenyataan inilah, akhirnya mendorong
manusia untuk membentuk asosiasi yang bernama ….
a. Keluarga
d. Bangsa
b. Masyarakat
e. Negara
c. Perkumpulan
Negara sebagai organisasi kesusilaan mengandung makna sebagai ….
a. Penjelmaaan seluruh rakyat
b. Kekuasaan yang mengatasi semua golongan
c. Persekutuan manusia dengan manusia lainnya
d. Organisasi yang mengatur masyarakat dunia
e. Masyarakat hukum yang melindungi hak-hak individu
Proses terbentuknya Negara secara pactum subjektionis terjadi karena adanya
perjanjian….
a. Antar penguasa dalam suatu Negara
b. Antar individu untuk membentuk Negara
c. Antar Negara untuk mewujudkan perdamaian
d. Antar warga Negara untuk membangun Negara
e. Antara individu dengan penguasa atau negara
Pengakuan oleh Negara lain dalam terbentuknya suatu Negara merupakan unsur ….
a. Pokok
d. Tamabahan
b. Mutlak
e. Penentu
c. Pembentuk
The Four freedom adalah istilah hak-hak yang dikemukakan Presiden Roosevelt. Di
bawah ini yang termasuk dalam The Four freedom adalah ….
a. Freedom of respect
b. Freedom of speech and thought
c. Freedom from kills
d. Freedom from feed
e. Freedom from love
Tiara rajin berlatih tari jaipong. Ia mengembangkan variasi tariannya dan
mengajarkannya pada murid-muridnya. Meski ia menambahkan variasi gerakan, namun
ia tetap menjaga keaslian tarian tersebut. Ia telah berperan serta melestarikan budaya
bangsa. Hak yang dimiliki oleh Tiara termasuk dalam hak asasi ….
a. Sipil
d. Pribadi
b. Politik
e. Ekonomi
c. Social dan budaya
Instrumen HAM international mengenai hak anak adalah ….
a. CEDAW
d. CERD
b. CRC
e. ICCPR
c. UDHR
Pengertian konstitusi banyak perbedaan tetapi ada kesamaan pandangan yang disepakati
bahwa konstitusi memuat garis-garis besar dan ….

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

a. Asas tentang organisasi suatu Negara
b. Pejabat Negara
c. Tujuan negara
d. Penyelenggaraan Negara
e. Dasar negara
Pembukaan UUD 1945 dibandingkan dengan Batang Tubuh UUD 1945 kedudukannya
adalah ….
a. Maknanya lebih sempit
b. Tidak ada hubungannya sama sekali
c. Sama
d. Lebih tinggi
e. Lebih rendah
Pembukaan UUD 1945 tidak dapat diamandemen, hal ini disebabkan karena di dalam
pembukaan UUD 1945 memuat ….
a. Tujuan Negara
d. HAM
b. Pasal-pasal
e. Cita-cita negara
c. Dasar Negara
Seseorang yang tinggal berdiam dalam suatu Negara adalah ….
a. Warga Negara
d. Pendukung Negara
b. Rakyat Negara
e. Penduduk negara
c. Kaula Negara
Bila seorang anak dilahirkan dari keturunan bangsa A ( ius sanguinis ), kemudian lahir
di Negara B ( ius soli ), maka anak tersebut akan menjadi ….
a. Apatride
d. Repudiasi
b. Stelsel aktif
e. naturalisasi
c. Bipatride
Pasal 27 ayat 3 UUD 1945 mengatur tentang kedudukan yang sama dalam ….
a. Bidang hukum dan pemerintahan
b. Bidang social dan ekonomi
c. Bidang social dan budaya
d. Upaya pembelaan Negara
e. Mengatur ekonomi
Struktur-struktur politik yang hidup dan berfungsi dalam suasana kemasyarakatan
disebut sebagai ….
a. Aparat struktur politik
d. Suprastruktur politik
b. Organisasi struktur politik
e. Wahana struktur politik
c. Infra struktur politik
Salah satu bentuk partisipasi politik dalam bentuk non-konvensional adalah sebagai
berikut ….
a. Komunikasi dengan pejabat politik
b. Mogok makan
c. Membentuk kelompok kepentingan
d. Diskusi politik
e. Pemberian suara
Di bawah ini yang bukan merupakan ciri-ciri masyarakat madani adalah ….
a. Pengakuan dan perlindungan HAM
b. Partisipasi warga negara dalam Pemilu
c. Pengutamaan kepentingan warga negara
d. Pemerintah yang memperhatikan kesejahteraan dan keadilan rakyat
e. Pemerintah yang mewujudkan kesejahteraan aparat pemerintah di segala bidang
Sistem demokrasi yang dianut oleh pemerintah Republik Indonesia adalah demokrasi
Pancasila. Arti demokrasi Pancasila adalah …
a. Demokrasi yang membawa kebebasan rakyat
b. Demokrasi yang membela kepentingan rakyat
c. Demokrasi yang dijiwai oleh sila-sila Pancasila
d. Demokrasi yang mengedepankan nilai-nilai keadilan
e. Demokrasi yang lahir bersamaan dengan lahirnya dasar Negara Pancasila

19. Orang tua yang tidak memaksakan kehendak anak, anak menerima nasehat orang tua,
pembagian tugas dalam rumah tangga. Merupakan contoh perilaku demokrasi dalam ….
a. Lingkungan keluarga
d. Lingkungan kelompok
b. Lingkungan masyarakat
e. Lingkungan luar
c. Lingkungan sekolah
20. Berdasarkan demokrasi Pancasila, setiap hasil keputusan baik melalui musyawarah
mufakat maupun suara terbanyak harus dihormati dan dijunjung tinggi. Hal ini berarti
bahwa semua pihak yang bersangkutan harus ….
a. Melaksanakan karena kita wajib untuk tenggang rasa
b. Melaksanakan keputusan tersebut jika menguntungkan
c. Menerima keputusan yang telah disepakati dengan itikad baik
d. Menerima dengan rasa tanggung jawab
e. Tunduk kepada pembuat keputusan
21. Pemerintah harus membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi
tentang penyelenggaraan Negara adalah pengertian dari ….
a. Asas proporsionalitas
d. Asas keterbukaan
b. Asas kepastian hukum
e. Asas ketertiban
c. Asas profesionalitas
22. Sebagai warga Negara yang baik, kita harus memiliki sikap terbuka dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara. Maka salah satu hal yang akan kalian lakukan adalah ….
a. Menghargai pendapat orang lain
b. Mencurigai orang lain
c. Mendirikan organisasi politik
d. Bersahabat dengan orang yang menguntungkan
e. Menjalin hubungan dengan orang yang kelihatannya baik saja
23. Berikut ini cirri-ciri orang yang bersifat terbuka adalah ….
a. Saling menghargai
d. Lapang dada
b. Pamrih
e. toleransi
c. Konsekuen
24. Perjanjian bilateral dan multilateral adalah pemahaman perjanjian internasional
berdasarkan kriteria ….
a. Objek perjanjian
d. Jumlah peserta
b. Cara berlakunya
e. Struktur perjanjian
c. Prosedurnya
25. Setiap tahap perjanjian internasional harus dilaksanakan secara tertib oleh Negara
penyelenggara. Tahap-tahap dalam perjanjian internasional adalah ….
a. Negosiasi, penandatanganan dan ratifikasi
b. Pertukaran nota, persetujuan dan ratifikasi
c. Negosiasi, persetujuan daan ratifikasi
d. Negosiasi, ratifikasi dan realisasi
e. Proses verbal, persetujuan dan ratifikasi
26. Rakyat memiliki hak untuk ikut serta dalam setiap kebijakan luar negeri yang dibuat
oleh pemerintah. Keterlibatan rakyat dalam pembuatan kebijakan luar negeri dapat
ditunjukkan melalui ….
a. Pengadaan perwakilan konsuler di luar negeri
b. Persetujuan DPR dalm pembuatan perjanjian internasional
c. Kewenangan presiden membuat kebijakan luar negeri
d. Dibentuknya departemen luar negeri oleh pemerintah Indonesia
e. Pembuatan perjanjian internasional
27. Hakikat diplomasi adalah ….
a. Pelaksanaan hubungan luar negeri secara nyata
b. Kekebalan para perwakilan diplomatic
c. Mewujudkan tujuan nasional negaranya
d. Mewujudkan tujuan nasional Negara penerima

e. Hubungan kerja sama international
28. Perwakilan diplomatik yang mempunyai kekuasaan di bawah duta adalah ….
a. Konsul jenderal
d. Duta
b. Atase
e. Kuasa usaha
c. Menteri residen
29. Dalam melaksanakan tugasnya, korp diplomatik maupun konsuler harus sejalan
dengan….
a. Tata Hukum Indonesia
d. Kepentingan nasional
b. Kepentingan umum
e. Hukum internasional
c. Kepentingan internasional
30. Dibawah ini merupakan organisasi pemerintah internasional adalah ….
a. Uni eropa, WTO dan PBB
b. ASEAN, Greenpeace dan UNICEF
c. Oxfam, WWF dan UNESCO
d. Freeport, Uni Eropa, PBB
e. WTO, WHO, WWF
31. PBB memiliki peran dalam beberapa proses perundingan damai antara Indonesia
dengan Belanda, antara lain ….
a. Perundingan Linggarjati
b. Perundingan Renville
c. Pembentukan UNHCR
d. Pelaksanaan Agresi Militer tahun 1947
e. Perundingan Rengasdengklok
32. ASEAN merupakan oragnisasi Internasional bangsa – bangsa ….
a. Asia Tenggara
d. Asia Pasifik
b. Afrika Barat daya
e. Eropa Barat
c. Pengekspor Minyak
33. Ideology dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu ideology terbuka dan ideology
tertutup. Ideology terbuka artinya ….
a. Ideology yang dibuat oleh pemerintah yang secara resmi diakui oleh rakyatnya.
b. Disusun oleh para pendiri negara
c. Ideologi yang pada dirinya memiliki unsur fleksibilitas dan menerima interprestasi
baru yang sesuai dengan tuntutan dan perkembangan jaman
d. Ideology yang tidak mau sama sekali menerima interprestasi baru walaupun jaman
terus berkembang
e. Ideology yang memiliki sifat statis
34. Arti Pancasila sebagai ideology digunakan untuk memfilter pengaruh perubahan dan
perkembangan jaman di era globalisasi ini tanpa mengubah nilai-nilai dasarnya. Dalam
hal ini Pancasila memiliki sifat ….
a. Dinamis dan terbuka
d. Konvensional
b. Kaku
e. Bebas dan liberal
c. Tertutup
35. Nilai-nilai Pancasila yang diamalkan bangsa Indonesia akan memberikan corak khusus
sehingga bangsa Indonesia berbeda dengan bangsa lain karena Pancasila sebagai ….
a. Kepribadian bangsa
b. Pandangan hidup
c. Dasar Negara
d. Ideology Negara
e. Tujuan yang ingin diwujudkan bangsa Indonesia
36. Menghargai hasil karya orang lain merupakan pengamalan Pancasila terutama sila ke….
a. 2
d. 5
b. 3
e. 1
c. 4
37. Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai nasionalisme,
mencegah adanya tawuran antar pelajar merupakan perwujudan nilai Pancasila sila ….

a. Ketuhanan Yang Maha Esa
b. Kemanusiaan yang adil dan berdab
c. Persatuan Indonesia
d. Kemanusiaan yang adil dan berdab dan Persatuan Indonesia
e. Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia
38. Sistem pemerintahan dimana kekuasaan legislative lebih kuat dari pada kekuasaan
eksekutif adalah ….
a. Presidensiil
d. Parlementer
b. Republic
e. Konstitusional
c. Referendum
39. Salah satu ciri system pemerintahan presidensiiil adalah ….
a. Kepala negaranya adalah raja
b. Kepala negaranya perdana menteri
c. Kepala pemerintahannya adalah perdana menteri
d. Cabinet bertanggungjawab pada perdana menteri
e. Kepala Negara dan pemerintahannya adalah presiden
40. Perkembangan pers pada jaman penjajahan mengalami hambatan. Pada waktu itu pers
dianggap sebagai …
a. Sarana pendidikan bagi pribumi
b. Lembaga yang harus diwaspadai
c. Lembaga atau media pribumi yang sering menghasut
d. Media pendidikan politik bagi pribumi
e. Sarana komunikasi rakyat yang berbahaya
II. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar !
1
2
3
4
5

Sebutkan yang termasuk unsur pembentuk suatu bangsa !
Rumusan tujuan NKRI ada dimana, sebutkan rumusannya tersebut !
Apakah pentingnya keterbukaan dalam kehidupan berbangsa Indonesia, sebutkan !
Berikan 2 contoh tentang sikap positif terhadap nilai – nilai Pancasila sebagai
ideologi terbuka !
Sebutkan yang termasuk peranan dari pers !

Orang Tua

Guru

Dwi Oktofianto, S.Pd

Korektor

Nilai

I. Pilihlah satu jawaban yang benar dengan member tanda silang pada huruf, a, b, c, d,
atau e pada lembar jawab yang tersedia !
1. Sistem nilai dari pancasila yang melandasi Hak Asasi Manusia adalah nilai ketuhanan,
kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Pancasila menjadi dasar dan arah
pelaksanaan Hak Asasi Manusia, sedangkan undang – undang yang mengatur HAM di
Indonesia adalah.…
A. UU RI No 14 Tahun 1970
B. UU RI No 39 Tahun 1999
C. UU RI No 12 Tahun 2005
D. UU RI No 23 Tahun 2014
E. UU RI No 5 Tahun 1998
2. Dalam proses pembahasan perubahan UUD 1945 terdapat kesepakatan dasar dalam
melakukan perubahan dengan cara addendum yaitu . …
A. Boleh mengubah naskah asli diganti dengan naskah baru.
B. Boleh mengubah naskah asli ditambah dengan naskah baru.
C. Perubahan dengan
tetap mempertahankan naskah asli dan naskah barunya
ditambahkan pada lampiran tersendiri .
D. Boleh melakukan perubahan naskah asli untuk disempurnakan sesuai kehidupan baru.
E. Perubahan dengan tetap mempertahankan naskah asli dan naskah perubahannya
melekat pada naskah asli.
3. Tidak ada negara yang dapat berdiri sendiri, oleh karena itu Hubungan Internasional
merupakan hal penting bagi suatu negara. Tujuan setiap negara mengadakan Hubungan
Internasional adalah . …
A. Agar negara tersebut tercatat sebagai negara PBB.
B. Agar negara tersebut dapat dikenal oleh negara lain.
C. Untuk menunjukkan bahwa negara tersebut peduli terhadap masyarakat internasional.
D. Agar masyarakat internasional mengetahui bahwa negara tersebut telah berdaulat.
E. Untuk mencukupi kebutuhan negara tersebut yang tidak dapat dipenuhi sendiri.
4. Perjanjian Internasional yang dipakai untuk perjanjian yang tidak begitu
penting,penyelesaian cepat, dan berjangka pendek terdiri dari . ….
A. Ratifikasi dan penandatanganan.
B. Ratifikasi dan pengesahan.
C. Perundingan dan pengesahan.
D. Pengesahan dan penandatanganan.
E. Perundingan dan penandatanganan.
5. Di lembaga kehakiman Negara Indonesia saat ini ada Mahkamah Agung, Mahkamah
Konstitusi dan Komisi Yudisial. Syarat menjadi anggota Komisi Yudisial adalah . …
A. Memiliki pengetahuan dan ketrerampilan dari berbagai pengalaman sehingga mampu
menghadapi dan memberikan saran-saran didalam hokum.
B. Memiliki pengetahuan dan keahlian dibidang hukum tertentu di indonesia.
C. Memiliki pengetahuan dan pengalaman serta keahlian hukum internasional.
D. Memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan
kepribadian yang tidak tercela.
E. Memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta mampu berkompetensi
dibidang hukum dan HAM.
6. Dalam hubungan internasional diperlukan perwakilan diplomatic. Tugas umum
perwakilan diplomatic yang mencakup bidang observasi adalah . …
A. Melakukan protes dengan pemerintah negara penerima.
B. Mewakili kebijaksanaan politik negaranya.
C. Mengadakan perjanjian yang mungkin dibuat oleh negaranya.
D. Menelaah dengan teliti setiap kejadian atau peristiwa di negara penerima.
E. Mengadakan penyelidikan pertanyaan dengan pemerintah negara penerima.
7. Negara memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan
mengurus pemerintahan sendiri di daerah yang bersifat otonomi, hal ini melalui asas…
A. Sentralisasi.

B. Demokrasi.
C. Tugas perbantuan.
D. Dekonsentrasi.
E. Desentralisasi.
8. Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di
bawah undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undangundang, hal ini merupakan wewenang dari . …
A. Mahkamah Konstitusi.
B. Mahkamah Agung.
C. LSM.
D. Komisi yudisial.
E. KOMNASHAM.
9. Dalam melaksanakan fungsi mediasi/penghubung Komnas HAM berwenang untuk
melaku kan hal berikut, kecuali . …
A. Perdamaian antar kedua belah pihak.
B. Penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, konsiliasi, dan penilaian ahli.
C. Pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui
pengadilan.
D. Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran HAM kepada pemerintah.
E. Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran HAM kepada MPR RI.
10. Asas hubungan internasional yang didasarkan pada persamaan kedudukan terhadap
negara disebut asas . …
A. Eligalite rights.
D. Quertesy
B. Resiprositas.
E. Tterritorial.
C. Pacta Sun Servanda.
11. Dengan adanya pembagian daerah provensi dan kabupaten/kota, berarti masing-masing
daerah dapat . …
A. Bebas dari peraturan pemerintah pusat.
B. Melaksanakan tugas-tugas pemerintah pusat di daerah.
C. Mandiri sesuai potensi daerahnya.
D. Bebas menjalin hubungan dengan negara lain.
E. Mengurus dan mengatur rumah tangga daerahnya sendiri dalam wadah NKRI.
12. Salah satu wujud partisipasi masyarakat dalam upaya penegakkan HAM adalah . …
A. Menyampaikan laporan atas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia kepada
Komnas HAM atau lembaga lain yang berwenang.
B. Memiliki kepedulian terhadap penyebarluasan informasi mengenai HAM kepada
orang lain.
C. Memiliki kemauan dan kemampuan untuk menyampaikan laporan terjadinya
pelanggaran HAM.
D. Menghormati setiap keputusan yang ditetapkan oleh pengadilan dalam kasus-kasus
pelanggaran HAM.
E. Ikut mengadili terhadap pelaku pelanggaran HAM dalam masyarakat.
13. Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang dimiliki setiap manusia sebagai anugrah
Tuhan Yang Maha Esa yang melekat pada setiap manusia sejak lahir, sedangkan
kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan sesuatu disebut . …
A. HAM
D. Wewenang
B. Hak
E. Kekuasaan
C. Kewajiban
14. HAM tidak terpengaruh status kewarganegaraan seseorang, ini dinamakan . …
A. Subyektif
D. Unilateral
B. Obyektif
E. Khusus
C. Universal
15. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan
wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Ini bunyi
dari UUD 1945 pasal . …
A. 27 ayat 1
C. 27 ayat 3
B. 27 ayat 2
D. 28

E. 29 ayat 2
16. Pasal 27 ayat 2 berbunyi : Tiap-tiap warga negara berhak atas . …
A. Pekerjaan
B. Penghidupan yang layak
C. Penghidupan yang layak bagi kemanusiaan
D. Pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan
E. Pekerjaan dan penghidupan yang layak
17. Di bawah ini adalah contoh perilaku sebagai warga negara yang selalu menghormati hak
asasi manusia adalah . …
A. Beribadah terlambat waktunya
B. Tidak masuk sekolah alpa
C. Tidak piket
D. Iuran kas tidak mau bayar
E. Memakai helm saat mengendarai sepeda motor
18. Setiap negara, termasuk Indonesia sulit untuk menutup diri dari kerja sama dengan
negara lain. Oleh karena itu diadakan . …
A. Hubungan internasional
D. Hubungan luar
B. Hubungan diplomatik
E. Hubungan luar negeri
C. Hubungan nasional
19. Persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia selalu menghadapi beberapa hal yang berasal
dari dalam yang dinamakan . …
A. Ancaman
D. Gangguan
B. Tantangan
E. Kendala
C. Hambatan
20. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan
keamanan negara Ini merpakanbunyi UUD 1945 pasal . …
A. 27 ayat 1
D. 28
B. 27 ayat 2
E. 30 ayat 1
C. 27 ayat 3
21. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara,ini bunyi
UUD 1945 pasal . …
A. 27 ayat 1
D. 28
B. 27 ayat 2
E. 30 ayat 1
C. 27 ayat 3
22. Dalam pasal 25 A UUD 1945 disebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia
adalah sebuah negara kepulauan yang berciri . …
A. Wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang
B. Wilayah dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang
C. Wilayah yang batas-batasnya ditetapkan dengan undang-undang
D. Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan
undang-undang
E. Nusantara dengan wilayah yang batas-batasnya ditetapkan dengan undang-undang
23. Periodesasi konstitusi di Indonesia selama merdeka terjadi 4 kali pergantian. Konstitusi
RIS berlaku pada periode . …
A. 18 Agustus 1945 s.d 27 Desember 1949
B. 27 Desember 1949 s.d 17 Agustus 1950
C. 17 Agustus 1950 s.d 5 Juli1959
D. 5 Juli 1959 s.d 11 Maret 1966
E. 11 Maret 1966 s.d 21 Mei 1998
24. Sistem Pemerintahan negara Indonesia pada masa berlakunya UUDS adalah Parlementer.
Praktik pemerintahan di masa ini cederung tidak stabil sebab sering berganti kebinet.
UUDS berlaku pada periode . …
A. 18 Agustus 1945 s.d 27 Desember 1949
B. 27 Desember 1949 s.d 17 Agustus 1950
C. 17 Agustus 1950 s.d 5 Juli 1959
D. 5 Juli 1959 s.d 11 Maret 1966
E. 11 Maret 1966 s.d 21 Mei 1998

25. Di dalam pembukaan Undang- Undang dasar 1945 terdapat mukodimah, batang tubuh,
pasal-pasal dan pokok-pokok pikiran. Pernyataan dibawah ini yang tidak termasuk dalam
pokok-pokok pikiran Pembukaan UUD 1945 adalah . …
A. Negara melindungi warganya berdasarkan kedudukan
B. Negara melindungi bangsa dan tumpah darah IndonesiaNegara hendak mewujudkan
keadilan sosial
C. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial
D. Negara yang berkedaulatan rakyat
E. Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa
26. Nilai-nilai yang sesungguhnya dilaksanakan dalam kehidupan nyata sehari-hari baik
dalam kehidupan bermasyarakat,berbangsa dan bernegara, dibawah ini termasuk
pengertian nilai...
A. Pengertian nilai Idial
B. Pengertian nilai Praksis
C. Pengertian nilai Instrumental
D. Pengertian nilai Normatif
E. Pengertian nilai Semantic
27. Demokrasi merupakan bentuk kebebasan yang bertanggung jawab untuk menciptakan
kesejahteraan. Secara umum bahwa yang menjadi sumber utama dari prinsip-prinsip
demokrasi adalah . …
A. Kewenangan penguasa
D. Kewenangan Negara
B. Kewenangan politik
E. Kewenangan semua
C. Kewenangan rakyat
28. Negara kita adalah yang menerapkan sistim demokrasi dalam kehidupan sehari hari
berbangsa dan bernegara. Contoh perilaku budaya demokrasi dalam kehidupan seharihari, antara lain . …
A. Melakukan musyawarah untuk kepentingan pribadi
B. Menyelesaikan masalah melalui musyawarah
C. Menyelesaikan masalah tergantung situasi
D. Melapor kepada guru jika terjadi perkelahian
E. Mencoret-coret dinding sekolah untuk menyampaikan aspirasi siswa
29. Pasal 28E ayat 1 yaitu asetiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut
agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, Memilih pekerjaan, memilih
pekerjaan,memilih kwarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan
meninggalkannya, serta berhak kembali. niilai Pancasila dalam sila ke 1.Ketuhanan
Yang Maha Esa ;Ketuhanan adalah termasuk nilai...
A. Nilai Idial
D. Nilai Instrumental
B. Nilai normatif
E. Nilai Semantic
C. Nilai Praksis
30. Pemerintahan yang transparan dibutuhkan salah satunya untuk mengantisipasi adanya
korupsi. Salah satu contoh penyelenggaraan pemerintahan yang transparan adalah . …
A. Tidak cepat tanggap jika menerima kritikan
B. Acuh terhadap berbagai kritikan
C. Terbuka terhadap berbagi masukan
D. Terbuka dalam proses maupun pelaksanaan kebijakan politik
E. Menerima semua kritikan dan saran dari berbagai media.
31. Pancasila adalah sistem nilai (value sistem) yang merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur
bangsa Indonesia sepanjang sejarah, sedangkan nilai-nilai yang bersumber dari kultur
atau budaya bangsa Indonesia sendiri disebut . …
A. Nilai instrinsik
D. Nilai instrumental
B. Nilai ekstrinsik
E. Nilai praksis
C. Nilai dasar
32. Sistem pemerintahan Indonesia adalah presidensial, hal ini sesuai dengan UUD 1945
pasal . …
A. Pasal 14
D. Pasal 17
B. Pasal 15
E. Pasal 18
C. Pasal 16

33. Negara kita adalah Negara hukum dan berlandaskan idiologi Pancasila, yang sudah
diklasifikasikan dari berbagai sudut pandang. Penggolongan hukum menurut bentuknya
adalah . …
A. Hukum nasional dan hukum internasional
B. Hukum alam dan hukum pribadi
C. Hukum public dan hukum privat
D. Hukum tertulis dan hukum tidak tertulis
E. Ius konstitutum dan ius konstituendum
34. Berikut ini merupakan contoh hak asasi yang dimiliki oleh warga negara Indonesia di
bidang politik yaitu …..
A. melanjutkan keturunan sesuai perundang-undangan yang berlaku.
B. memilih dan dipilih dalam pemilu apabila memenuhi persyaratan.
C. melanjutkan pendidikan yang diinginkannya.
D. melakukan usaha jual beli.
E. mengembangkan budaya nasional
35. Pembukaan UUD 1945 terdiri dari empat pokok pikiran dan empat alinea yang maknanya
merupakan fondasi bagi pembentukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Makna yang
terkandung dalam alinea 1 Pembukaan UUD 1945 adalah. …
A. Keteguhan dan kekuatan bangsa Indonesia.
B. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa.
C. Kesadaran bangsa Indonesia untuk merdeka.
D. Harapan bangsa Indonesia atas kemerdekaannya.
E. Kesadaran dan perjuangan bangsa Indonesia pada momentum yang tepat.
36. Praktik ketatanegaraan di seluruh Dunia sejak abad 17 membuat hukum untuk
menciptakan keteraturan. Pengertian Hukum adalah. …
A. Peraturan peraturan yang harus ditaati.
B. Suatu tata tertip bagi masyarakat.
C. Suatu hukuman bagi masyarakat.
D. Hukuman dari hakim terhadap terdakwa yang dinyatakan bersalah.
E. Kumpulan peraturan yang berisi perintah dan larangan, serta sangsi yang tegas bagi
pelanggarnya.
37. Suatu proses yang dijalankan di Pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa,
memutus, mengadili perkara dengan menerapkan hukum, disebut. …
A. Hukum
D. Kejaksaan
B. Pengadilan
E. Kepolisian.
C. Peradilan
38. Nilai-nilai dan moral dalam konstitusi yaitu harga yang melekat pada konstitusi , menurut
pendapat Karl Loewenstein menyebutkan adanya tiga jenis nilai konsitusi, antara lain
yaitu. …
A. Nilai normatif dalam arti hukum (legal), nilai nominal, nilai konsitusi menurut hukum
yang berlaku.
B. Nilai nominal konstitusi, nilai semantic konsitusi secarahukum yang tetap berlaku.
C. Nilai normatif konsitusi berlaku arti hukum (legal),nilai nominalkonstitusi menurut
hukum tetapi ternyata tidak sempurna, dapatberubah-ubah baik karena perubahan
formal maupun karena kebiasaan ketatanegaraan.
D. Nilai adaftif dan normatif , nilai semantic
E. Jawaban a ,b, c, d semua sala
39. Nilai-nilai dasar yang mempunyai sifat tetap (tidak berubah) terdapat dalam Pembukaan
UUD 1945. Sebagai nilai-nilai dasar Pancasila (Ketuhanan,kemanusiaan, persatuan
,kerakyatan dan Dan keadilan sosial ), pernyataan di atas termasuk dalam Pengertian...
A. Pengertian nilai Idial, pengertian nilai Praksis
B. Pengertian nilai Praksis,pengertian nilai Instrumental
C. Pengertian nilai Instrumental,pengertian nilai Idial
D. Pengertian nilai Idial.
E. Pengertian nilai Instrumental

40. Perkara pada poses peradilan di mulai dari tingkat pertama di pengadilan negeri, apabila
merasa belum mendapat keadilan dapat diajukan di pengadilan tinggi yang disebut
dengan banding. Terakhir dapat dilanjutkan di Mahkamah Agung atau yang disebut
dengan kasasi. Berikut fungsi kekuasaan Mahkamah Agung adalah . …
A. Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggrarakan
peradilan guna menegakkan hukum dan peradilan.
B. Memegang kekuasaan tertinggi kehakiman dalam menegakkan kebenaran dan
keadilan dalam masyarakat.
C. Mengusut dan mengajukan tuntutan terhadap terdakwa dalam tindak kejahatan dan
pelanggaran hukum.
D. Meninjau dan memutus kasus maupun perkara yang ada dalam masyarakat.
E. Menghukum para koruptor di Indonesia.
II. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar ?
1. Setiap negara harus mampu berhubungan dengan negara lain dengan tujuan untuk
mencukupi kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi oleh negara karena kondisi geografis
dan kemajuan teknologi. Jelaskan 3 (tiga) peran penting Indonesia dalam hubungan
Internasional secara umum.
2. Tujuan sederhana dari sebuah negara adalah menciptakan keamanan dan kesejahteraan
bagi seluruh warga negaranya. Jelaskan 4 jenis hak dan kewajiban warganegara dalam
pasal-pasal UUD 1945!
3. Perjanjian merupakan konsekwensi dari adanya hubungan antar negara. Jelaskan 3 asas
dalam Perjanjian Internasional !
4. Negara harus mendapat pengakuan dari negara lain. Hal ini merupakan unsur
terbentuknya negara. Tanda dari adanya pengakuan dari negara lain adalah perwakian
diplomatik suatu negara di negara lain. Sebutkan apa saja tujuan diadakannya perwakilan
diplomatik di negara lain !
5. Setiap negara di dunia memiliki ideologi sebagai sebuah cita-cita bersama yang ingin
dicapai. Jelaskan Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai Idiologi Terbuka !
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