
TUGAS KELAS XII  

Mengerjakan soal PRA Ujian Sekolah (US) 1 dan PRA  Ujian 

Sekolah (US) 2. 

Aturan : 

1. Di kerjakan dengan ditulis tangan bagian Pilihan Ganda 

(PG) dan Essay. 

 

2. Hasil pengerjaannya di photo, lalu dikirim ke  

 

sulestarisri17@gmail.com 

 

 

SOAL PRA Ujian Sekolah (US) 1 

1. Pembukaan Undang Undang Dasar  Negara RI Tahun 1945 berkedudukan lebih tinggi dari 

Batang Tubuh (Pasal-Pasal) dan merupakan Pokok Kaidah Negara Fundamental, karena memuat 

berbagai unsur mutlak atau pokok yang sangat diperlukan dalam kehidupan bernegara antara 

lain .... 

A. sistem politik negara. 

B. pandangan hidup bangsa. 

C. asas politik negara yaitu kedaulatan rakyat. 

D. tatanan kehidupan sosio budaya bangsa Indonesia. 

E. sistem kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

 

2. Salah satu bentuk pengamalan yang terkandung dari pokok pikiran Pembukaan UUD Negara RI 

Tahun 1945 alinea ke-3 adalah .... 

A. tidak melakukan diskriminasi dengan bersikap merendahkan harkat orang lain 

B. mendukung terwujudnya sistem pemerintahan negara berdasarkan kedaulatan rakyat  

C. keteguhan bangsa Indonesia dalam membela kemerdekaan melawan penjajah dalam segala 

bentuk 

D. belajar dengan tekun sebagai dukungan untuk terwujudnya tujuan negara, mencerdaskan 

kehidupan bangsa 

E. memahami bahwa kemerdekaan bukanlah akhir perjuangan, tetapi harus di isi dengan 

mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur 

 

3. Pancasila sebagai ideologi terbuka mengandung nilai-nilai yang mampu beradaptasi dan 

menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dengan tetap mempertahankan nilai-nilai 
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dasarnya, hal ini mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar Pancasila harus tetap 

dipertahankan karena kalau sampai berubah Pancasila menjadi tidak berarti. Yang dimaksud 

dengan nilai-nilai dasar Pancasila adalah …. 

A. Ketuhanan menurut dasar kemanusian yang adil dan beradab. 

B. Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan. 

C. toleransi antarumat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhah YME. 

D. Kemanusiaan yang adil dan beradab mengutamakan persatuan Indonesia. 

E. Ketuhanan, keberadaban, persatuan Indonesia, kerakyatan, dan keadailan sosial. 

 

4.   Pancasila sebagai sumber nilai memiliki makna .... 

A. konsensus mayoritas warga negara mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila 

B. sikap masyarakat menjadi landasan dalam mengembangkan nilai-nilai Pancasila 

C. gagasan tentang nilai-nilai Pancasila ditentukan secara mutlak untuk pedoman hidup 

D. nilai kerohanian dalam Pancasila menjadi sumber utama pengamalan bagi generasi muda 

E. seluruh tatanan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara menggunakan Pancasila 
 

5. Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 sebagai tertib hukum tertinggi di dalamnya memuat 

tujuan nasional yang akan diwujudkan oleh setiap pemegang kekuasaan. Tujuan nasional 

Indonesia yang terkait dengan upaya penegakkan hukum tanpa pandang bulu bagi siapa saja 

yang bersalah adalah …. 

A. melindungi segenap bangsa indonesia. 

B. memajukan kesejahteraan umum. 

C. mencerdaskan kehidupan bangsa. 

D. menciptakan ketertiban umum. 

E. ikut melaksanakan ketertiban dunia. 

 

6. Amandemen UUD Negara RI Tahun 1945 merupakan agenda reformasi di bidang hukum dan 

salah satu hasilnya adalah berubahnya ketentuan pasal 1 ayat (2) yaitu Kedaulatan berada di 

tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR berubah menjadi  Kedaulatan berada di 

tangan rakyatdan dilaksanakan menurut UUD. Konsekuensi atau akibat dari amandemen pasal 

tersebut adalah …. 

A. MPR sebagai lembaga tertinggi negara. 

B. Presiden pemegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD. 

C. keanggotaan MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD. 

D. Presiden tidak lagi dipilih oleh MPR tetapi oleh rakyat secara langsung. 

E. Presiden memiliki tugas dan kewenangan eksekutif dan legislatif dalam pemerintahan. 

 

7. Berikut ini yang merupakan salah satu kewenangan Mahkamah Agung, yaitu .... 

A. memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dalam pemberian ataupun penolakan 

grasi 

B. memeriksa dan memutus perkara tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final dan 

meningkat  

C. mengeksekusi pihak–pihak yang kalah dalam berperkara di pengadilan negeri dan 

pengadilan tinggi 



D. memeriksa dan memutus perselisihan hasil pemilihan Presiden/wakil Presiden secara 

langsung  

E. memeriksa dan memutus perselisihan antarlembaga yang tidak dapat diganggu 

gugat 
 

8. Perhatikan contoh peristiwa berikut? 

Tiba-tiba seorang ibu menyerobot lampu merah di traffic light dan hampir saja terjadi 

kecelakaan. Spontan seorang polisi mengejar pengendara tersebut dan diberhentikan kemudian 

diminta menunjukkan surat-surat kendaraan termasuk SIM dan ditunjukkan kesalahannya. 

Ternyata ibu tersebut adalah istrinya sendiri. Mohon maaf saya menilang anda karena telah 

melakukan kesalahan dalam berlalu lintas melanggar rambu-rambu dan membahayakan 

keselamatan diri sendiri dan orang lain, begitu polisi itu berkata. Dan si ibu itu hanya 

menunjukkan muka kecewa dan sedih tetapi tidak dapat berkata-kata. 

Dari kutipan peristiwa tersebut di atas menunjukkan …. 

A. hukum tanpa pandang bulu. 

B. keputusan hukum yang tidak manusiawi. 

C. hukum itu bebas dan tetapi tidak mandiri. 

D. hukum itu tidak adil karena telah menindak istri sendiri. 

E. hukum adalah hukum harus mengesampingkan unsur yuridis. 

 

9. Kasus korupsi yang banyak menimpa para pejabat negara merupakan indikasi masih lemahnya 

integritas para penyelenggara pemerintahan sebagai abdi negara dan masyarakat. Di bawah ini 

beberapa lembaga hukum yang menangani kasus korupsi pejabat negara antara lain KPK. Hasil 

penyelidikan KPK dalam kasus korupsi pejabat diserahkan kepada …. 

A. pengadilan negeri. 

B. peradilan negeri. 

C. pengadilan tipikor. 

D. peradilan ad hoc. 

E. pengadilan tinggi. 

 

10. Konstitusi di Indonesia dijadikan sebagai alat untuk melaksanakan nilai-nilai yang terkandung 

dalam Pancasila. Dilihat dari sejauh mana tanggapan masyarakat terhadap konstitusi yang 

dibuat oleh Negara maka ada tiga nilai,sedangkan nilai yang sesuai dengan kontek diatas yaitu: 

A. nilai normatif 

B. nilai spiritual 

C. nilai materiel 

D. nilai estetika 

E. nilai religi 

 

11. Budi merupakan anak dari keluarga kaya raya akan tetapi hal ini tidak membuatnya menjadi 

sombong. Karena budi menyadari bahwa setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang sama. 

Hal diatas merupakan contoh sikap dari sila ke .. 

A. Sila ke-1 

B. Sila ke-2 



C. Sila ke-3  

D. Sula ke-4 

E. Sila ke-5 

 

12. Pelanggaran HAM yang berbentuk kejahatan seperti penganiayaan, mencemarkan nama baik 

atau pemukulan seharusnya tidak perlu terjadi apabila setiap orang sudah mengerti tentang 

HAM. Berdasarkan hal tersebut di atas, diperlukan upaya untuk memahami pentingnya 

penghormatan, perlindungan dan penegakan HAM, dalam rangka .… 

A. melindungi hak-hak minoritas warga negara 

B. mendukung hak-hak mayoritas warga negara 

C. menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat 

D. melindungi hak setiap orang didalam masyarakat 

E. memajukan pergaulan dalam hubungan Internasional 

 

13. Negara Indonesia adalah Negara Hukum terbukti setiap pelanggaran ada 

konsekuensinya.Hukum yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia di Indonesia tertera pada 

ketetapan MPR Republik Indonesia No . . .  

A. XVI/MPRI/1998 Tentang HAM 

B. XVII/MPRI/1998 Tentang HAM 

C. XVII/MPRI/1999 Tentang HAM 

D. XVIII/MPRI/1998 Tentang HAM 

E. XVIII/MPRI/1999 Tentang HAM 

 

14. Setelah melalui penyelidikan dan penyidikan tentang kasus pelanggaran HAM ,maka 

selanjutnya itu merupakan tugas dan wewenang Pengadilan HAM untuk memeriksa dan 

memutus jenis perkara Pelanggaran HAM .... 

A. yang dilakukan oleh negara 

B. berat dan ringan 

C. internasional 

D. yang ringan 

E. yang berat 

 

15. Hak yang diprioritaskan dalam pengaturan Hak dan Kewajiban yang terdapat dalam Peraturan 

Perundang undangan adalah hak... 

A. Melaksanakan kewajiban secara tegas 

B. Tata cara dalam melakukan kewajiban 

C. Pelaksanaan hak yang terorganisir 

D. Kesetaraan antara warga Negara 

E. Pemberian hak yang adil 

 

16. Kerja sama internasional antarnegara penting sebagai konsekuensi menjadi bagian dari 

masyarakat internasional agar .... 

A. terjaminnya persatuan dan persaudaraan antarnegara 

B. terpenuhinya kebutuhan dalam negeri masing - masing 

C. setiap negara menempatkan perwakilannya di negara lain 



D. konflik politik yang terjadi antarnegara ini bisa di minimalisir 

E. terjaminnya kesejahteraan para warga negaranya masing – masing 

 

17. Dalam kehidupan sehari-hari, semua orang selalu melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan 

pihaknya. Namun ada beberapa yang melalaikan hak dan kewajiban itu. Agar Indonesia 

menjadi lebih baik dalam melakukan hak dan kewajiban dengan baik, maka langkah yang 

paling tepat untuk dilakukan adalah...  

A. Mempertegas pihak yang berwajib 

B. Menetapkan undang-undang yang lebih tegas dan tanpa pandang bulu 

C. Melakukan penegasan terhadap pelaku pelanggaran hak dan kewajiban 

D. Menanamkan kesadaran pada semua orang akan pentingnya melakukan hak dan 

kewajiban dengan baik dan benar 

E. Memperbaiki susunan kepemimpinan negara dari pusat hingga daerah agar menjadi lebih 

baik dan bebar serta tegas. Dan memperbaiki susunan masyarakat yang saling 

berkelompok 

 

18. Diawal tahun 2017 Indonesia mendapat  pemimpin negara  Arab Saudi yaitu Raja Salman. 

Kedatangan beliau tidak hanya ingin mengunjungi Indonesia tetapi ingin menjalin kerjasama di 

berbagai bidang terutama ekonomi. Kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan Arab Saudi 

termasuk bentuk kerja sama... 

A. kerjasama Internasional 

B. Kerjasama Multi Internasional 

C. Kerjasama  Bilateral 

D. Kerjasama Multilateral 

E. Kerjasma fungsional. 

 

19. Hambatanpenegakan HAM di Indonesia sebenarnya bukan karena kurangnya peraturan hukum 

tentang HAM. Ancaman hukuman berat dalam peraturan hukum tentang HAM Indonesia tidak 

dapat dilaksanakan akibat .... 

A. belum adanya lembaga penegak hokum HAM di Indonesia 

B. terbunuhnya aktivis HAM Munir 

C. masih lemahnya sikap mental aparat penegak hukum  

D. tidak adanya pressure dari masyarakat dalam masalah pelanggaran HAM 

E. kondisi geografis Indonesia yang berbentuk kepulauan 

 

20. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu 

dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai 

pemerintahan daerah, yang diatur dalam UUD 1945 pasal.. 

A. pasal 18 ayat 2 

B. pasal 18 ayat 3 

C. pasal 18 ayat 1 

D. pasal 18 ayat 4 

E. pasal 18 ayat 5 

 



21. Dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara kita sebagai bangsa Indonesia harus 

mengemban kewajiban dan memahami benar amanat penderitaan rakyat dalam kerangka 

persatuan dan kesatuan. Beberapa waktu lalu terdapat kasus penghinaan lambang negara oleh 

artis ternama. Dia tak mengerti benar akan pentingnya pemahaman konteks Pancasila dalam 

mengemban kehidupan yang berdaulat.Agar kasus seperti itu tidak terjadi dalam kehidupan 

generasi penerus bangsa, apa yang harus kita lakukan sebagai seorang pelajar untuk 

menjalankan kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sejak dini? 

A. memahami arti penting pancasila dan seluk beluknya 

B. memahami hakikat demokrasi dalam kehidupan sehari hari 

C. menjalankan kehidupan sebagaimana mestinya seorang pelajar 

D. memahami dan mengamalkan isi pancasila dalam kehidupan sehari hari  

E. memahami fungsi instrumen Negara 

 

22. Peristiwa yang terangkum dalam sejarah dikatakan dapat meyatukan suatu bangsa. Indonesia 

adalah negara yang memiliki sejarah kelam mulai zaman kerajaan sampai zaman reformasi 

terkait masalah persamaan senasib. Hal ini dapat dibuktikan dengan peristiwa.. 

A. terkikisnya kebudayaan lokal dengan kebudayaan barat 

B. terlepasnya Timor Leste menjadi negara Merdeka 

C. terjadi Penculikan Oleh Kelompok Muda Untuk Mengasingkan Soekarno dan Hatta 

D. konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia di Blok Ambalat 

E. diturunkanya Gusdur dari kursi jabatan Presiden   

 

23. Dalam menghadapi pengaruh negatif dari luar negeri, perlu ditanamkan semangat nasionalisme 

kepada seluruh bangsa indonesia, karena dengan semangat nasionalisme bangsa indonesia 

mampu .... 

A. mempertahankan nilai-nilai luhur Pancasila 

B. menghargai bangsanya secara berlebihan 

C. memiliki rasa lebih tinggi dari bangsa lain 

D. menghadapi tantangan dari Negara tetangga  

E. menumbuhkan sikap chauvinisme terhadap negaranya 

 

24. Berdasarkan prinsip saling menghormati dalam keberagaman suku Agama ras dan  budaya. 

Keanekaragaman budaya bangsa Indonesia timbul karena akibat... 

A. pertukaran kesenian daerah 

B. kemajemukan suku bangsa 

C. pembinaan kebudayaan daerah  

D. keanekaragaman budaya 

E. rasa kecintaan terhadap tanah air 

 

25. Andi pindah rumah dari Makasar ke Surabaya. Sekarang Andi tinggal satu kompleks perumahan 

dengan Anto. Anto penduduk asli Surabaya. Meskipun berbeda suku Andi dan Anto berteman 

baik. Suatu malam, musibah menimpa keluarga Andi. Rumahnya mengalami kebakaran. Sebagai 

tetangga dan teman baik Anto mempunyai kewajiban .... 

A. meringankan beban yang diderita Andi 



B. menanggung semua kerugian akibat kebakaran 

C. mencari berita tentang musibah yang sedang terjadi 

D. memberi tahu teman-temannya tentang musibah yang dialami Andi 

E. mencari penyebab kebakaran dan menghitung kerugian yang diderita 

 

26. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk sehingga diperlukan semboyan Bhinneka 

Tunggal Ika untuk dapat mempersatukan bangsa Indonesia. Penerapan sikap yang susuai 

semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari adalah .... 

A. mengakomodasi sifat pluralistik 

B. menerapkan sukuisme 

C. membudayakan sikap peduli 

D. mengembangkan rasa sayang 

E. menerapkan sikap elitisme, individualisme 

 

27. Pemerintahan yang baik dan demokratis adalah pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan 

rakyat. Guna terciptanya pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan rakyat tersebut, salah 

satu cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah .... 

A. melaksanakan apa yang menjadi program dan kepentingan penguasa 

B. mendengarkan keluhan tanpa melaksanakan apa yang diinginkan rakyat 

C. bekerjasama dengan masyarakat yang hanya menguntungkan penguasa 

D. melaksanakan program pemerintah yang pro penguasa dan kelompoknya 

E. melaksanakan program yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat 

 

28. Terciptanya integrasi bangsa merupakan harapan semua anggota masyarakat.Peran serta kita 

sebagai anggota masyarakat dalam menciptakan integrasi nasional harus dilandasi dengan…. 

A. kesadaran bahwa bangsa Indonesia bangsa yang majemuk 

B. kesadaran bahwa setiap warga negara bertanah air yang sama 

C. keinginan untuk menciptakan persatuan dan kesatuan 

D. keinginan untuk saling berkompetisi secara sehat 

E. kesadaran bahwa tujuan hanya dapat dicapai melalui usaha bersama 

 

29. Bangsa Indonesia adalah bangsamultikultural yang rawan terpecah belah. Dalam upaya 

mewujudkan negara Indonesia yang bersatu, integrasi harus dapat diwujudkan. Faktor-faktor 

yang dapat mendorong integrasi nasional adalah: 

A. tidak menerima perbedaan dan melihatnya sebagai bagian dari kebudayaan asing 
B. sikap ramah dan gotong royong hanya dengan kelompoknya sendiri 
C. sikap toleransi dan empati terhadap keragaman budaya yang ada di Indonesia 

 

D. perbedaan dalam unsur-unsur budaya seperti ekonomi, social, politik  
E. mau mencari unsur-unsur budaya asing yang sama dengan kebudayaan daerahnya 

 

30. Perhatikan wewenang dibawah ini!, (1) Pendidikan, (2). Moneter/fiskal, (3). Kebudayaan, (4). 

Hubungan luar negeri, (5). Pertahanan dan keamanan. 

Pernyataan diatas yang termasuk kewenangan pemerintah daerah ada pada nomor .... 

A. 1, 2, dan 3     



B. 2, 3, dan 5 

C. 1, 2, dan 4 

D. 2, 4, dan 5  

E. 3, 4, dan 5   

 

31. Pemerintah daerah dalam membuat peraturan harus mampu mengakomodasi kepentingan 

rakyat sehingga menimbulkan rasa keadilan sosial. Salah satu contoh perwujudan keadilan 

sosial adalah .... 

A. membangun penyediaan fasilitas umum di setiap pemukiman 

B. memperoleh kesempatan sama untuk mengembangkan agama 

C. jaminan kebebasan dalam memberikan hak suara di pilkada 

D. menghargai kebebasan untuk menyalurkan bakat dan minat diri 

E. kebebasan mementukan cara dalam memilih kebutuhan kehidupan 

 

32. Pahami tugas-tugas presiden berikut!, (1). Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD 

(2). Mengajukan RUU kepada DPR, (3). Menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan 

undang-undang, (4). Memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA. 

Dari data di atas yang merupakan tugas presiden dalam bidang eksekutif ditunjukkan pada 

nomor .... 

A. 1 dan 2 

B. 1 dan 3 

C. 1 dan 4 

D. 2 dan 4 

E. 4 dan 3 

 

33. Perhatian berita berikut:peringatan hari Otoda menjadi penyemangat bagi daerah untuk dapat 

merumuskan kebijakan daerah dengan memperhatikan kondisi dan potensi daerah 

gunameningkatkan pelayanan Publik dan kesejahteraan masyarakat .Berdasarkan uraian berita di 

atas penyelenggaraan Otoda menitikberatkan pada : 

A. pembiaran pelayanan publik secara maksimal 
B. proses perumusan dan penetapan kebijakan pemda 
C. perhatian terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat daerah setempat 
D. semangat menerapkan nilai nilai otoda dalam kehidupan sehari hari 
E. penyelenggaraan pemerintahan yang memeperhatikan potensi dan kebutuhan daerah 

 

34. Dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah terdapat beberapa hal yang tetap ditangani pemerintah 

pusat,disamping ada pula bidang yang diserahkan dan menjadi kewenangan pemerintah Daerah 

untukmengelolanya, diantaranya adalah …. 

A. bidang agama 

B. bidang yustisi 

C. bidang politik luar negeri 

D. pengelolaan sarana pendidikan dan kesehatan 

E. kebijakan yang berhubaungan dengan Moneter dan Fiskal 

 



35. Sistim Pemerintahan di Negara Indonesisa  sudah diatur dalam UUD NRI 1945yang sudah 

diamandemen menurut ketentuan UUD NRI 1945 pengangkatan Gubernur,Bupati,dan Wali Kota 

didasarkan pada .... 

A. kekuasaan eksekutif 

B. kekuasaan legislatif 

C. kekuasaan yudikatif 

 

D. pemilihan secara demokratif 

E. dipilih rakyat disahkan oleh DPR. 

 

36. Yang menjalankan asas desentralisasi ,dekosentrasi dan asas medebewind sekaligus adalah 

wilayah 

A. Wilayah administratif 

B. Kabupaten 

C. Propinsi 

D. Daerah Otonom 

E. Kota Madya 

 

37. Pemerintahan yang demokratis adalah pemerintahan yang terbuka. Hal ini mengandung makna, 

bahwa .... 

A. pemerintahanmenjadikan LSM sebagai mitra dan pengontrol kebijakan 

B. pemerintah melaksanakan komunikasi vertikal dengan masyarakat  

C. semua rahasia negara wajib diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat 

D. pemerintah membatasi pers sebagai pusat informasi yang dikendalikan 

E. pemerintahan dijalankan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat 

 

38. Presiden hanya berfungsi sebagai kepala Negara dan tidak dapat diganggu gugat sedangkan 

kepala Pemerintahaan berada ditangan perdana menteri  merupakan ciri dari bentuk 

pemerintahan .... 

A. monarki konstitusi 

B. monarki parlementer 

C. republik konstitusional 

D. republik absolud 

E. republic parlementer 

 

39. Mahkamah Agung adalah pemegang pengadilan negara tertinggi yang berkedudukan di ibukota 

negara atau di lain tempat yang ditetapkan oleh presiden. Salah satu wewenang dari MA adalah 

….  

A. menjadi pimpinan bagi pengadilan-pengadilan negeri di daerah hukumnya.  

B. mengawasi dengan cermat semua perbuatan para hakim di semua lingkungan peradilan.  

C. memberikan ganti rugi dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan 

pada tingkat penyidikan.  

D. mengabulkan setiap permohonan kasasi yang diajukan pada ma dengan alasan yang jelas 

dan menguntungkan bagi pencari keadilan.  



E. melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di daerah hukumnya supaya 

diselesaikan dengan seksama dan sewajarnya.  

 

40. Berdasarkan UU nomor 23 tahun 2014 klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan, 

yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan 

umum. Yang dimaksud dengan urusan pemerintahan konkuren adalah .... 

A. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. 

B. Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan 

Daerah kabupaten/kota. 

C. Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.  

D. Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.  

E. Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan menteri. 

 

SOAL URAIAAN : 

 

41.  Perwakilan suatu negara di negara lain dalam arti politik sering disebut juga perwakilan 

diplomatik. Sebutkan empat (4) fungsi penempatan perwakilan diplomatik di negara lain! 

 

42. Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 sebagai Pokok Kaidah Negara Fundamental 

berkedudukan di atas pasal-pasal dan merupakan cita hukum yang mendasari tata kehidupan 

bangsa dan negara. Berilah kesimpulan yang melatarbelakangi kesepakatan bahwa Pembukaan 

UUD NRI 1945 tidak bisa  dirubah. 

 

43. HAM adalah hak dasar yang dimiliki oleh masnusia sejak lahir hingga meninggal dunia sebagai 

anugerah Tuhan YME. Cobalah identifikasikan aturan-aturan hukum yang mengakui dan 

menjamin hak asasi manusia di Indonesia! 

 

44. Kesadaran berbangsa dan bernegara sangat diperlukan bagi terciptanya integrasi nasional. 

Tuliskan empat faktor pendukung kesadaran berbangsa berbangsa dan bernegara! 

 

45. Dalam sistim ketatanegaraan RI lembaga lembaga negara meliputi legislatif, eksekutif, 

yudikatif dan eksaminatif dengan tugas dan fungsi masing masing. Lakukan identifikasitugas 

lembaga lembaga negara tersebut di atas denagan benar! 

 

 

 

 

 

 



SOAL PRA US 2 

 

1. Penyelenggaraan negara akan berjalan dengan baik jika penyelenggara negara  mampu 
menjalankan fungsinya dengan penuh tanggung jawab, dilaksanakan secara efektif, efisien 
serta dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut menunjukkan pentingnya nilai-nilai 
Pancasila menjadi landasan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara dengan 
menjadi ....  

A. hukum dasar dalam praktik penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan  
B. landasan filosofis dalam menjalankan kehidupan pemerintahan negara 
C. landasan filosofis bagi penguasa dalam  mempertahankan kekuasaannya 
D. norma hukum yang mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan negara 
E. landasan filosofis dalam melakukan amandemen terhadap konstitusi negara 

 

2. Perhatikan pernyataan berikut ini! 
 

(1) Tidak menghormati guru dan teman di sekolah 
(2) Tidak masuk sekolah sesuai dengan tata tertib sekolah yang ditentukan 
(3) Berkelahi dengan teman sekelas 
(4) Tidak memberi kesempatan pada teman untuk berpendapat 
(5) Guru tidak masuk pada jam pelajaran yang ditentukan tanpa meninggalkan tugas 
Dari pernyataan di atas yang merupakan contoh pelanggaran hak di lingkungan sekolah 

ditunjukkan oleh nomor …. 

A. 1,2, dan 3 
B. 1,3, dan 5 
C. 2,3, dan 4 
D. 2,4, dan 5 
E. 3,4, dan 5 

 

3. Perhatikan peta berikut ini! 



 

 

(sumber : https://www.google.co.id/search?q) 

Salah satu negara yang berbatasan daratan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia 

adan Negara Timor Leste. Wilayah NKRI yang berbatasan secara daratan dengan Indonesia 

adalah propinsi …. 

A. Nusa Tenggara Timur 
B. Nusa Tenggara Barat 
C. Maluku 
D. Maluku Selatan 
E. Bali  

 

 



4. Hubungan internasional merupakan sebuah hubungan yang terjalin antarnegara ataupun 
antarbangsa. Pengaturan dalam hubungan internasional bermanfaat bagi negara-negara di 
dunia karena dapat …. 

A. memudahkan negara kuat untuk menguasai negara yang lemah 
B. mematangkan ketergantungan negara berkembang pada negara maju 
C. mencegah ketidakjelasan dalam hubungan internasional 
D. membentuk sebuah kekuatan yang dapat mengendalikan perdamaian dunia 
E. menumbuhkan rasa persahabatan dan saling percaya antarnegara 

 

5. Dengan lahirnya era Reformasi di Indonesia, pers termasuk yang mendapat suasana baru. Ini 
karena pada era Orde Baru, pers terbelenggu. Ada rezim SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan 
Pers) yang sangat dikontrol pemerintah. Salah satu bukti SIUPP dikendalikan adalah bahwa 
selama tiga dekade pemerintahan Orde Baru, hanya sekitar 600 SIUPP yang 
diterbitkan.  (Sumber : https://vik.kompas.com/the-legacy-jakob-oetama/freedom-for.html). 
Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pada masa Orde Baru terjadi pelanggaran 

HAM yang bertentangan dengan Pancasila khususnya sila ke …. 

A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4 
E. 5 

 

6. ASEAN merupakan kerjasama antar bangsa-bangsa di Asia Tenggara yang didirikan 
berdasarkan Deklarasi Bangkok pada 8 Agustus 1967. Peran Indonesia dalam ASEAN yang 
berhubungan dengan perdamaian dunia adalah …. 

A. aktif mendukung SEATO yang bertugas menjaga perdamaian di Asia Tenggara 
B. salah satu negara yang memiliki hak veto dalam ASEAN 
C. pemrakarsa penyelesaian konflik di Kamboja 
D. sebagai tempat sekretariat ASEAN yang menentukan arah kebijakan ASEAN 
E. anggota tetap dewan keamanan ASEAN yang berperan menciptakan keamanan di 

Asia Tenggara 
 

7. Salah satu contoh ancaman dalam bidang sosial budaya adalah masuknya pengaruh budaya 
asing yang mengancam jati diri bangsa Indonesia. Salah satu budaya asing yang tidak sesuai 
dengan jati diri bangsa adalah berkembangnya paham sekularisasi yaitu …. 

A. proses transformasi dari suatu perubahan kearah yang lebih maju atau meningkat 
dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat 

B. proses peniruan oleh suatu masyarakat tentang kebudayaan barat yang dianggap 
lebih baik dari kebudayaan sendiri 

C. transformasi lokal identifikasi erat dengan cita-cita dan lembaga-lembaga 
keagamaan ke dalam nilai-nilai dan pendirian non-spiritual dan duniawi 

D. pandangan hidup yang menganggap bahwa orang akan menjadi bahagia dengan 
mencari kebahagiaan sebanyak mungkin dan sedapat mungkin menghindari 
perasaan-perasaan yang menyakitkan 

E.  paham dalam filsafat yang menyatakan bahwa hal yang dapat dikatakan benar-
benar ada adalah materi 
 

https://vik.kompas.com/the-legacy-jakob-oetama/freedom-for.html


8. Salah satu makna yang terkandung dalam Wawasan Nusantara adalah Indonesia sebagai 
satu kesatuan ekonomi. Wilayah Indonesia yang memiliki kekayaan alam sangat melimpah 
harus dapat dikelola secara tepat. Berikut ini yang merupakan tindakan pengelolaan sumber 
daya alam yang tepat ditunjukkan oleh pernyataan …. 

A. Pak Bambang membakar hutan untuk mengembangkan perkebunan sawitnya 
B. Pak Dono nelayan terkemuka mengembangkan penangkapan ikan dengan 

melakukan pengeboman 
C. Pak Beno petani terkemuka yang mengembangkan pertanian dengan pupuk 

anorganik 
D. Pak Didi pengusaha kayu terkenal melakukan penebangan pohon di lahan miliknya 

dengan menggunakan pola tebang pilih 
E. Pak Budi memperluas industrinya dengan membuka pabrik baru tanpa 

menggunakan AMDAL 
 

9. Perhatikan pernyataan berikut ini! 
(1) Kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi 
(2) Media massa dikendalikan oleh pemerintah 
(3) Terdapat jaminan pelaksanaan Hak Asasi Manusia 
(4) Militer memegang kekuasaan dalam pemerintahan 
(5) Terdapat pengadilan yang bebas tidak memihak 
Dari pernyataan di atas ciri-ciri Demokrasi Pancasila ditunjukkan oleh nomor …. 

A. 1, 2, dan 3 
B. 1,3, dan 5 
C. 1,4,dan 5 
D. 2,3, dan 4 
E. 2,4, dan 5 

 

10. Perhatikan pernyataan berikut ini! 
(1) persenjataan  negara yang semakin canggih untuk menyerang pihak lain 
(2) Pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat 
(3) Hilangnya birokrasi yang selama ini seolah-oleh menjadi penghalang 
(4) Peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum 
(5) kerahasiaan  negara yang kurang terjamin  
Dari pernyataan di atas yang menunjukkan pengaruh IPTEK dalam pemerintahan 

ditunjukkan oleh nomor …. 

A. 1, 2, dan 3 
B. 1, 3, dan 5 
C. 2, 3, dan 4 
D. 2, 3, dan 5 
E. 3, 4, dan 5 

 

11. Proses penegakan hukum dilakukan dalam rangka pelaksanaan norma hukum sebagai acuan 
perilaku bagi seluruh warga negara tanpa kecuali dalam kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa dan bernegara. Dengan demikian pentingnya persamaan di dalam hukum bagi 
warga negara Indonesia adalah .... 

A. terciptanya keadilan, ketertiban  dan kepastian hukum dalam masyarakat 
B. menjamin terciptanya keadilan hukum bagi para penguasa pemerintahan 
C. meminimalisir pertentangan yang terjadi antarindividu dalam masyarakat  



D. membantu aparat penegak hukum dalam menciptakan ketertiban nasional 
E. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia 

 

12. Dinamika persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sejak kemerdekaan hingga saat ini 
mengalami pasang surut. Berikut ini peristiwa yang merongrong persatuan dan kesatuan 
bangsa pada masa Orde Lama yang dilatarbelakangi oleh adanya ketidakpuasan alokasi dana 
pembangunan yang tidak adil antara pemerintah pusat dan daerah adalah …. 

A. PRRI/Permesta 
B. APRA 
C. RMS 
D. Andi Azis 
E. G30S/PKI 1965 

 

 

13. Berikut ini yang bukan merupakan pelaksanaan urusan pemerintahan umum oleh 
pemerintah daerah adalah …. 

A. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional 

B. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa 

C. membina hubungan internasional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya 

D. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 

E. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan 
lainnya guna mewujudkan stabilitas kemanan lokal, regional, dan nasional 

 



14. Penyelenggaraan negara harus sesuai degan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. 
Praktik penyelenggaraan negara berikut ini yang sesuai dengan nilai kerakyataan yang 
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan adalah …. 

A. penerapan wajib pajak bagi warga negara yang memiliki penghasilan di atas wajib 
pajak  

B. rakyat diberi kebebasan untuk mengembangkan budaya daerah dan mengakui 
keanekaragaman budaya 

C. pemerintah menguasai sumber daya alam yang memenuhi hajat hidup orang banyak 
untuk kemakmuran bersama 

D. rakyat diberi kebebasan untuk menentukan pemimpin dan wakil-wakil rakyat 
melalui pemilihan umum 

E. pemerintah berupaya untuk mengembangkan jaminan sosial sebagai upaya untuk 
mewujdukan masyarakat yang adil dan makmur 
 

15. Berikut ini yang merupakan contoh pengingkaran kewajiban berkaitan dengan Pancasila 
khususnya sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari adalah …. 

A. menempatkan kepentingan individu, diatas kepentingan golongan dan  bangsa  
B. tidak mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban setiap manusia tanpa 

membeda-bedakan suku, keturunan, agama, jenis kelamin, dan sebagainya 
C. mengembangkan sikap intoleransi antarumat beragama dalam kehidupan sehari-

hari dalam masyarakat 
D. tidak memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat yang telah terpilih untuk 

melaksanakan musyawarah dan menjalankan tugas sebaik-baiknya 
E. menolak mengembangkan sikap musyawarah di lingkungan sekitar 

 

 



 

 

 

16. Apabila seorang warga negara dari suatu negara yang menganut asas ius sanguinis 
melahirkan anak di negara yang menganut asas ius soli, maka anak tersebut memiliki 
kewarganegaraan rangkap yang disebut .... 

A. apartheid 
B. apatride 
C. bipatride 
D. stelsel aktif 
E. stelsel pasif 

 

17. Kepolisian  Republik Indonesia sebagai lembaga penegak hukumberperan dalam memelihara 
keamanan dan ketertiban masyarakat. Berikut contoh peran Kepolisian dalam menjamin 
keadilan dan kedamaian dalam masyarakat yaitu …. 

A. memberi usulan atas pengangkatan pejabat kepolisian kepada DPR 
B. melakukan penindakan terhadap ormas yang mengkritisi pemerintah 
C. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan para hakim  
D. memutuskan perselisihan mengenai sengketa hasil pemilihan umum 
E. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan 

 

18. Hubungan internasional merupakan hubungan antarbangsa-bangsa di duniayang bersifat 
dinamis dalam rangka menciptakan proses kerjasama internasional yang saling 
menguntungkan sehingga berdampak pada pencapaian tujuan nasional. Alasan yang 
melatarbelakangi pemerintah Indonesia menerapkan politik luar negeri yang bebas dan aktif 
dalam tata hubungan tersebut adalah .... 

A. mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keutuhan negara Indonesia 
B. bangsa Indonesia ingin melindungi segenap dan seluruh tumpah darah Indonesia 
C. memperoleh barang dari luar negeri untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya 
D. netralitas bangsa Indonesia dan keinginan berperan aktif dalam perdamaian dunia 
E. bangsa Indonesia ingin menjadi bangsa yang besar dan disegani bangsa lain di dunia 

 

19. Perlindungan dan penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan dalam rangka 
pengamanan, pengawasan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak 
asasi manusia. Perlindungan dan penegakan hukum tersebut sangat penting agar .... 

A. kepastian dan ketertiban hukum dalam kehidupan di masyarakat 
B. menjadikan hukum sebagai alat kekuasaan untuk para penguasa negara 
C. meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum 
D. terciptanya persamaan dimata hukum antarwarga masyarakat  yang homogen 
E. terwujudnya kerjasama yang baik antara masyarakat dengan aparat penegak hukum 

 

20. Perhatikan kasus berikut ini! 
(1) Perbudakan 
(2) Pemusnahan ras dan etnis 
(3) Pengusiran atau penindakan secara paksa 



Kasus tersebut di atas menunjukkan jenis kejahatan yang termasuk pelanggaran HAM berat 

berupa …. 

A. kejahatan kerah putih 
B. kejahatan luar biasa 
C. kejahatan genosida 
D. kejahatan pidana luar biasa 
E. kejahatan terhadap kemanusiaan 

 

21. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara masih ditemui adanya pelanggaran terhadap 
Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Peristiwa pelanggara HAM berikut ini yang 
bertentangan dengan Pancasila khususnya sila keempat adalah …. 

A. Konflik Poso 
B. Tragedi Kemanusiaan etnis Tionghoa (13-15 Mei 1998 ) 
C. Gerakan Aceh Merdeka 
D. Ulah memalukan para wakil rakyat kita yang harusnya berjuang untuk rakyat 
E. Ketimpangan dalam pelayanan kesehatan 

 

22. Perhatikan beberapa situasi dan kondisi berikut ! 
(1) Timbulnya  kesenjangan  sosial yang tajam akibat dari adanya persaingan bebas  
(2) Penggunaan pengerahan massa untuk  menumbangkan suatu pemerintahan yang sah   
(3) Munculnya gejala westernisasi, yaitu gaya hidup yang berorientasi kepada budaya barat  
(4) Menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah yang berkuasa 
(5) Pola perjuangan tidak bersenjata kelompok separatis yang ditempuh untuk menarik 

simpati masyarakat internasional 
Berdasarkan uraian beberapa kondisi diatas yang merupakan kasus ancaman terhadap 

negara di bidang politik ditandai oleh nomor .... 

A.  (1), (2) dan (3) 
B.  (1), (3) dan (5) 
C.  (2), (3) dan (4) 
D.  (2), (4) dan (5) 
E.  (3), (4) dan (5) 

 

23. Perhatikan beberapa aspek wawasan nusantara berikut! 
(1) Letak dan bentuk geografis wilayah Indonesia 
(2) Keadaan dan kemampuan penduduk bangsa Indonesia 
(3) Keadaan dan kekayaan alam yang dimiliki bangsa Indonesia 
(4) Sistem politik yang sangat menentukan kehidupan politik negara  
(5) Ideologi sebagai perekat pemersatu yang ditanamkan seluruh WN 
(6) Kondisi dinamika dalam kehidupan pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia  

Berdasarkan aspek wawasan nusantara di atas yang merupakan aspek alamiah 

wawasan nusantara ditandai oleh nomor .... 

A.  (1), (2) dan (3) 

B.  (1), (3) dan (5) 

C.  (2), (4) dan (6) 

D.  (3), (4) dan (5) 

E.  (4), (5) dan (6) 

 



24. Komitmen terhadap persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia merupakan proses  dinamis 
yang tumbuh dari unsur-unsur sosial budaya masyarakat Indonesia yang beragam yang 
mencerminkan kebhinnekaan bangsa Indonesia. Contoh perilaku yang mencerminkan 
komitmen tersebut adalah .... 

A. bersikap mengutamakan kebersihan lingkungan di sekitar lingkungan tempat tinggal 
B. bekerjasama dalam segala bidang kehidupan dengan sesama suku, agama, dan 

daerah 
C. membantu korban bencana alam ketika bencana tersebut terjadi di wilayah asalnya 
D. bergaul secara santun dan akrab dengan mengesampingkan perbedaan suku bangsa 
E. meningkatkan solidaritas dalam kegiatan yang berorientasi semangat kedaerahan 

 

25. Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki letak yang sangat strategis. Oleh sebab itu 
berbagai ancaman mengganggu kedaulatan bangsa dan negara. Ancaman tersebut 
diantaranya adalah ancaman dalam bidang ideologi. Berikut ini yang bukan merupakan 
strategi untuk mengatasi ancaman di bidang ideologi adalah …. 

A. ideologi harus dijadikan tombak bangsa dalam menghadapi unsur yang masuk dari 
luar 

B. ideologi harus diaktualisasikan kepada seluruh bidang kenegaraan 
C. ideologi Indonesia haruslah mengarah pada arah yang dinamis dan aktual 
D. ideologi sebagai pemersatu sekaligus perekat bangsa harus ditanamkan dalam 

pendidikan seluruh warga negara Indonesia 
E. ideologi harus duterapkan dalam pemerintahan secara absolut 

 

26. Penerapan wawasan nusantara harus tercermin pada pola pikir, pola sikap, dan pola tindak 
yang senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan 
pribadi atau kelompok. Berikut ini yang merupakan pelaksanaan nilai-nilai Wawasan 
Nusantara di lingkungan sekolah adalah …. 

A. sikap tanggung jawab pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA)  

B. mewujudkan pembangunan bangsa dengan cara belajar giat dan mengharumkan 
nama bangsa 

C. membangunan sistem pertahanan dan keamanan di sekolah yang tanggung untuk 
mendukung sistem pertahanan nasional 

D. menghargai penyelenggara negara yang sehat dan dinamis serta mewujudkan 
pemerintahan yang kuat, aspiratif, dan dipercaya 

E. mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan untuk kesejahteraan bersama 

 

27. Pelaksanaan Demokrasi Pancasila tidak hanya dalam kehidupan bernegara, tetapi 
pelaksanaan Demokrasi Pancasila dapat dilaksanakan di keluarga, sekolah, dan masyarakat. 
Berikut ini yang bukan penerapan Demokrasi Pancasila di lingkungan masyarakat adalah …. 

A. pemilihan organisasi masyarakat melalui musyawarah  
B. bersama-sama menjaga kedamaian masyarakat 
C. pemilihan organisasi masyarakat melalui musyawarah  
D. ikut berpartisipasi dalam iuran desa 
E. berlaku adil terhadap semua anggota keluarga tanpa pilih kasih 

 



 

28. IPTEK bagi suatu negara seperti dua sisi mata uang, di satu sisi memberikan dampak positik 
tapi di sisi yang lainnya juga memberikan dampak negatif. Berikut ini yang bukan merupakan 
dampak negatif dari IPTEK di bidang politik adalah …. 

A. negara tidak lagi dianggap sebagai pemegang kunci dalam proses pembangunan 
B. meningkatnya hubungan diplomatik antar negara 
C. timbulnya gelombang demokratisasi (dambaan akan kebebasan) 
D. adanya ancaman disintegrasi bangsa dan negara yang akan menggoyahkan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia 
E. adanya konspirasi internasional, yaitu pertentangan kekuasaan dan percaturan 

politik 
 

29. Demokrasi Pancasila yang bersendikan nilai-nilai Pancasila merupakan demokrasi yang 
mendukung terciptanya kehidupan bersama yang aman dan nyaman serta terciptanya 
kondisi dinamis dalam perikehidupan berbangsa dan bernegara. Dimana setiap 
permasalahan yang dihadapi dimusyawarahkan dan keputusan penting diambil melalui 
pembicaraan bersama sehingga dapat menekan kemungkinan terjadinya konflik dalam 
masyarakat. 
Berdasarkan ilustrasi tersebut pentingnya penerapan demokrasi yang berkeadilan sosial 

adalah dalam rangka ....  

A. meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah yang pro 
kepentingan kelompoknya 

B. kemampuan melaksanakan mandat yang diberikan rakyat kepada penguasa sesuai 
kepentingannya 

C. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan 
pembangunan yang adil dan merata 

D. terciptanya kebebasan masyarakat dalam mengemukakan pendapat tapi tetap 
dalam kontrol pemerintah yang berkuasa  

E. jaminan pemerintah terhadap kebebasan pers yang terbatas pada propaganda 
berkaitan dengan kebijakan pemerintah 

 

30. Perkembangan demokrasi di Indonesia diawal kemerdekaan ditandai dengan 
dilaksanakannya Demokrasi Liberal dengan berdasarkan UUDS tahun 1950. Dalam 
pelaksanaan demokrasi praktik demokrasi tersebut terdapat penyimpangan terhadap 
Pancasila khususnya sila ke-3 yaitu …. 

A. peristiwa yang ingin mengganti ideologi Pancasila dengan yang lainnya 
B. terjadi instabilitas politik akibat kabinet sering berganti 
C. rakyat tidak diberi kebebasan untuk mendirikan partai politik 
D. Indonesia terkucil dari pergaulan internasional karena menolak berhubungan 

dengan blok barat 
E. gagal dalam menjalankan pemilihan umum yang merupakan pesta rakyat dalam 

menyalurkan aspirasi 
 



31. Orde Baru yang telah berkuasa lebih dari 30 tahun akhirnya runtuh, ditandai dengan 
Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 menyerahkan jabatannya pada B.J Habibie. 
Berikut ini yang bukan merupakan penyebab runtuhnya Orde Baru adalah …. 

A. politik tidak stabil akibat partai politik mementingkan kelompoknya masing-masing 
B. krisis ekonomi yang melanda masyarakat 
C. meningkatnya angka pengangguran 
D. terungkapnya praktik KKN di kalangan pejabat pemerintah 
E. terjadinya krisis kepercayaan 

 



32. Perhatikan pernyataan berikut! 
(1) Membentuk strategi pertahanan dan keamanan untuk menghadapi segala ancaman 

yang mengganggu kedaulatan 
(2) Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat 
(3) Penyediaan sarana dan prasarana umum 
(4) Penanganan bidang kesehatan 
(5) Mengendalikan laju inflasi perekonomian 
Berdasarkan pernyataan di atas yang merupakan wewenang pemerintah daerah dalam 

otonomi daerah ditunjukkan oleh nomor ….. 

A. 1, 2, dan 3 
B. 1, 3, dan 5 
C. 2, 3, dan 4 
D. 2, 4, dan 5 
E. 3, 4, dan 5 

 

33. Dalam Otonomi Daerah urusan pemerintahan terdiri dari tiga urusan yakni urusan 
pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. 
Berikut ini yang merupakan kewenangan pemerintah pusat berkenaan dengan urusan 
pemerintahan absolut adalah …. 

A. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 
B. yustisi atau peradilan 
C. pengembangan sumber daya alam dan potensi daerah yang lainnya 
D. urusan pemerintahan yang lokasinya lintas daerah 
E. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila 
 

34. Perhatikan tugas lembaga berikut ini ! 
(1) Menyusun kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang 

penanggulanganterorisme; 
(2) Mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam pelaksanaan dan melaksanakan 

kebijakan di bidang penanggulangan terorisme; 
(3) Melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme dengan membentuk 

satuan-satuan tugas yang terdiri dari unsur-unsur instansi pemerintah terkait sesuai 
dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing. 

Tugas-tugas tersebut di atas merupakan salah satu tugas dari lembaga negara non 

kementerian yaitu …. 

A. BTPN 
B. BNPT 
C. BMKG 
D. BKN 
E. BIN 

  

35. Pengadilan Negeri Samarinda, Kalimantan Timur, memenangkan sebagian gugatan warga 
negara (Citizen Lawsuit) kepada pemerintah, Rabu (16/7/2014). Pemerintah dinyatakan lalai 
untuk menyediakan lingkungan bersih dan sehat bagi warga negara.  
Gugatan warga negara yang tergabung dalam Gerakan Samarinda Menggugat (GSM), 
menggugat Menteri ESDM, Menteri Lingkungan Hidup, Gubernur Kaltim, Wali Kota 
Samarinda dan DPRD Samarinda, terkait aktivitas tambang batu bara di Samarinda dan 
dampak yang ditimbulkannya (sumber : https://news.detik.com/berita). 

https://news.detik.com/berita


 

Lembaga peradilan di Indonesia yang memiliki wewenang untuk menyelesaikan kasus 

tersebut di atas adalah …. 

A. Pengadilan Umum 
B. Pengadilan Agama 
C. Pengadilan Militer 
D. Pengadilan Tata Usaha Negara 
E. Mahkamah Agung 

 

36. Perhatikan pernyataan berikut ini! 
(1) Terjadinya demo karyawan meminta haknya untuk dipenuhi  
(2) Mogok kerja buruh di suatu perusahaan 
(3) PHK pegawai yang indisipliner 
Pernyataan di atas merupakan suatu akibat buruk apabila terjadi ketidakseimbangan 

pelaksanaan antara hak dan kewajiban dalam masyarakat dalam bidang …. 

A. sosial 
B. keamanan 
C. budaya 
D. politik 
E. ekonomi 

 

37. Globalisasi mengakibatkan banyaknya tenaga asing yang masuk ke Indonesia, sehingga 
pengangguran semakin meningkat. Hal ini merupakan salah satu ancaman dalam bidang 
ekonomi bagi NKRI. Berikut ini hal-hal yang dapat dilakukan oleh siswa untuk mengatasi 
ancaman tersebut adalah …. 

A. memperluas lapangan pekerjaan 
B. meningkatkan ketrampilan dan kemampuan 
C. menolak masuknya segala warga negara asing ke Indonesia  
D. mendorong terbukanya usaha informal 
E. membuka lebih luas lagi kesempatan untuk bekerja ke luar negeri 

38. Perkembangan IPTEK berpengaruh positif dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Salah 

satu pengaruh positif dalam bidang sosial budaya dalam kehidupan masyarakat adalah .... 

A. masyarakat dapat menilai kualitas calon presiden dan wakil presiden melalui debat 

terbuka yang disiarkan oleh beberapa stasiun televisi 

B. naik atau turunnya harga saham dunia dapat dipantau secara langsung oleh 

masyarakat 

C. toko online, seperti buka lapak dan toko pedia yang memanfaatkan media sosial 

semakin berkembang 

D. berkembangnya budaya barat di Indonesia yang dapat menggantikan budaya 

nasional 

E. hubungan antar bangsa di dunia semakin mudah dengan beragamnya sarana 

transportasi yang tersedia 



39. Pembagian kekuasaan negara baik kekuasaan eksekutif, legislatif maupun yudikatif diatur 
dalam konstitusi agar tidak terjadi tumpang tindih antara pembagian tugas dan 
wewenangnya. Meskipun demikian, antarlembaga negara sebagai pelaksana kekuasaan 
memiliki hubungan kerjasama dan mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam 
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berikut ini yang merupakan contoh kerjasama 
antara lembaga eksekutif dengan yudikatif yaitu Presiden .... 

A. mengajukan rancangan undang-undang dan dibahas menjadi undang-undang 
B. memberi grasi dan rehabilitasi yang dilaksanakan pada saat-saat tertentu 
C. mengangkat duta dan konsul untuk ditempatkan di negara lain  
D. memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan  
E. menerima penempatan duta dari negara lain 

 

40. Kesenjangan pembangunan yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat 

memicu terjadinya gerakan sparatisme yang ada di daerah. Berikut ini yang merupakan salah 

satu usaha untuk menyelesaikan masalah gerakan sparatisme  yang terjadi di Indonesia 

sesuai dengan Pancasila khususnya sila ke-5 adalah .... 

A. menjalankan kekuasaan secara sentralisasi agar tercipta keadilan sosial bagi seluruh 

rakyat Indonesia 

B. melaksanakan pemerataan pembangunan dan hasi-hasilnya di seluruh wilayah 

Indonesia 

C. menegakkan hukum secara represif di seluruh wilayah Indonesia 

D. meningkatkan teknologi persenjataan dan jumlah  angkatan perang Indonesia 

E. menumpas segala bentuk gerakan yang ingin melepaskan diri dari Indonesia 



 

URAIAN 

 

 

41. Baiq Nuril (Nuril) adalah staf honorer di SMAN 7 Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pada bulan 
Agustus 2012 mengalami suatu kejadian yang merugikan dirinya secara verbal dari 
pimpinannya yaitu Kepala SMAN  & Mataram yang diduga mengandung unsur “asusila”.  
Singkat cerita kejadian tersebut, berakhir dramatis yang merugikan Baiq Nuril, dimana Baiq 

Nuril dilaporkan oleh Kepala SMAN 7 Mataram ke Kepolisiam karena  dianggap telah 

mencemarkan martabat dan nama baiknya. Baiq Nuril akhirnya dijeral telah melanggar UU 

No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pasal 27 (1) Juncto pasal 

45 (1). 

 

Berdasarkan dengan hal di atas, jelaskan lembaga peradilan yang dapat memutuskan dan 

mengadili kasus Baiq Nuril  tersebut sesuai dengan UU Pokok Kehakiman! 

 

42. Contoh koflik agama yang terjadi di Indonesia, diantaranya Konflik Poso, Konflik Ambon, 
Konflik Tolikara, Konflik Aceh, dan lain-lainnya. Hal ini menjadi bukti bahwa Negara Kesatuan 
Republik Indonesia masih sangat rawan konflik yang diakibatkan oleh perbedaan agama atau 
kepercayaan. Konflik terjadi pada dasarnya bukan karena adanya perbedaan pandangan 
terhadap keyakinan yang diyakininya. Namun, konflik terjadinya pada umumnya karena ada 
individu atau kelompok yang memicu kemarahan suatu kelompok agama tertentu. Hal ini 
seharusnya dapat kita hindari, sebab konflik sangat merugikan semua pihak dan dapat 
mengancam keutuhan NKRI.  
 

Melalui deskripsi di atas, berikan empat (4) contoh penyelesaikan kasus-kasus di atas 

berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 Pasal 29 (2)! 

  

43. Lingkaran Survey Indonesia (LSI) merilis 5 kasus kekerasan terburuk pasca Reformasi tahun 
1998, diantaranya kasus Maluku VS Maluku, Konflik Sampit,Kasus Kerusuhan Mei 1998 di 
Jakarta, Kasus Transito Mataram, dan Kasus Konflik Lampung Selatan. Dari kasus tersebut 
tak kurang 10 ribu orang dilaporkan meninggal dunia dan lebih dari 100 ribu nyawa 
mengungsi ke daerah lain yang lebih aman.  
 

Sehubungan dengan konflik-konflik tersebut, berikan empat (4) contoh perilaku yang dapat 

mendukung dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sebagai wujud 

pengamalan Pancasila khususnya sila ke-3! 

 



44. Orde Baru yang berkuasa lebih dari 30 tahun, pada awalnya bertekad untuk melaksanakan 
Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekwen. Di bawah kekuasaan Presiden 
Soeharto dalam upaya melaksanakan nilai-nilai luhur Pancasila maka dilaksanakanlah 
kegiatan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Namun, dalam 
perkembangannya, Orde Baru dianggap banyak melakukan pelanggaran terhadap nilai-nilai 
Pancasila, diantaranya adalah sebagai berikut. 
1) Pancasila sebagai dasar negara ditafsirkan sebagai simbol kekuasaan. 
2) Pancasila dijadikan alat penguasa untuk melegitimasi kekuasaannya hingga bertahan 

hingga lebih dari 30 tahun.  
3) Terjadi indoktrinasi terhadap nilai-nilai Pancasila dalam seluruh tatanan kehidupan 

masyarakat Indonesia. 
 

Dari ilustrasi tersebut di atas, interpretasikan atau tafsirkan dengan tepat dan benar empat 

empat (4) dampak yang diakibatkan dari penyimpangan pelaksanakaan Demokrasi Pancasila 

pada masa Orde Baru ! 

 

45. Penyelenggaraan pemerintahan pusat, berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah pada 
dasarnya adalah suatu proses penyerahan sebagian wewenang dan tanggung jawab dari 
urusan yang semula menjadi urusan pemerintah pusat kepada badan-badan atau lembaga-
lembaga pemerintah daerah agar menjadi urusan rumah tangganya sehingga urusan-urusan 
tersebut beralih kepada daerah dan menjadi wewenang serta tanggung jawab pemerintah 
daerah. 
Berdasarkan ilustrasi diatas, sebutkan 4 (empat) dampak positif dalam pelaksanaan otonomi 

daerah! 

 

 

 


