Modul Tes CPNS
Modul Soal Bahasa Indonesia
1.

2.

3.

Bahasa Indonesia baku berfungsi untuk
….
A. komunikasi di seluruh wilayah negara
Indonesia
B. komunikasi antara orang-orang
yang berlainan suku bangsa namun
masih dalam batas wilayah negara
Indonesia
C. komunikasi dinas, resmi, dan di
sekolah
D. komunikasi antara atasan dan
bawahan dalam suatu kantor
E. komunikasi secara nasional
Kasihan sekali orang itu. Hanya sendirian
ia ketika mengalami kesusahan, tanpa ada
saudara atau kerabatnya yang berusaha
untuk membantunya.
Pernyataan di atas dapat diperibahasakan
dengan ....
A. air lalu kubang tohor
B. air mata jatuh ke perut
C. air diminum rasa duri, nasi dimakan
rasa sekam
D. air yang tenang jangan disangka
tiada berbuaya
E. air susu dibalas air tuba
Makna peribahasa udang tak tahu
bungkuknya adalah ….

A.

orang yang tidak menyadari
kebaikan dirinya sendiri
B. orang yang tidak menyadari
keberuntungan dirinya sendiri
C. orang yang tidak menyadari
kemalangan dirinya sendiri
D. orang yang tidak menyadari
keunggulan dirinya sendiri
E. orang yang tidak menyadari
keburukan dirinya sendiri

akan
akan
akan
akan
akan

4.

Penulisan partikel pun yang tepat di
bawah ini adalah ….
A. Biarpun sendirian, ia nekat berangkat
juga.
B. Karena rasa laparnya, makanan
apapun juga akan dimakannya.
C. S e k a l i p u n i a b e l u m p e r n a h
mengunjungi rumah orang tuanya.
D. Serupiahpun tidak lagi tersisa di saku
celananya.
E. Jangankan berdua, bertigapun aku
tidak takut pada mereka.

5.

Kata ibu dan bapak Joko itu anak yang
kreatif.
Penjedaan kalimat di atas yang tepat jika
yang dimaksudkan adalah Joko anak yang
kreatif adalah ….
A. Kata ibu dan bapak Joko itu/anak
yang kreatif
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B.

Kata ibu dan bapak Joko/itu anak
yang kreatif
C. Kata ibu dan bapak/Joko itu anak
yang kreatif
D. Kata ibu dan bapak Joko itu anak/
yang kreatif
E. Kata ibu/dan bapak Joko itu anak
yang kreatif
6.

Di antara kalimat-kalimat berikut,
manakah kalimat yang berkonotasi baik?
A. Tiga serdadu Belanda tewas dalam
serangan mendadak yang dilancarkan
para pejuang Indonesia.
B. C u t N y a k M e u t i a w a f a t d a n
dimakamkan di Alue Kurieng, Aceh.
C. Lelaki tua itu mati di dekat kandang
kerbau.
D. Bangkai perampok itu terbujur kaku
di pinggir jalan.
E. Anak kecil itu mati mengenaskan
setelah terlindas truk.

7.

Di antara kalimat-kalimat berikut,
manakah yang merupakan kalimat yang
baku?
A. Mereka jebak pencuri itu hingga
akhirnya tertangkap.
B. Situ sudah lama menunggu adikmu
di tempat ini.
C. Ia teriak-teriak hingga suaranya serak.
D. Ia berjalan cepat agar tidak terlambat
masuk sekolah.
E. Dua anak lelaki itu berantem di
pinggir kali.

8.
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Di antara kalimat-kalimat berikut, manakah
kalimat yang tidak menggunakan frase
idiomatik?
A. Kepala sekolah sedang bertemu guru
baru di depan sekolah.
B. Benar-benar keras kepala anak itu,
nasihat orang tuanya tidak juga
didengarnya.
C. Dasar kepala udang, soal yang mudah
pun tidak bisa dijawabnya!

D. Kelompok pemusik itu sedang naik
daun.
E. Pak Darto adalah tiang kampung di
kampung Jaya karena usianya lebih
dari seratus tahun.
9.

Pengarang itu menyerahkan naskah
karangan kepada kepala redaksi penerbit
Citra.
Bentuk pasif dari kalimat tersebut adalah
….
A. Naskah karangan diterima kepala
redaksi penerbit Citra dari pengarang.
B. Naskah karangan diserahkan kepala
redaksi penerbit Citra kepada
pengarang.
C. Kepala redaksi penerbit Citra
menerima naskah karangan dari
pengarang.
D. N a s k a h k a r a n g a n p e n g a r a n g
diserahkan kepada kepala redaksi
penerbit Citra.
E. N a s k a h k a r a n g a n d i s e r a h k a n
pengarang kepada kepala redaksi
penerbit Citra.

10. Di antara kalimat-kalimat berikut,
manakah kalimat aktif intransistif?
A. Ia belajar dengan tekun.
B. Pak Hasan bekerja di kantor.
C. Ia menangis meraung-raung.
D. Ia melukis dengan kedua kakinya.
E. Anak kecil itu memeluk ibunya eraterat.
11. Kata yang sama lafalnya dengan kata lain,
namun berbeda ejaan dan maknanya
disebut ….
A. antonim
B. homonim
C. sinonim
D. homofon
E. sintagma
12. Penulisan tanda baca dalam kalimatkalimat berikut ini benar, kecuali ….
A. Di dalam tasnya terdapat buku,
pensil, dan penghapus.

B.

Ia bukan ingin membeli kamus
melainkan ingin membeli buku cerita.
C. Yang dibutuhkannya: buku, pinsil,
dan penghapus.
D. Ia ingin membeli buku cerita kalau
mempunyai cukup uang.
E. Kalau mempunyai cukup uang, ia
ingin membeli kamus.
13. Yang bukan termasuk kata ulang dalam
kalimat-kalimat berikut ini adalah ….
A. Ia telah menyelesaikan tugasnya
untuk membersihkan meja-tulis.
B. Mereka berlarian tunggang-langgang
dikejar sapi yang tengah mengamuk.
C. Di pasar banyak dijual sayur-mayur.
D. Gerak-gerik lelaki itu memang
mencurigakan.
E. Rumah-rumah porak-poranda
diterjang angin puting beliung.
14. Di antara kalimat-kalimat berikut,
manakah yang merupakan kalimat efektif?
A. Ia belajar keras agar supaya lulus
dengan nilai yang memuaskan.
B. Ia sangat berani sekali ketika
menerjang musuh.
C. Ia menangis tersedu-sedu dan
kemudian menangis meraungraung karena sangat sedih hati dan
perasaannya.
D. Ia mampu melukis dan memahat
dengan baik.
E. Berbagai macam jenis sayur dijual di
pasar tradisional itu.
15. Penulisan yang benar terdapat pada
kalimat ….
A. Sangsaka berkibar-kibar gagah di
ujung tiang.
B. Apapun juga akan dilakukannya demi
cintanya pada tanah air.
C. Ke mana kapal itu hendak berlabuh?
D. Perhatikan lah baik-baik nasihat
orang tuamu.
E. Murid-murid memasuki kelas baru
satu persatu.

16. B e r d a s a r k a n E Y D , b a g a i m a n a k a h
penulisan singkatan nama resmi lembaga
pemerintah dan ketatanegaraan, badan
atau organisasi, serta nama dokumen
resmi?
A. Awal kata ditulis dengan huruf kapital
dan diikuti dengan tanda titik
B. Awal kata ditulis dengan gabungan
huruf kapital dan kecil serta tidak
diikuti dengan tanda titik
C. Awal kata ditulis dengan huruf kapital
dan diikuti dengan tanda koma
D. Awal kata ditulis dengan huruf
kapital, diikuti atau tidak diikuti
dengan tanda titik tergantung kata
yang akan disingkat
E. Awal kata ditulis dengan huruf kapital
dan tidak diikuti dengan tanda titik
17. Penulisan nama dan gelar yang benar
adalah ….
A. Moh. Ilham, S. Pd
B. Moh. Ilham, S. Pd.
C. Moh, Ilham, S, Pd.
D. Moh. Ilham. S. Pd.
E. Moh. Ilham. S. P.d.
18. Tua muda, lelaki perempuan, besar kecil
mengambil air di telaga itu.
Perulangan tua muda, lelaki perempuan,
besar kecil berarti ….
A. berlawanan
B. banyak
C. banyak sekali
D. sulit dihitung secara pasti
E. rombongan
19. Penyukuan yang benar pada kata reboisasi
adalah ….
A. re – bo – isa – si
B. re – boi – sa – si
C. re – bo – is – a – si
D. re – bo – i – sa – si
E. reb – o – i – sa – si
20. Penulisan kalimat langsung yang benar
adalah …
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A.

“Aku berjanji kepadamu selaku
lelaki sejati,” kata Dewabrata, “Aku
akan menjaga kesucian kelelakianku
hingga ajalku tiba!”
B. “Aku berjanji kepadamu selaku
lelaki sejati,” Kata Dewabrata, “aku
akan menjaga kesucian kelelakianku
hingga ajalku tiba!”
C. “Aku berjanji kepadamu selaku
lelaki sejati,” kata Dewabrata, “aku
akan menjaga kesucian kelelakianku
hingga ajalku tiba!”
D. “Aku berjanji kepadamu selaku
lelaki sejati,” kata Dewabrata. “Aku
akan menjaga kesucian kelelakianku
hingga ajalku tiba!”
E. Kata Dewabrata, “Aku berjanji
kepadamu selaku lelaki sejati, aku
akan menjaga kesucian kelelakianku
hingga ajalku tiba!”
21. Penggunaan imbuhan yang tepat terdapat
pada kalimat ….
A. Para petembak telah bersiaga di balik
bukit.
B. Siapa penabur benih udang di tambak
itu?
C. Kedua peninju saling pukul dengan
sengit.
D. Siapa petendang adikku?
E. Kakaknya seorang pentari ternama.
22. Di antara kalimat-kalimat berikut,
manakah kalimat yang mengandung
makna konotasi?
A. Ia telah kenyang makan soto yang
lezat itu.
B. Ia jatuh bangun mengejar bola.
C. Terbelalak kedua matanya melihat
pertunjukan mendebarkan itu.
D. Terperanjat ia hingga kedua matanya
terbuka lebar-lebar.
E. Ia telah kenyang makan asam garam
kehidupan.
23. Di antara kalimat-kalimat berikut,
manakah kalimat yang tidak logis?
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A.

Para pejuang menyerang wilayahwilayah yang masih dikuasai penjajah.
B. Para pejuang berdatangan di
jembatan yang hancur akibat
serangan musuh.
C. Para pejuang berdatangan ke wilayah
yang dijadikan markas pasukan.
D. Para komandan memerintahkan
anak buah mereka untuk segera
berlindung.
E. Para pejuang menembaki pasukan
musuh yang masih tetap bertahan
di dalam benteng pertahanan.
24. Batu karang tetap kukuh berdiri meski
ombak keras menerjangnya.
Kalimat tersebut menggunakan majas ….
A. personifikasi
B. simile
C. metafora
D. litotes
E. hiperbola
25. Di antara kalimat-kalimat berikut,
manakah kalimat yang menggunakan
majas simile?
A. Bandung tetap terjaga meski malam
hampir berlalu.
B. Para pejuang menangkap kaki tangan
musuh.
C. Sudilah kiranya engkau mampir ke
gubugku.
D. Ia menerjang musuh bagai banteng
terluka.
E. H a n y a s e n d i r i a n i a m a m p u
mengalahkan dua ratus prajurit
musuh bersenjata lengkap.
26. Penulisan yang benar terdapat pada kata
….
A. memporak-porandakan
B. mem-bumihangus-kan
C. meremukredamkan
D. meluluhlantak-kan
E. porakporandakan

27. Penulisan huruf kapital yang benar
terdapat pada kalimat ….
A. Ia berenang sendirian melintasi selat
Sunda.
B. Gubernur sedang menerima Bupati.
C. Mereka tersesat setelah mencapai
puncak gunung Semeru.
D. Silahkan anda datang ke rumah Pak
Bondan.
E. Hari Sabtu ini Pak Ahmad berangkat
ke Bandung.
28. Penulisan lambang bilangan yang benar
terdapat pada kalimat ….
A. 5 buku, 3 pinsil, dan 2 penghapus
dibelinya dari toko itu.
B. Adik membeli lima buku, tiga pinsil,
dan dua penghapus
C. Adik membeli 5 buku, 3 pinsil, dan 2
penghapus.
D. Adik membeli 5 (lima) buku, 3 pinsil,
dan 2 penghapus.
E. Sebelumnya ia telah membeli 6 buku.
29. Penulisan huruf miring yang tidak benar
terdapat pada kalimat ….
A. Nama ilmiah dari tumbuhan herba
bergetah yang berbau harum dan
berwarna hijau itu adalah Foeniculum
vulgare.
B. Atmosfer tersusun atas beberapa
lapisan yang dinamai menurut
fenomena yang terjadi pada lapisanlapisan tersebut.
C. Nama alligator diambil dari bahasa
Spanyol, el laganto, yang berarti sang
kadal.
D. Penemu telepon yang sesungguhnya
adalah Antonio Santi Giuseppe
Meucci, bukan Alexander Graham
Bell.
E. Sejarah Majapahit tergambar cukup
jelas dalam buku Negarakertagama
karangan Mpu Prapanca.
30. Penulisan tanda baca dalam kalimatkalimat berikut ini benar, kecuali ….

A.

Sekretaris sedang mengetik;
resepsionis menerima tamu
perusahaan di ruang tamu.
B. Para pejabat yang datang; gubernur,
bupati, dan camat.
C. Pak guru menulis di papan tulis;
murid-murid mencatat di buku tulis
masing-masing.
D. Ia telah menabung cukup lama;
belum dapat juga ia membeli sepeda
motor idamannya.
E. Ayah membaca koran; Ibu menonton
televisi.
31. Ia tidak menuju Jakarta, …. menuju
Bandung.
Isian yang tepat untuk melengkapi kalimat
tersebut adalah ….
A. kecuali
B. dan
C. meskipun
D. melainkan
E. padahal
32. Penggunaan tanda baca yang tepat
terdapat pada ....
A. Komandoko, Gamal. 2008. Ken Arok.
Yogyakarta: Narasi.
B. Komandoko, Gamal, 2008, Ken Arok,
Yogyakarta: Narasi.
C. Komandoko, Gamal. 2008. Ken Arok,
Yogyakarta: Narasi.
D. Komandoko, Gamal. 2008. Ken Arok.
Yogyakarta; Narasi.
E. Komandoko. Gamal. 2008. Ken Arok.
Yogyakarta. Narasi.
33. Penggunaan tanda baca yang tepat pada
catatan kaki terdapat pada ....
A. Gamal Komandoko. Ken Arok
(Yogyakarta: Narasi, 2008). hlm. 29.
B. Gamal Komandoko: Ken Arok
(Yogyakarta: Narasi: 2008), hlm. 29.
C. Gamal, Komandoko, Ken Arok,
(Yogyakarta, Narasi, 2008), hlm, 29.
D. Gamal Komandoko, Ken Arok
(Yogyakarta: Narasi:, 2008), hlm, 29.
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E.

Gamal Komandoko, Ken Arok
(Yogyakarta: Narasi, 2008), hlm. 29.

34. Penulisan alamat surat yang benar adalah
....
A. Yth. Ibu Agnes Monica,
Jalan Hang Tuah 17,
Jakarta Selatan
B. Yth. Ibu Agnes Monica,
Jalan Hang Tuah 17,
Jakarta Selatan.
C. Yth. Ibu Agnes Monica.
Jalan Hang Tuah 17.
Jakarta Selatan.
D. Yth. Ibu Agnes Monica
Jalan Hang Tuah 17
Jakarta Selatan
E. Yth Ibu Agnes Monica
Jalan Hang Tuah 17
Jakarta Selatan
35. Mengingat pentingnya acara ini, dimohon
Bapak/Ibu hadir pada acara tersebut.
….
Kalimat penutup yang tepat untuk
melengkapi penggalan surat undangan
di atas adalah ….
A. Demikian surat ini kami buat tak lupa
kami ucapkan terima kasih.
B. Atas perhatian dan kebijaksanaan
Bapak/Ibu, kami sampaikan terima
kasih.
C. Atas perhatian dan kehadiran Bapak/
Ibu tepat pada waktunya, kami
sampaikan terima kasih.
D. Atas bantuan Bapak/Ibu, kami
sampaikan terima kasih.
E. Atas perhatian dan maklum yang
Bapak/Ibu berikan, tak lupa kami
sampaikan banyak terima kasih.
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36. Makna ungkapan ringan lidah adalah ....
A. cerewet
B. suka bercakap-cakap
C. suka menyebar fitnah
D. suka menggunjing
E. suka membicarakan hal-hal yang
tidak berguna
37. Kata-kata berikut yang tidak baku adalah
...
A. tradisional
B. proporsional
C. oprasional
D. redaksional
E. emosional
38. Yang tidak termasuk prosa lama adalah ....
A. dongeng
B. hikayat
C. fabel
D. legenda
E. novel
39. Ia tengah berjalan-jalan di hutan ketika
seekor ular mematuk kaki kirinya. Cepat
ia membebat kakinya kuat-kuat dan
mengeluarkan bisa ular melalui luka di
kakinya itu. Beruntung, ia masih bisa
berjalan hingga tiba di desa terdekat dan
mendapatkan pertolongan lebih lanjut.
Kata berhomonim pada paragraf tersebut
adalah ….
A. bisa
B. kaki
C. luka
D. jalan
E. ular
40. Gabungan kata yang harus ditulis terpisah
adalah ….
A. bela sungkawa
B. peri bahasa
C. olah raga
D. rumah tangga
E. darma bakti

Modul Soal Pengetahuan Umum
1.

Bangunan yang sangat indah ini berdiri
di Agra, India, yang terpilih sebagai salah
satu dari Tujuh Keajaiban Dunia pada
tanggal 7 Juli 2007 mewakili simbol hasrat
dan cinta.
Bangunan apakah yang dimaksud?
A. Moai
B. Acropolis
C. Alhambra
D. Petra
E. Taj Mahal

2.

Pada tanggal 6 Oktober 1945 ia ditunjuk
Presiden Soekarno selaku Menteri
Keamanan Rakyat pada Kabinet Republik
Indonesia I. Dalam kongres Tentara
Keamanan Rakyat yang dilangsungkan
pada tanggal 12 November 1945 ia juga
ditunjuk sebagai Panglima Besar Tentara
Keamanan Rakyat. Sayang, keberadaannya
tidak diketahui hingga ia urung menjabat
Menteri Keamanan Rakyat dan juga
Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat.
Hingga kini, keberadaannya pun tidak
diketahui dan masih menjadi misteri.
Siapakah tokoh yang dimaksud?
A. Sudirman		 D. Sutomo
B. Supriyadi		 E. Suryo
C. Gatot Subroto

3.

Planet terdekat dengan matahari adalah
….
A. Merkurius		 D. Saturnus
B. Venus			 E. Neptunus
C. Yupiter

4.

The Penny Black, perangko pertama kali
yang terbit di dunia pada tanggal 6 Mei
1840 merupakan gagasan dari ….
A. Ratu Victoria
B. Robert Alexander Watson

C. Rowland Hill
D. Peter Goldmark
E. Thaddeus Cahill
5.

Air terjun Stanley dengan volume air
17.000 m3 per detik diketahui sebagai
air terjun terbesar di dunia. Di negara
manakah keberadaannya?
A. Amerika Serikat D. Kanada
B. Brazilia			 E. Venezuela
C. Kongo

6.

Majelis Umum Perserikatan BangsaBangsa bersidang untuk yang pertama kali
pada tanggal 10 Januari 1946 di Church
House, London, Inggris, yang lengkap
dihadiri oleh 51 negara anggotanya. Salah
satu keputusan penting yang dihasilkan
sidang tersebut adalah pemilihan
Sekretaris Jenderal pertama Perserikatan
Bangsa-Bangsa.
Siapakah tokoh yang terpilih sebagai
Sekretaris Jenderal pertama Perserikatan
Bangsa-Bangsa tersebut?
A. John D. Rockefeller Jr
B. Dag Hammarskjöld
C. Sir Gladwyn Jebb
D. Trygve Lie
E. Kurt Waldheim

7.

Apakah makna kata Kalpataru dalam
bahasa Sanskerta?
A. Pohon Kehidupan
B. Pohon Kemuliaan
C. Pohon Keabadian
D. Pohon Langka
E. Pohon Utama

8.

ASEAN didirikan di Bangkok, Thailand,
pada tanggal 8 Agustus 1967 atas prakarsa
5 (lima) orang Menteri Luar Negeri dari 5
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negara. Siapakah Menteri Luar Negeri
Indonesia yang menjadi pemrakarsa
berdirinya ASEAN?
A. Prof. Dr. Muchtar Kusumaatmaja, SH
B. Adam Malik
C. Drs. Frans Seda
D. Sanusi Harjadinata
E. Amir Machmud
9.

Negara manakah yang mempunyai garis
pantai terpanjang di dunia?
A. Republik Rakyat China
B. Amerika Serikat
C. Federasi Rusia
D. Indonesia
E. Kanada

10. Novel berjudul Di Bawah Lindungan
Ka’bah merupakan karya sastra yang
mendapat perhatian luas dan menjadi
buku teks sastra di Malaysia dan juga
Singapura. Novel tersebut ditulis oleh
HAMKA, seorang ulama besar, sastrawan
ternama Indonesia sekaligus aktivis politik
yang terkenal bersih, jujur, dan berani.
HAMKA adalah akronim dari nama ….
A. Haji Ahmad Malik Karim Amrullah
B. Haji Abdul Mujib Karim Amrullah
C. Haji Abdul Malik Karim Amrullah
D. Haji Abdul Majid Karim Amrullah
E. Haji Abdullah Mu’iz Karim Amrullah
11. Singkatan dari apakah LVRI yang merupakan organisasi para veteran di Indonesia?
A. Laskar Veteran Republik Indonesia
B. Legiun Veteran Republik Indonesia
C. Lembaga Veteran Republik Indonesia
D. Loka Veteran Republik Indonesia
E. Laksamana Veteran Republik Indonesia
12. Kontingen Indonesia mendapatkan
medali pertama, yaitu medali perak,
pada Olimpiaede ke-24 tahun 1988 yang
dilangsungkan di Seoul, Korea Selatan.
Medali tersebut didapatkan oleh atlit-atlit
beregu Indonesia dari cabang olah raga ….
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A.
B.
C.

panahan			
bulu tangkis		
angkat besi

D. dayung
E. menembak

13. Albert Einstein Medal (Medali Albert
Einstein) adalah adalah medali yang
dianugerahkan oleh Yayasan Albert
Einstein (Albert Einstein Society) kepada
para ahli yang telah memberikan
kontribusi istimewa berkaitan dengan
bidang ….
A. Matematika		 D. Mekanika
B. Kimia			 E. Aeronautika
C. Fisika
14. A Brief History of Time adalah judul
novel ringan yang menjadi bestseller
di Sunday Times, London, selama 237
minggu berturut-turut. Penulisnya adalah
ahli fisika teoritis ternama dunia yang
dilahirkan di Oxford, Inggris, pada tanggal
8 Januari 1942 dan terkenal dengan teori
Lubang Hitam (Black Holes)-nya.
Siapakah dia?
A. Rudolf Mössbauer
B. John Archibald Wheeler
C. Friedrich Hirzebruch
D. Joseph Hooton Taylor, Jr.
E. Stephen William Hawking
15. Ibukota dari negara Libya adalah ….
A. Kairo			 D. Tripoli
B. Addis Ababa		
E. Djibouti
C. N’djamena
16. Penemu photo copy pada tahun 1938
adalah ….
A. Chester Moor Hall
B. Chester Floyd Carlson
C. Antonio Santi Giuseppe Meucci
D. Blaise Pascal
E. Count Alessandro
17. Lagu Cik Cik Periuk adalah lagu daerah
masyarakat ….
A. Kalimantan Timur
B. Kalimantan Selatan

C. Kalimantan Tengah
D. Kalimantan Barat
E. Sulawesi Utara
18. Pada pasal berapakah dari UndangUndang Dasar 1945 yang menyatakan:
Presiden memegang kekuasaan yang
tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan
Laut dan Angkatan Udara?
A. Pasal 8			
D. Pasal 11
B. Pasal 9			
E. Pasal 12
C. Pasal 10
19. Salah satu negara yang menjadi anggota
organisasi G8 (Group of Eight – Kelompok
Delapan) adalah ….
A. Jepang
B. Spanyol
C. Australia
D. Korea Selatan
E. Republik Rakyat China
20. Molekul yang kehilangan elektron,
sehingga molekul tersebut menjadi tidak
stabil dan selalu berusaha mengambil
elektron dari molekul atau sel lain disebut
….
A. redoks			 D. oksidator
B. ritme Circadian E. radikal bebas
C. antioksidan
21. Benda langit yang terdiri dari atom-atom
besar debu dan gas beku dan bergerak
mengelilingi matahari dengan orbit
berbentuk sangat eksentris disebut ….
A. Planet			 D. Supernova
B. Meteor			 E. Bintang
C. Komet
22. Bapak Pramuka Dunia adalah ….
A. Morse
B. Christopher Latham Sholes
C. Pierre Frèdy, Baron de Coubertin
D. Lord Baden-Powell
E. Carl Diem
23. Siapakah petinju Indonesia pertama yang
berhasil meraih gelar juara dunia?

A.
B.
C.
D.
E.

Wongso Suseno
Ellyas Pical
Thomas Americo
Nico Thomas
Chris John

24. Seni pertunjukan tradisional rakyat Jawa
Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta
dimana sumber ceritanya didasarkan
pada cerita babad, sejarah, atau cerita
rakyat, dan pementasannya diiringi musik
gamelan disertai tembang atau lagu dan
tari-tarian adalah .…
A. Kethoprak		 D. Lenong
B. Ludruk			 E. Wayangorang
C. Lengguk
25. Siapakah arsitek candi Borobudur?
A. Gunadharma
B. Sambharabhudhara
C. Dyah Pancapana Rakai Panangkaran
D. Sri Maharaja Rakai Kayuwangi
E. Tulodong
26. ITU adalah sebuah organisasi internasional
di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa
yang mengurusi masalah ….
A. ilmu pengetahuan
B. keuangan
C. nuklir
D. pembangunan pertanian
E. telekomunikasi
27. Flora khas dari daerah Nanggroe Aceh
Darussalam adalah ....
A. Bunga Kenanga
B. Pohon Kayu Andalas
C. Bunga Suweg Raksasa
D. Bunga Jeumpa
E. Bunga Rafflesia arnoldi
28. Hasil kawin silang antara Ayam Hutan
Hijau (Gallus varius) atau Ayam Hutan
Merah (Gallus gallus) dengan ayam
kampung (Gallus gallus domesticus)
adalah ….
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A.
B.
C.

Ayam Hutan		
Ayam Pelung
Ayam Bekisar

D. Ayam Cemani
E. Ayam Emas

29. Penulisan atau pelafalan kata CINTA
sesuai Abjad Internasional adalah ….
A. Charlie–Indonesia–November–
Tango–Alpha
B. Cheppie–India–November–Tango–
Alpha
C. Charlie–India–November–Tango–
Alpha

D. Charlie–India–Null–Taxi–Alpha
E. Charlie–India–Nancy–Tango–Alpha
30. Bentuk pemerintahan negara Jepang
adalah Kekaisaran. Kepala negara adalah
kaisar dan kepala pemerintahan dijabat
perdana menteri (Naikaku sōri daijin).
Perdana Menteri Jepang dipilih oleh ….
A. parlemen 		
D. rakyat
B. Kaisar Jepang
E. presiden
C. para menteri 		

Modul Soal Kebijakan Pemerintah
1.

Pos-pos penting dan strategis di dalam
Kabinet biasanya diisi oleh menteri tanpa
portofolio partai, yaitu berasal dari ….
A. Seseorang yang dianggap ahli dalam
bidangnya
B. Kalangan akademisi
C. Kalangan praktisi
D. Seseorang yang berdedikasi tinggi
dalam bidangnya
E. Seseorang yang namanya telah
dikenal secara nasional

2.

Yang dimaksud dengan keuangan negara
adalah .…
A. penerimaan dan pengeluaran
yang terangkum dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
B. penerimaan yang didapatkan dari
pajak dan devisa
C. jumlah uang yang beredar di
masyarakat
D. jumlah pendapatan negara dikurangi
pengeluaran rutin
E. penerimaan dan pembelanjaan yang
disajikan dalam Rencana Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara
(RAPBN)
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3.

Tugas pokok yang diemban Bank
Indonesia adalah ….
A. mempertahankan nilai rupiah agar
dapat bersaing dengan mata uang
yang berlaku di dunia internasional
B. mempertahankan agar nilai rupiah
dapat diterima di dunia internasional
C. menjaga agar keuangan negara terus
menguat
D. mengatur, menjaga, dan memelihara
kestabilan nilai rupiah
E. m e n g a t u r a g a r t i d a k t e r j a d i
pemalsuan uang

4.

Batas laut teritorial suatu negara, seperti
halnya Indonesia, yang diakui legal
berdasarkan hukum internasional adalah
….
A. 11 mil dari garis pantai
B. 12 mil dari garis pantai
C. 13 mil dari garis pantai
D. 14 mil dari garis pantai
E. 15 mil dari garis pantai

5.

Wilayah perairan laut Indonesia terdiri dari .…
A. laut wilayah dan laut teritorial
B. laut kontinental dan Zona Ekonomi
Eksklusif (ZEE)

C. laut dalam dan laut dangkal
D. laut kontinental, Zona Ekonomi
Eksklusif (ZEE), dan laut pedalaman
E. laut dangkal, laut dalam, dan laut
pedalaman
6.

Indonesia merupakan salah satu
negara pemrakarsa berdirinya ASEAN
(Association of South East Asia Nations
atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia
Tenggara). Salah satu tujuan pokok
ASEAN adalah sebagai berikut, kecuali ….
A. Meningkatkan kerja sama dalam
bidang pariwisata
B. Menghindarkan wilayah ASEAN
menjadi lahan tumbuhnya terorisme
C. Memajukan kerja sama dalam bidang
sosio-kultural dengan jalan tukarmenukar kebudayaan
D. Menanggulangi masalah narkotika
secara bersama-sama
E. Melaksanakan ekstradisi antaranggota ASEAN

7.

Yang dimaksud dengan ciri-ciri pajak
berdasarkan rumusannya adalah .…
A. iuran wajib oleh rakyat kepada
negara dengan tanpa balas jasa
secara langsung
B. iuran suka rela oleh rakyat kepada
negara dengan tanpa balas jasa
secara langsung
C. iuran yang besarnya ditentukan
negara berdasarkan kondisi rakyat
D. i u r a n y a n g d i b e r i k a n r a k y a t
kepada negara untuk pembiayaan
kelangsungan pembangunan
E. iuran yang diberikan rakyat sebagai
bukti rasa cinta tanah air

8.

Gaji atau pembayaran untuk anggota
Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan juga
pegawai negeri berasal dari ….
A. pengambilan kekayaan negara
B. pengumpulan potongan gaji dari
anggota Tentara Nasional Indonesia
(TNI) dan juga pegawai negeri itu
sendiri

C.

pinjaman jangka panjang dari IMF
(International Monetary Fund)
D. pinjaman jangka panjang dari Bank
Pembangunan Asia
E. pajak ditambah swadaya warga
negara Indonesia
9.

Indonesia pernah mendapat bantuan
pinjaman lunak dari IGGI (InterGovernmental Gorup on Indonesia)
namun kemudian Indonesia melakukan
penolakan sehingga IGGI pun akhirnya
dibubarkan.
Alasan pembubaran IGGI adalah ….
A. Belanda menghubungkan bantuan
luar negeri dengan masalah sosial
budaya di Indonesia
B. Indonesia tidak mampu melunasi
pembayaran hutang sesuai jadwal
yang telah ditetapkan
C. Belanda menghubungkan bantuan
luar negeri dengan masalah politik
di Indonesia
D. Indonesia senantiasa menambah
jumlah hutangnya sehingga
diperkirakan tidak akan mampu
membayar hutang-hutangnya
E. banyaknya bencana alam yang
terjadi di Indonesia yang membuat
IGGI menilai Indonesia akan merasa
sangat kesulitan untuk melunasi
hutang-hutangnya

10. Peranan Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) dalam pembangunan ekonomi
di Indonesia adalah ….
A. menurunkan jumlah pengangguran
yang senantiasa bertambah dari
tahun ke tahun
B. mengelola cabang-cabang produksi
yang penting dan menguasai hajat
hidup orang banyak
C. mendapatkan nilai tambah dari
produksi yang dihasilkan
D. mengurangi ketergantungan dari luar
negeri
E. memperluas sektor lapangan kerja
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11. Ekonomi Indonesia mempunyai ciri-ciri
positif, di antaranya adalah ….
A. cabang produksi yang memenuhi
hajat hidup orang banyak dikuasai
negara untuk kemakmuran bersama
B. senantiasa mengutamakan produk
dalam negeri
C. m e n g h a s i l k a n p r o d u k y a n g
berstandar internasional
D. berusaha mencari dan mendapatkan
keuntungan yang sebesar-besarnya
demi kemakmuran hidup yang dituju
E. setiap warga negara harus bekerja
keras agar kemakmuran bersama
dapat segera terwujud
12. Pemerintah Indonesia berkewajiban
untuk membiayai pendidikan dasar yang
ditempuh setiap warga negara. Kebijakan
pemerintah tersebut sesuai amanat
Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pada
pasal ….
A. 31 ayat 1		
D. 31 ayat 4
B. 31 ayat 2		
E. 31 ayat 5
C. 31 ayat 3
13. Beberapa cara dilakukan untuk membina
persatuan dan kesatuan seperti berikut,
kecuali ….
A. transmigrasi
B. berbahasa Indonesia dalam pergaulan
C. pengadaan Pekan Olahraga Nasional
(PON)
D. pengiriman misi kesenian daerah
E. urbanisasi
14. Indonesia menjadi anggota Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 28
September 1950. Pada tanggal 7 Januari
1965 Indonesia keluar dari keanggotaan
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan
kembali menjadi anggota pada tanggal ....
A. 1 Januari 1966
B. 7 Januari 1966
C. 17 Agustus 1966
D. 29 September 1966
E. 31 Desember 1966
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15. Selain menjadi anggota Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia juga
menjadi anggota berbagai organisasi
internasional, seperti berikut, kecuali ….
A. ACD (Asian Cooperation Dialogue)
B. A P E C ( A s i a - P a c i fi c E c o n o m i c
Cooperation)
C. O I C ( O r g a n i z a t i o n o f I s l a m i c
Conference)
D. NAM (Non-Aligned Movement)
E. G8 (Group of Eight)
16. Prioritas pembangunan di Indonesia
dititikberatkan pada sektor pertanian,
sebab .…
A. pangan yang dihasilkan sektor
pertanian merupakan kebutuhan
utama manusia, termasuk bagi
penduduk Indonesia
B. Sebagian besar penduduk Indonesia
hidup di sektor pertanian
C. melanjutkan tradisi bagi Indonesia
yang telah dikenal sebagai negara
agraris
D. tidak dibutuhkan modal atau biaya
yang besar untuk menggalakkan
sektor pertanian
E. pembiayaan sektor pertanian dapat
diusahakan oleh para petani sendiri
17. Urutan tingkatan koperasi dari atas ke
bawah, adalah ….
A. koperasi pusat–koperasi induk–
koperasi gabungan–koperasi primer
B. koperasi gabungan–koperasi pusat–
koperasi induk–koperasi primer
C. koperasi induk–koperasi gabungan–
koperasi pusat–koperasi primer
D. koperasi primer–koperasi pusat–
koperasi gabungan–koperasi induk
E. koperasi induk–koperasi pusat–
koperasi gabungan–koperasi primer
18. Setelah Indonesia memasuki era reformasi,
beberapa daerah yang semula menjadi
bagian dari provinsi berkembang menjadi
provinsi baru. Beberapa provinsi baru di

Indonesia beserta provinsi asalnya adalah
sebagai berikut, kecuali ….
A. Provinsi Banten, semula merupakan
bagian dari wilayah Provinsi Jawa
Barat
B. Provinsi Bangka-Belitung, semula
merupakan bagian dari wilayah
Provinsi Bengkulu
C. Provinsi Kepulauan Riau, semula
merupakan bagian dari wilayah
Provinsi Riau
D. P r o v i n s i G o r o n t a l o , s e m u l a
merupakan bagian dari wilayah
Provinsi Sulawesi Utara
E. Provinsi Sulawesi Barat, semula
merupakan bagian dari wilayah
Provinsi Sulawesi Selatan
19. Mencintai produk dalam negeri berarti ….
A. percaya pada produk dalam negeri
B. benci pada produk luar negeri
C. terpaksa menggunakan produk
dalam negeri
D. sama sekali tidak memilih produk luar
negeri
E. membantu produk dalam negeri
20. Sikap yang seharusnya dilakukan terhadap
masuknya produk-produk industri dari
manca negara yang menjadi ancaman
serius terhadap produksi dalam negeri
adalah ….
A. menolak masuknya produk-produk
industri dari manca negara
B. menjual produk-produk dalam negeri
dengan harga semurah-murahnya
C. menggelorakan semangat mencintai
produk dalam negeri
D. membayar gaji pekerja dalam negeri
yang lebih murah untuk menekan
harga jual produk dalam negeri
E. meningkatkan kemampuan diri agar
tidak kalah dengan bangsa-bangsa
lain
21. Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang
Dasar 1945 yang telah diamandemen
selengkapnya menjadi ….

A.

Negara mengembangkan sistem
jaminan sosial bagi seluruh rakyat
dan memberdayakan masyarakat
yang lemah dan tidak mampu sesuai
dengan martabat kemanusiaan
B. Bumi dan air dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya dikuasai
oleh negara dan dipergunakan untuk
sebesar-besar kemakmuran rakyat
C. Negara memajukan kebudayaan
nasional Indonesia di tengah
peradaban dunia dengan menjamin
kebebasan masyarakat dalam
memelihara dan mengembangkan
nilai-nilai budayanya
D. Negara bertanggung jawab atas
penyediaan fasilitas pelayanan
kesehatan dan fasilitas pelayanan
umum yang layak
E. Fakir miskin dan anak-anak yang
terlantar dipelihara oleh negara
22. Usaha peningkatan mutu sumber daya
manusia Indonesia dapat dilakukan oleh
pemerintah melalui ….
A. pendirian sekolah-sekolah baru
B. peningkatan keterampilan
C. perluasan kesempatan kerja
D. pemberian bea siswa
E. pelaksanaan program wajib belajar
23. Sikap yang seharusnya dilakukan negara
terhadap bahasa daerah adalah ….
A. menyebarluaskan bahasa daerah ke
daerah-daerah lain
B. menghapus bahasa daerah agar
tercipta satu bahasa kesatuan di
Indonesia yaitu bahasa Indonesia
C. mendirikan balai bahasa daerah di
setiap daerah
D. menghormati dan memelihara
bahasa daerah sebagai kekayaan
budaya nasional
E. mewajibkan warga masyarakat di
daerah untuk menggunakan bahasa
daerah
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24. Meningkatnya keimanan dan ketakwaan
serta akhlak mulia dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa yang
diatur dengan undang-undang merupakan
tujuan dari ….
A. Pendidikan Nasional
B. Pertahanan dan Keamanan Nasional
C. Wawasan Kebangsaan
D. Pembangunan Nasional
E. Kebudayaan Nasional
25. Hak-hak yang termasuk dalam hak asasi
manusia berdasarkan Undang-Undang
Dasar 1945 pasal 28 ayat (1) adalah
sebagai berikut, kecuali ….
A. hak untuk tidak disiksa
B. hak untuk dituntut atas dasar hukum
yang berlaku surut
C. hak untuk diakui sebagai pribadi di
hadapan hukum
D. hak untuk tidak diperbudak
E. hak beragama
26. Pemerintah perlu mengembangkan
sektor pertanian dan pariwisata untuk
mengantisipasi kondisi krisis ekonomi
global, karena ….
A. sektor pertanian dan pariwisata
sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia
B. sektor pertanian dan pariwisata
mudah dilakukan dibandingkan
sektor-sektor lainnya
C. sektor pertanian dan pariwisata
m emp unyai kemandirian dan
ketahanan yang kuat
D. sektor pertanian dan pariwisata tidak
membutuhkan biaya yang besar
untuk mewujudkannya
E. sektor pertanian dan pariwisata di
Indonesia telah dikenal baik di dunia
internasional
27. Semboyan pendidikan nasional, Tutwuri
handayani, berarti ….
A. di depan memberikan contoh
keteladanan yang baik
B. di belakang memberikan semangat
untuk terus berkarya
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C.

di belakang menyusun kekuatan
untuk dapat memberikan dorongan
untuk terus maju
D. di belakang mampu memberikan
pengawasan serta dorongan untuk
terus maju
E. di depan memberikan tarikan dan
semangat untuk terus maju
28. Pembangunan nasional di negara kita
dapat terus berlangsung dengan baik, jika
.…
A. terjaminnya stabilitas nasional
B. terjaminnya jumlah sumber daya
alam
C. terjaminnya jumlah pinjaman dari
luar negeri
D. terjaminnya jumlah tenaga kerja dan
sumber daya alam
E. terjaminnya hubungan baik antara
Indonesia dengan negara-negara
lainnya
29. Pada tanggal 19 Agustus 1945 Panitia
Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)
memutuskan pembagian wilayah Republik
Indonesia menjadi berapa provinsi?
A. 8 provinsi 		
D. 15 provinsi
B. 10 provinsi		
E. 17 provinsi
C. 12 provinsi
30. Setelah disahkannya Undang Undang
No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah, terdapat 2 provinsi di Indonesia
yang berganti nama. Salah satu dari
provinsi yang berganti nama tersebut
adalah ….
A. Provinsi Kepulauan Riau, semula
bernama Provinsi Riau
B. Provinsi Jawa Barat, semula bernama
Provinsi Banten
C. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,
semula bernama Yogyakarta
D. Provinsi Irian Jaya, semula bernama
Provinsi Papua
E. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam,
semula bernama Daerah Istimewa
Aceh

Modul Soal Pancasila
1.

Kata Pancasila terdapat di dalam sebuah
kitab tulisan pujangga Indonesia masa
lalu.
Apa nama kitab tersebut dan siapakah
pengarangnya?
A. Kitab Sutasoma karangan Mpu
Tantular
B. Kitab Sutasoma karangan Mpu Kanwa
C. Kitab Hariwangsa karangan Mpu
Panuluh
D. Kitab Bharatayuddha karangan Mpu
Sedah
E. Kitab Negarakertagama karangan
Mpu Prapanca

2.

Rumusan masalah dasar negara Indonesia
ini muncul pertama kali sewaktu
dilaksanakannya sidang pertama Badan
Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan
Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada
tanggal 29 Mei 1945 – 1 Juni 1945.
Terdapat 3 tokoh Nasional Indonesia
ketika itu yang memaparkan Asas Dasar
Negara Republik Indonesia. Selain Ir.
Soekarno dan Mr. Muhammad Yamin,
seorang tokoh lainnya adalah ....
A. Prof. Dr. Soepomo
B. Dr. Buntaran Martoatmodjo
C. Mr. A.D. Cokronegoro
D. Mr. Syafruddin Prawiranegara
E. Mr. Mohammad Roem

3.

Pada Piagam Jakarta (Jakarta Charter)
yang akan ditetapkan serta disahkan
sebagai Undang-Undang Dasar
1945 masih terdapat masalah yang
bisa mengganggu persatuan rakyat
Indonesia, terutama pada alinea ke-4
tentang perumusan lima asas falsafah
negara Indonesia Merdeka, dimana

asas pertama menyebutkan: Ketuhanan
dengan kewajiban menjalankan syariat
Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Berkat
peran 4 tokoh Islam dalam memberikan
pandangan dan pendapatnya hingga asas
pertama falsafah negara tersebut akhirnya
berbunyi: Ketuhanan Yang Maha Esa.
Salah seorang dari 4 tokoh Islam tersebut
adalah .…
A. Haji Abdul Malik Karim Amrullah
B. Ki Hajar Dewantara
C. Ki Bagus Hadikusumo
D. Tengku Daud Beureuh
E. Umar Said Cokroaminoto
4.

Fungsi Pancasila di negara kita adalah
sebagai ….
A. Ideologi negara
B. Dasar negara
C. Sumber segala sumber hukum
D. Pegangan hidup
E. Semua jawaban A, B, C, dan D benar

5.

Pancasila di negara kita merupakan
sumber dari segala hukum di Indonesia.
Penjelasan seperti tersebut tercantum
pada ….
A. TAP MPR NO IV/MPR/1973
B. TAP MPR NO IV/MPR/1978
C. TAP MPR NO V/MPR/1973
D. TAP MPR NO V/MPR/1978
E. TAP MPR NO VI/MPR/1978

6.

Pancasila yang benar adalah ….
A. P a n c a s i l a y a n g d a p a t
dipertanggungjawabkan, baik
secara yuridis konstitusional maupun
obyektif ilmiah.
B. Pancasila dalam pembukaan UndangUndang Dasar 1945.
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C.

Pancasila dalam Piagam Jakarta
(Jakarta Charter).
D. Pancasila yang lahir berdasarkan
sidang pertama Badan Penyelidik
Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan
Indonesia (BPUPKI) pada tanggal 29
Mei 1945 – 1 Juni 1945.
E. Pancasila dalam pembukaan UndangUndang Dasar Sementara 1950.

berwarna merah-putih
B. Padi berwarna kuning emas dan
kapas berwarna hijau-putih
C. Padi berwarna kuning emas dan
kapas berwarna merah-putih
D. Padi berwarna kuning emas dan
kapas berwarna hitam-putih
E. Padi berwarna merah dan kapas
berwarna hijau tua-hijau muda

7.

Berdasarkan prinsip demokrasi Pancasila,
Indonesia adalah negara yang menganut
teori kedaulatan ….
A. negara			 D. rakyat
B. hukum			 E. agama
C. sosial

8.

Perbedaan pokok antara Pancasila dengan
agama adalah ….
A. P a n c a s i l a t i d a k m e n g a j a r k a n
penghormatan kepada orang lain
B. P a n c a s i l a t i d a k m e n g a j a r k a n
penghormatan kepada orang tua
C. Pancasila tidak mengajarkan tata cara
penyembahan kepada Tuhan Yang
Maha Esa
D. Pancasila tidak mengajarkan perilaku
hidup tidak boros
E. P a n c a s i l a t i d a k m e n g a j a r k a n
perbuatan baik

11. Rantai baja berwarna kuning emas
melambangkan sila Pancasila, yaitu ....
A. Ketuhanan Yang Maha Esa
B. Kemanusiaan yang adil dan beradab
C. Persatuan Indonesia
D. Kerakyatan yang dipimpin oleh
hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan
E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia

9.

Lambang Garuda Pancasila ditetapkan
sebagai lambang negara berdasarkan ....
A. Peraturan Pemerintah No. 66 tahun
1951 tanggal 17 Agustus 1951
B. Peraturan Pemerintah No. 66 tahun
1951 tanggal 17 September 1951
C. Peraturan Pemerintah No. 66 tahun
1951 tanggal 17 Oktober 1951
D. Peraturan Pemerintah No. 66 tahun
1951 tanggal 17 November 1951
E. Peraturan Pemerintah No. 66 tahun
1951 tanggal 17 Desember 1951

10. Sila kelima Pancasila, Keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia, dilambangkan
dengan ….
A. Padi berwarna hijau dan kapas
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12. Pada leher Garuda tergantung dengan
rantai sebuah perisai berupa jantung, di
mana di tengah perisai terdapat garis
tebal.
Melambangkan apakah garis tebal
tersebut?
A. Indonesia terdiri dari pulau-pulau
yang bersatu dan tidak terpisahkan
B. Semua sila dalam Pancasila bersatu
padu
C. K e d a u l a t a n I n d o n e s i a a k a n
dipertahankan dengan sikap tegas
jika ada pihak asing yang mencoba
merongrongnya
D. Indonesia adalah negara kepulauan
E. Indonesia dilalui garis khatulistiwa
13. Yang dimaksud dengan bangsa adalah ….
A. Sekelompok besar manusia yang
berasal dari satu keturunan.
B. Sekelompok besar manusia yang
mempunyai adat istiadat, budaya,
sosial, dan politik yang sama yang
hidup bersama dalam sebuah wilayah
dan mempunyai pemerintahan yang
sah.

C.

Sekelompok besar manusia yang
mempunyai kesamaan dalam sifat,
watak, semangat, dan bersatu padu
untuk mencapai tujuan bersama.
D. Sekelompok besar manusia yang
merasa sejiwa dan hidup bersama
untuk mencapai tujuan bersama.
E. Sekelompok besar manusia yang
mempunyai pandangan yang sama
perihal norma dan hukum sehingga
dapat hidup bersama dalam sebuah
wilayah.
14. Makna norma hukum bersifat memaksa
adalah ….
A. H u k u m d i b u a t u n t u k d i t a a t i ,
apabila melanggar maka pelakunya
akan mendapatkan sanksi atas
pelanggaran tersebut.
B. Hukum dibuat untuk ditaati, siapapun
juga tidak diperbolehkan untuk
melanggarnya.
C. Hukum dibuat untuk ditaati, jika
dilanggar dan pelanggaran tersebut
belum tercantum, maka hukum akan
dilakukan revisi.
D. Hukum dibuat untuk ditaati dengan
pengecualian atas sanksi untuk
pelanggaran yang terbilang kecil.
E. Semua warga negara dipaksa untuk
mematuhi hukum yang dibuat.
15. Tujuan utama dibentuknya hukum adalah
untuk .…
A. menciptakan keseragaman pendapat
dalam masyarakat
B. menciptakan masyarakat yang tertib
dan aman
C. menciptakan masyarakat yang patuh
pada penguasa
D. menciptakan masyarakat yang adil
dan sejahtera
E. menciptakan masyarakat yang dapat
memahami hukum secara benar

16. Selain kerukunan intern beragama dan
kerukunan antar umat beragama, satu
hal lainnya yang termasuk dalam Tri
kerukunan umat beragama lainnya adalah
.…
A. kerukunan antara umat beragama
dengan tokoh adat dan budayawan
B. kerukunan antara umat beragama
dengan kekuatan sosial dan politik
di Indonesia
C. kerukunan antara umat beragama
dengan cendekiawan dan ilmuwan
D. kerukunan antara umat beragama
dengan pemerintah
E. kerukunan antara umat beragama
dengan umat beragama lainnya di
dunia internasional
17. Ancaman terhadap suatu wilayah pada
dasarnya merupakan ancaman bagi
bangsa dan negara. Pengertian tersebut
merupakan pengertian Wawasan
Nusantara dalam bidang ….
A. pertahanan dan keamanan
B. politik
C. pukum
D. kebudayaan
E. sosial
18. Pengamalan sila Persatuan Indonesia di
antaranya adalah dengan sikap ….
A. menempatkan kepentingan bersama
sebagai tujuan utama melalui
musyawarah untuk mufakat
B. menunjukkan keunggulan bangsa
dan negara di antara bangsa-bangsa
lain di dunia
C. membaur dengan adat dan kebiasaan
yang berlaku di daerah lain untuk
menciptakan kerukunan di Indonesia
D. tidak mencampuri adat dan kebiasaan
yang berlaku di daerah lain
E. menempatkan kepentingan bangsa
dan negara di atas kepentingan
pribadi dan golongan
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19. Makna fungsi Pancasila sebagai ideologi
terbuka adalah ….
A. m e n e r i m a p e r k e m b a n g a n
teknologi, ilmu pengetahuan, dan
perkembangan masyarakat untuk
diterapkan demi kemajuan rakyat
Indonesia.
B. m e n e r i m a p e r k e m b a n g a n
teknologi, ilmu pengetahuan, dan
perkembangan masyarakat sesuai
dengan keperibadian bangsa.
C. m e n e r i m a p e r k e m b a n g a n
teknologi, ilmu pengetahuan, dan
perkembangan masyarakat sesuai
dengan cita-cita nasional.
D. m e n e r i m a p e r k e m b a n g a n
teknologi, ilmu pengetahuan, dan
perkembangan masyarakat sesuai
dengan undang-undang yang
ditetapkan pemerintah.
E. m e n e r i m a p e r k e m b a n g a n
teknologi, ilmu pengetahuan, dan
perkembangan masyarakat sesuai
dengan semangat untuk menjaga
ketertiban dunia.
20. Selain norma kesusilaan dan norma
kesopanan, dua norma lainnya yang
termasuk dalam empat macam norma
dalam masyarakat adalah ….
A. norma agama dan norma hukum
B. norma agama dan norma sosial
C. norma hukum dan norma sosial
D. norma sosial dan norma budaya
E. norma hukum dan norma budaya
21. Hak warga negara yang terdapat dalam
pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar
1945 adalah ….
A. k e m e r d e k a a n b e r s e r i k a t d a n
berkumpul serta mengeluarkan
pikiran
B. persamaan kedudukan dalam hukum
dan pemerintahan
C. mendapatkan perlindungan dari
kekerasan dan diskriminasi
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D. mendapatkan pendidikan yang
memadai
E. m e n d a p a t k a n p e k e r j a a n d a n
penghidupan yang layak
22. Pengertian hak milik berfungsi sosial
adalah ….
A. dalam harta kita terdapat hak orang
lain, terutama fakir miskin
B. dalam harta kita terdapat hak
keluarga dan kerabat
C. dalam harta kita terdapat hak untuk
digunakan oleh orang lain
D. dalam harta kita terdapat hak
untuk digunakan secara hemat dan
sederhana
E. dalam harta kita terdapat hak untuk
siapapun juga yang membutuhkannya
23. Pengertian Pancasila sebagai jiwa dan
kepribadian adalah ….
A. Pancasila sebagai jiwa bangsa
yang menunjukkan keunggulannya
dibandingkan dengan bangsa lain
B. Pancasila sebagai jiwa bangsa yang
membedakan dengan bangsa lain
C. Pancasila sebagai jiwa bangsa yang
menunjukkan keutuhan Indonesia
sebagai bangsa dan negara
D. Pancasila sebagai jiwa bangsa yang
membedakannya dengan pahampaham lainnya yang dianut bangsabangsa lain
E. Pancasila sebagai jiwa bangsa yang
menjadi pemersatu segenap rakyat
Indonesia
24. Pada masa Demokrasi Terpimpin ditandai
terjadi banyak penyimpangan terhadap
Pancasila dan Undang-Undang Dasar
1945. Salah satu di antaranya adalah .…
A. terjadinya pemisahan kekuasaan dan
keadilan
B. Presiden menyatakan konfrontasi
dengan Malaysia
C. Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan
Angkatan Udara sepenuhnya berada
dalam kekuasaan Presiden

D. sila-sila dalam Pancasila tidak lagi
diakui dan tidak pula diterapkan
dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara
E. ketua-ketua lembaga tertinggi dan
tinggi negara dijadikan menterimenteri negara
25. Ditetapkannya Pancasila sebagai satusatunya azas dalam hidup bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara bertujuan
untuk ….
A. menghindarkan terjadinya perpecahan antarsesama warga negara
B. menyatukan tekad dan semangat
untuk meraih cita-cita dan tujuan
bersama
C. mewujudkan rasa syukur segenap
rakyat Indonesia terhadap Tuhan
Yang Maha Esa
D. menyatukan suku-suku di Indonesia
yang berbeda-beda adat, kebiasaan,
dan bahasanya
E. m e m b e r i k a n k e s a d a r a n d a n
pemahaman kepada segenap rakyat
Indonesia akan keluhuran dan
kebesaran leluhur bangsa Indonesia
pada masa lampau
26. Manusia perlu bertakwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa. Alasan keperluan tersebut
adalah sebagai berikut, kecuali ….
A. menyadari bahwa Tuhan adalah
Maha Pencipta alam semesta berikut
seluruh isinya
B. menyadari bahwa segala sesuatu
yang terjadi di alam semesta ini akan
berpulang kepada Tuhan Yang Maha
Esa
C. menyadari bahwa Tuhan Yang
Maha Esa menciptakan agama yang
berbeda-beda
D. menyadari bahwa Tuhan Yang Maha
Esa adalah satu-satunya sandaran
bagi hidup manusia

E.

menyadari bahwa sesungguhnya
manusia berasal dari Tuhan Yang
Maha Esa dan menjadi penanggung
jawab kebenaran mutlak

27. Selaku ideologi, Pancasila bukan ideologi
yang statis, beku, dan kaku, melainkan
ideologi yang mampu mengembangkan
pemikiran baru, segar, dan berkualitas
sesuai dengan tuntutan jaman.
Berdasarkan pengertian tersebut, maka
Pancasila merupakan ideologi yang ….
A. dinamis
B. terbuka
C. persuasif
D. transparan
E. progresif
28. Lambang Negara ialah Garuda Pancasila
dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
Penjelasan tersebut tertulis di dalam
Undang-Undang Dasar 1945 yang telah
diamandemen , yaitu pasal ….
A. 35
B. 36
C. 36A
D. 36B
E. 36C
29. A p a k a h y a n g d i m a k s u d d e n g a n
kebudayaan nasional?
A. Kebudayaan daerah yang ternama
hingga dikenal meluas secara
nasional
B. Kebudayaan daerah asli yang benarbenar berasal dari nenek moyang
bangsa Indonesia
C. Kebudayaan daerah yang dikenal
meluas secara nasional karena tidak
tercampur dengan kebudayaan dari
daerah lain
D. Kebudayaan daerah yang mudah
berkembang hingga pada gilirannya
dikenal meluas secara nasional
E. Kebudayaan daerah yang sudah
berbaur dengan kebudayaan dari
daerah lain
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C.

30. Makna yang dimaksudkan dengan kalimat
Bhinneka Tunggal Ika adalah berbedabeda tetapi satu jua.
Makna lebih jauh dari Bhinneka Tunggal
Ika adalah ….
A. Bangsa Indonesia yang terdiri dari
bermacam-macam suku, adat
istiadat, agama, bahasa daerah,
kesenian, namun tetap merupakan
satu kebudayaan nasional meski
dengan bahasa-bahasa daerah yang
berbeda-beda
B. Bangsa Indonesia yang terdiri dari
bermacam-macam suku, adat
istiadat, agama, bahasa daerah,
kesenian, namun tetap merupakan
satu kebudayaan nasional dengan
satu bahasa nasional

Bangsa Indonesia yang terdiri dari
bermacam-macam suku, adat
istiadat, agama, bahasa daerah,
kesenian, namun tetap merupakan
satu kesatuan dalam bernegara
D. Bangsa Indonesia yang terdiri dari
bermacam-macam suku, adat
istiadat, agama, bahasa daerah,
kesenian, namun sesungguhnya
berasal dari satu leluhur yang sama
E. Bangsa Indonesia yang terdiri dari
bermacam-macam suku, adat
istiadat, agama, bahasa daerah,
kesenian, namun tetap merupakan
satu kesatuan yang tidak terpisahkan
sebagai anak bangsa

Modul Soal Sejarah Indonesia
1.
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Kata Indonesia berasal dari bahasa Yunani,
yaitu Indos dan nesos.
Apakah arti dua kata tersebut berikut
maknanya secara keseluruhan berdasarkan
asal katanya?
A. Indos berarti India dan nesos berarti
pulau, sehingga Indonesia bermakna
kepulauan yang berada di wilayah
India.
B. Indos berarti khatulistiwa dan nesos
berarti pulau, sehingga Indonesia
bermakna kepulauan yang berada di
wilayah khatulistiwa.
C. Indos berarti pulau dan nesos berarti
khatulistiwa, sehingga Indonesia
bermakna kepulauan yang berada
di wilayah khatulistiwa.
D. Indos berarti India dan nesos berarti
wilayah yang dekat, sehingga
Indonesia bermakna wilayah yang
berdekatan dengan India.

E.

2.

Indos berarti timur dan nesos berarti
pulau sehingga Indonesia bermakna
kepulauan yang berada di wilayah
timur.

Kalimat Bhinneka Tunggal Ika berasal dari
kalimat yang terdapat di dalam sebuah
kitab tulisan pujangga Indonesia masa
lalu.
Apa nama kitab tersebut dan siapakah
pengarangnya?
A. Kitab Sutasoma karangan Mpu Kanwa
B. Kitab Bharatayuddha karangan Mpu
Sedah
C. Kitab Hariwangsa karangan Mpu
Panuluh
D. Kitab Sutasoma karangan Mpu
Tantular
E. Kitab Negarakertagama karangan
Mpu Prapanca

3.

Riwayat Kerajaan Kediri berakhir pada
tahun 1222 setelah raja terakhir Kerajaan
Kediri ditaklukkan Ken Arok pada
peperangan di Ganter.
Siapakah raja terakhir Kerajaan Kediri
tersebut?
A. Sri Maharaja Rakai Sirikan Sri Bameswara
B. Kameswara
C. Kertanegara
D. Kertajaya
E. Jayabhaya

4.

Kitab Kekawin Bharatayuddha digubah oleh
Mpu Sedah pada masa pemerintahan Raja
Jayabhaya. Sebelum kitab tersebut selesai
digubah, Mpu Sedah meninggal dunia.
Penggubahan kitab Kekawin Bharatayudha
kemudian dilanjutkan oleh ….
A. Mpu Kanwa
B. Mpu Tanakung
C. Mpu Panuluh
D. Mpu Darmaja
E. Mpu Monaguna

5.

Pada tahun 929, Mpu Sendok atau Maharaja
Rakai Hino Sri Isyana Wikramadharmotunggadewa memindahkan pusat
pemerintahan Kerajaan Mataram ke
wilayah Jawa Timur serta membentuk
wangsa Isyana.
Nama kerajaan kemudian berubah
menjadi kerajaan ….
A. Singasari		
D. Majapahit
B. Jenggala		
E. Kahuripan
C. Panjalu

6.

Ia adalah seorang pangeran dari wangsa
Warmadewa yang memerintah di Bali
namun kemudian bertahta di Kahuripan.
Kebesaran Kerajaan Kahuripan pun
tercapai dalam pemerintahannya hingga
pada tahun 1037 seluruh Jawa berada
dalam kekuasaannya.
Siapakah raja terbesar kerajaan Kahuripan
tersebut?
A. Udayana		
D. Anak Wungsu
B. Marataka
E. Dharmawangsa
C. Airlangga

7.

Kerajaan Islam pertama di Indonesia
(Nusantara) adalah ….
A. Samudra Pasai
B. Demak
C. Ternate
D. Tidore
E. Gowa-Tallo

8.

Wartawan (journalist) pertama
Boemipoetera yang tercatat sebagai
redaktur kepala pertama bagi sejarah
orang pribumi di Hindia Belanda dan
pengelola serta pemimpin 14 surat kabar,
di antaranya; Pembrita Betawi, Soenda
Berita, Medan Prijaji, Soeloeh Keadilan,
Poetri Hindia, Sarotomo, Soeara B.O.W.,
Soeara Spoor dan Tram, Soearaurna
adalah ….
A. Mas Marco Kartodikromo
B. Raden Mas Tirtoadisoeryo
C. Raden Mas Suwardi Suryaningrat
D. Wahidin Sudirohusodo
E. Adinegoro

9.

Nama asli dari Danudirja Setiabudhi
adalah ….
A. Ernest Francois Eugene Douwes Dekker
B. Eduard Douwes Dekker
C. Conrad Theodore van Deventer
D. J.B. van Heutsz
E. Van Der Velde

10. Siapakah pemimpin armada Belanda yang
datang pertama kali ke Indonesia pada
tahun 1596?
A. Wybrand Van Wawyk
B. Jacob Van Heemskerck
C. Jan Pieterszoon Coen
D. Conrad Theodore van Deventer
E. Cornellis de Houtman
11. Pada tahun 1906 Raden Mas Tirtoadisuryo
mendirikan sebuah organisasi yang
bertujuan memperjuangkan agar anakanak Jawa bisa mendapatkan pendidikan
Barat (Belanda).
Apakah nama organisasi tersebut?
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A.
B.
C.
D.
E.

Budi Utomo
Sarekat Priyayi
Pewarta Priyayi
Suria Sumirat
Mardiwara

12. Pada akhir abad ke-19 didirikan sekolah
atas gagasan Menteri Fock yang diadakan
untuk mendidik calon-calon pegawai
rendah. Pelajaran yang diajarkan hanyalah
sekedar membaca, menulis, dan berhitung,
serta lamanya pendidikan pada sekolah
tersebut berlangsung selama 3 tahun.
Disebut apakah sekolah tersebut?
A. Sekolah Ongko Siji
B. Sekolah Ongko Loro
C. Sekolah Ongko Telu
D. HIS (Hollandsch Inlandsche School)
E. Sekolah Desa (Volksschool)
13. Siapakah Gubernur Jenderal VOC
(Vereenigde Oost Indische Compagnie)
yang pertama?
A. Daendels
B. Cornelis Spellman
C. Jacob Van Heemskerck
D. Wybrand Van Wawyk
E. Jan Pieterszoon Coen
14. Perjanjian Giyanti dilangsungkan pada
tanggal 13 Februari 1755 dengan hasil
keputusan membagi Mataram menjadi
dua, yaitu ….
A. Kasunanan Surakarta dan Paku
Alaman Yogyakarta
B. Mangkunegaran Surakarta dan
Kasultanan Yogyakarta
C. K a s u n a n a n S u r a k a r t a d a n
Mangkunegaran Surakarta
D. Mangkunegaran Surakarta dan Paku
Alaman Yogyakarta
E. Kasunanan Surakarta dan Kasultanan
Yogyakarta
15. K o n g r e s p e r t a m a B o e d i O e t o m o
diselenggarakan di Yogyakarta, bertempat
di Sekolah Pendidikan Guru Yogyakarta,
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berlangsung dari tanggal 3 hingga 5
Oktober 1908. Pada kongres tersebut
muncul tokoh muda yang dianggap
paling radikal dalam menyuarakan
pendapatnya. Salah satu pendapat yang
disampaikan tokoh muda tersebut secara
lugas dan keras adalah menjadikan Boedi
Oetomo sebagai partai politik dan bukan
organisasi pendidikan dan kebudayaan.
Siapakah tokoh muda yang dimaksud?
A. Cipto Mangunkusumo
B. Gunawan Mangunkusumo
C. Rajiman Wedyodiningrat
D. Wahidin Sudirohusodo
E. Panji Broto Atmojo
16. Indische Partij yang didirikan di Bandung
pada tanggal 25 Desember 1912
merupakan organisasi politik pertama
yang bergerak di bidang politik dengan
tujuan mencapai kemerdekaan Indonesia.
Indische Partij didirikan oleh tiga orang
yang terkenal kemudian dengan sebutan
Tiga Serangkai. Salah seorang dari mereka
adalah ….
A. Ki Bagus Hadikusumo
B. H. Samanhudi
C. Ki Hajar Dewantara
D. Umar Said Cokroaminoto
E. Suryo Pranoto
17. Karena aktivitas politiknya yang dianggap
membahayakan pemerintahan kolonial
Belanda di Indonesia, Ir. Sukarno
ditangkap pemerintah Belanda pada
tanggal 29 Desember 1929 dan kemudian
dipenjarakan di penjara Sukamiskin,
Bandung. Dalam persidangan pada
tanggal 18 Agustus 1930, Ir. Sukarno
membacakan pembelaannya yang sangat
terkenal dengan nama ….
A. Indonesia Merdeka
B. Indonesia Raya
C. Indonesia Bersatu
D. Indonesia Menggugat
E. Indonesia Menuntut

18. Pada tahun 1935 Organisasi Budi Utomo
(BU) bersatu dengan Persatuan Bangsa
Indonesia (PBI) dan membentuk sebuah
partai baru yang diketuai oleh Dr. Sutomo.
Apakah nama partai tersebut?
A. Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI)
B. Partai Indonesia Raya (Parindra)
C. Partai Nasional Indonesia (PNI)
D. Gabungan Politik Indonesia (GAPI)
E. Partai Sarekat Islam (PSI)
19. Melalui perjanjian apakah Pemerintah
Hindia Belanda menyerah tanpa syarat
kepada Jepang pada tanggal 8 Maret
1942 dan selanjutnya Gubernur Hindia
Belanda Garda van Starkenborgh
Stachouwerm dibawa Jepang ke pulau
Formosa (Taiwan)?
A. Perjanjian Magelang
B. Perjanjian Buitenzorg
C. Perjanjian Batavia
D. Perjanjian Rengas Dengklok
E. Perjanjian Kalijati
20. Pada tahun 1944 Pemerintah Pendudukan
Jepang membentuk Provinsi Sunda Kecil
(Syosundashu) dengan ibukota provinsi di
….
A. Bandung, Jawa Barat
B. Batavia
C. Tasikmalaya, Jawa Barat
D. Singaraja, Bali
E. Surabaya, Jawa Timur
21. Naskah proklamasi kemerdekaan
Indonesia ditulis tangan oleh Ir. Sukarno.
Siapakah yang mengetik teks naskah
proklamasi tersebut setelah mendapat
persetujuan perihal isi dan siapa yang
akan menandatanganinya?
A. Mr. Ahmad Subarjo
B. B.M. Diah
C. Sayuti Melik
D. Sukarni
E. Sudiro

22. Pada tanggal 19 Agustus 1945 itu pula
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
(PPKI) memutuskan pembagian wilayah
Republik Indonesia menjadi 8 provinsi
yang masing-masing dipimpin oleh
seorang gubernur.
Siapakah tokoh yang ditunjuk menjadi
Gubernur Kalimantan?
A. Ir. Pangeran Mohammad Noor
B. Mr. J. Latuharhary
C. Dr. Gerungan Saul Samuel Jacob Ratulangi
D. Sutarjo Kartohadikusumo
E. Mr. I Gusti Ketut Puja
23. Komandan Brigade 49 Divisi 23 pasukan
Sekutu terbunuh dalam insiden di Gedung
Internio Jembatan Merah, Surabaya tanpa
diketahui siapa yang membunuhnya.
Kematiannya itulah yang kemudian
memicu meletusnya Peristiwa Heroik di
Surabaya, 10 November 1945, antara
pasukan Sekutu melawan rakyat Indonesia.
Siapakah komandan Brigade 49 Divisi 23
pasukan Sekutu tersebut?
A. Mayor Mansergh
B. Brigadir Jenderal Mallaby
C. Brigadir Jenderal Bethel
D. Brigadir Jenderal Visman
E. Letnan Jenderal Simon M. Spoor
24. Selama 4 hari, dari tanggal 12 hingga
15 Desember 1945, terjadi peperangan
dahsyat di Ambarawa, Jawa Tengah,
antara pasukan Sekutu melawan Tentara
Keamanan Rakyat (TKR) di bawah
pimpinan Panglima Divisi V TKR. Tentara
Keamanan Rakyat (TKR) berhasil memukul
mundur pasukan Sekutu dengan taktik
infanteri.
Siapakah Panglima Divisi V TKR yang
memimpin Tentara Keamanan Rakyat dan
menuai kemenangan membanggakan
tersebut?
A. Isdiman
B. Gatot Subroto
C. Urip Sumoharjo
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D. Suharto
E. Sudirman
25. K e m e n a n g a n b e r s e j a r a h T e n t a r a
Keamanan Rakyat (TKR) atas pasukan
Sekutu di Ambarawa kemudian diperingati
sebagai Hari Infanteri, yang diperingati
setiap tanggal ….
A. 12 Desember
D. 15 Desember
B. 13 Desember		
E. 16 Desember
C. 14 Desember
26. Taktik perang gerilya (wehkreise) yang
diterapkan Tentara Republik Indonesia
ternyata sangat merepotkan pasukan
Belanda untuk menghadapinya. Salah
satu ciri perang gerilya yang diterapkan
Tentara Republik Indonesia adalah ….
A. melakukan penyerbuan langsung jika
kekuatan musuh dinilai lemah
B. menyerang musuh dari tempat
tersembunyi
C. menghindari perang secara terbuka
D. menghindari perang di kota-kota
E. melakukan strategi bumi hangus agar
fasilitas dan sarana vital yang tersedia
tidak dikuasai musuh
27. Penggagas Serangan Umum ke kota
Yogyakarta yang ketika itu tengah
diduduki Belanda adalah ….
A. Sri Sultan Hamengku Buwono IX
B. Letnan Kolonel Suharto
C. Letnan Jenderal Urip Sumoharjo
D. Kolonel Gatot Subroto
E. Panglima Besar Jenderal Sudirman
28. Siapakah tokoh Indonesia yang dikenal
sebagai perumus demokrasi ekonomi
yang tercantum dalam pasal 33 UndangUndang Dasar 1945?
A. Dr. Samsi
B. Mr. A.A. Maramis
C. Sutan Syahrir
D. Mr. Syafruddin Prawiranegara
E. Drs. Mohammad Hatta
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29. Pada tanggal 18 September 1948 di
Madiun para tokoh Partai Komunis
Indonesia (PKI) memproklamirkan
berdirinya Republik Soviet Indonesia.
Pemimpin pemberontakan tersebut yang
akhirnya tertembak mati adalah .…
A. Hendricus Sneevliet
B. Semaun
C. Muso
D. Alimin
E. Dipa Nusantara Aidit
30. Gerakan pemberontakan itu dinamakan
Darul Islam (DI) dan pasukan
pemberontakan dinamakan Tentara Islam
Indonesia (TII). Pemimpin pemberontakan
yang telah memproklamasikan berdirinya
Negara Islam Indonesia pada tanggal
7 Agustus 1949 di desa Malangbong,
Tasikmalaya, Jawa Barat adalah .…
A. Amir Fattah
B. Kyai Somalangu
C. Andi Azis
D. Kahar Muzakar
E. Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo

Modul Soal Tata Negara
1.

2.

3.

Salah satu sistem pemerintahan negara
Indonesia menurut Undang-Undang
Dasar 1945 adalah ….
A. Negara berdasarkan kekuasaan
B. N e g a r a b e r d a s a r k a n s i s t e m
absolutisme
C. Negara berdasarkan kekuatan rakyat
D. Negara berdasarkan ketuhanan
E. Negara berdasarkan sistem konstitusi
Lembaga Yudikatif sejak masa reformasi
dan adanya amandemen Undang-Undang
Dasar 1945 dijalankan oleh ….
A. Mahkamah Agung
B. Mahkamah Konstitusi
C. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
D. Majelis Permusyawaratan Rakyat
(MPR)
E. Dewan Pertimbangan Agung (DPA)
Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
merupakan dewan yang anggotaanggotanya mewakili daerah atau provinsi
masing-masing. Bagaimana mekanisme
pemilihan anggota Dewan Perwakilan
Daerah (DPD) dan berapa orang jumlah
mereka yang mewakili setiap daerah atau
provinsi tersebut?
A. Ditunjuk langsung oleh gubernur
di daerahnya masing-masing dan
jumlah mereka 4 orang
B. Dipilih langsung oleh seluruh
anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) di daerahnya masingmasing dan jumlah mereka 4 orang
C. Dipilih langsung oleh rakyat di
daerahnya masing-masing dan
jumlah mereka 4 orang
D. Dipilih langsung oleh rakyat di
daerahnya masing-masing dan

E.

jumlah mereka 5 orang
Dipilih berdasarkan prestasi dan
ketokohan di daerahnya masingmasing dan jumlah mereka 5 orang

4.

Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
membawahi bidang ….
A. pertanian dan pangan
B. transportasi dan infrastruktur
C. industri dan perdagangan
D. hukum, HAM, dan keamanan
E. kependudukan dan kesejahteraan

5.

Anggota Komisi Yudisial diangkat dan
diberhentikan oleh ….
A. Presiden dengan persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat
B. Presiden dengan persetujuan Majelis
Permusyawaratan Rakyat
C. Mahkamah Konstitusi
D. Mahkamah Agung
E. Jaksa Agung

6.

Pemegang kekuasan untuk membentuk
undang-undang di Indonesia adalah ….
A. Majelis Permusyawaratan Rakyat
(MPR)
B. Mahkamah Agung
C. Mahkamah Konstitusi
D. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
E. Komisi Yudisial

7.

Presiden berhak menetapkan peraturan
pemerintah sebagai pengganti
undang-undang yang harus mendapat
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
Jika Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat
memberikan persetujuannya setelah
melakukan persidangan, maka langkah
yang harus dilakukan Presiden adalah ….
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A.

mencabut peraturan pemerintah
tersebut
B. merevisi peraturan pemerintah
tersebut untuk kemudian
mengajukannya kembali kepada
Dewan Perwakilan Rakyat untuk
meminta persetujuan
C. mengganti peraturan pemerintah
tersebut dengan peraturan
pemerintah yang baru
D. merubah peraturan pemerintah
tersebut hingga sesuai dengan yang
dikehendaki Dewan Perwakilan
Rakyat
E. melakukan lobi politik kepada
anggota-anggota Dewan Perwakilan
Rakyat
8.

9.

Hukum perdata adalah .…
A. hukum yang mengatur hubungan
hukum negara dengan orang, antara
negara dan bagian-bagiannya, antara
negara yang satu dengan negara
lainnya
B. hukum yang menentukan peristiwa
atau perbuatan kriminal
C. hukum yang mengatur antara negara
dengan perorangan
D. hukum yang menentukan keadaan
atau kedudukan serta hak dan
kewajiban pribadi
E. hukum yang mengatur hak, harta
benda, dan hubungan antara orang
dan orang dalam satu negara
Salah satu landasan yuridis bangsa
Indonesia untuk melakukan kerja sama
dengan bangsa lain di dunia ini adalah ....
A. Pasal 10 Undang-Undang Dasar 1945
B. Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945
C. Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945
D. Pasal 15 Undang-Undang Dasar 1945
E. Pasal 16 Undang-Undang Dasar 1945

10. Bangsa Indonesia memandang untuk
melakukan kerja sama dengan bangsa lain
di dunia ini karena ….
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A.

Bangsa Indonesia membutuhkan
pengakuan internasional perihal
keberadaannya
B. Bangsa Indonesia membutuhkan
ilmu pengetahuan dan teknologi
yang belum dikuasainya
C. Bangsa Indonesia membutuhkan
dukungan bangsa-bangsa lain jika
terlibat konflik
D. Bangsa Indonesia membutuhkan
pinjaman internasional untuk
melanjutkan pembangunan
E. Bangsa Indonesia merupakan bagian
dari masyarakat internasional
11. Menurut Pasal 17 Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003,
pemindahan Pegawai Negeri Sipil Daerah
antar-Kabupaten/Kota dalam suatu
provinsi ditetapkan oleh .…
A. Presiden
B. Gubernur
C. Pejabat Pembina Kepegawaian
Daerah Provinsi
D. Kepala Badan Kepegawaian Negara
E. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota
12. Dalam pemilihan Presiden dan Wakil
Presiden secara langsung, penetapan
pemenang ditentukan melalui jumlah
suara masing-masing pasangan. Sesuai
pasal 6A ayat (3) Undang-Undang Dasar
1945, pasangan calon Presiden dan Wakil
Presiden yang mendapatkan suara …. dari
jumlah suara dalam pemilihan umum
dengan …. suara di setiap provinsi yang
tersebar di lebih dari setengah jumlah
provinsi di Indonesia akan dilantik menjadi
Presiden dan Wakil Presiden.
A. lebih dari 50% – sedikitnya 20%
B. lebih dari 40% – sedikitnya 20%
C. lebih dari 30% – sedikitnya 20%
D. lebih dari 25% – sedikitnya 20%
E. lebih dari 20% – sedikitnya 20%
13. P e m b e n t u k a n , p e n g u b a h a n , d a n
pembubaran kementrian negara diatur

dalam .…
A. Undang-Undang Dasar 1945
B. Undang-Undang (UU)
C. Keputusan Presiden (Keppres)
D. Ketetapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat (TAP MPR)
E. Keputusan Menteri Sekretaris Negara
(Kep-Mensesneg)
14. Pemerintahan daerah provinsi, daerah
kabupaten, dan kota mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan
menurut asas …. dan tugas pembantuan.
A. dikotomi
B. hegemoni
C. ekonomi
D. otonomi
E. musyawarah mufakat
15. Tugas Komisi D Majelis Permusyawaratan
Rakyat adalah membahas ….
A. Garis-Garis Besar Haluan Negara
(GBHN)
B. non-GBHN
C. Pertanggungjawaban Presiden
D. Amandemen Undang-Undang Dasar
E. Perubahan Undang-Undang
16. Lembaga Negara nondepartemen
kelengkapan Pemerintah Republik
Indonesia adalah sebagai berikut, kecuali
….
A. Lembaga Pertahanan Nasional
B. L e m b a g a I l m u P e n g e t a h u a n
Indonesia
C. Lembaga Administrasi Negara
D. Lembaga Sandi Nasional
E. Lembaga Penerbangan dan Antariksa
Nasional
17. Kampanye Pemilihan Umum kerap disebut
dengan pesta demokrasi. Peserta pemilu
akan berusaha mencari pendukung
sebanyak-banyaknya melalui cara ….
A. memberikan janji-janji yang membius
B. mengerahkan massa melalui pawai
keliling

C.

menyampaikan program-program
yang akan dilaksanakan
D. m e m b e r i k a n h i b u r a n d e n g a n
mendatangkan pesohor-pesohor
terkenal
E. memberikan siraman rohani
18. Berdasarkan Undang-Undang Dasar
1945 pasal 14 ayat 1, Presiden berhak
memberi grasi dan rehabilitasi dengan
memperhatikan pertimbangan dari ….
A. Mahkamah Konstitusi
B. Mahkamah Agung
C. Komisi Yudisial
D. Majelis Permusyawaratan Rakyat
E. Dewan Perwakilan Rakyat
19. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945
pasal 23F ayat 2, pemilihan pimpinan
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah
….
A. Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan
dipilih oleh Presiden
B. P i m p i n a n B a d a n P e m e r i k s a
Keuangan dipilih oleh Presiden
untuk selanjutnya disahkan Dewan
Perwakilan Rakyat
C. Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan
dipilih dari dan oleh anggota
D. Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan
dipilih oleh Majelis Permusyawaratan
Rakyat
E. Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan
dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat
20. Pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal
berapakah yang menyatakan, Negara
memiliki suatu bank sentral yang susunan,
kedudukan, kewenangan, tanggung
jawab, dan independensinya diatur
dengan undang-undang?
A. Pasal 23A
B. Pasal 23B
C. Pasal 23C
D. Pasal 23D
E. Pasal 23E ayat 1
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21. Selain bertugas untuk memajukan
perkembangan yang sehat dari urusan
kredit dan perbankan, tugas bank sentral
yang penting lainnya adalah .…
A. mendorong kian bergulirnya kegiatan
ekonomi
B. mencetak dan mengedarkan uang
kertas dan logam sebagai alat
pembayaran yang sah
C. mendorong kegiatan ekspor untuk
mendatangkan devisa
D. mengawasi kegiatan ekonomi di
dalam maupun luar negeri
E. m e n c e t a k d a n m e n g e d a r k a n
perangko dan materei
22. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945
pasal 24A ayat 4, pemilihan Ketua dan
Wakil ketua Mahkamah Agung adalah ….
A. dipilih dari dan oleh hakim agung
B. dipilih oleh Presiden
C. d i p i l i h o l e h P r e s i d e n u n t u k
selanjutnya diajukan kepada Dewan
Perwkilan Rakyat untuk mendapat
persetujuan
D. dipilih oleh Majelis Permusyawaratan
Rakyat
E. dipilih oleh kehakiman
23. Asas-asas pemilihan umum adalah ….
A. langsung, umum, bebas, dan rahasia
B. rahasia
C. jujur dan adil
D. langsung, umum, bebas, rahasia,
jujur, dan adil
E. bebas
24. Hubungan kerja antara Komisi Pemilihan
Umum (KPU) dengan Panitia Pengawas
Pemilihan Umum (Panwaslu) adalah ….
A. KPU adalah pengawas proses
pemilihan umum dan Panwaslu adalah
penyelenggara pemilihan umum
B. K P U d a n P a n w a s l u a d a l a h
penyelenggara pemilihan umum
C. K P U d a n P a n w a s l u a d a l a h
penyelenggara sekaligus pengawas
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proses pemilihan umum
D. KPU dan Panwaslu adalah pelaksana
sekaligus penanggung jawab
proses pemilihan umum agar
dapat berlangsung sesuai asas-asas
pemilihan umum
E. KPU adalah penyelenggara pemilihan
umum dan Panwaslu adalah
pengawas proses pemilihan umum
25. Menurut pasal 30 ayat (3) Undang-Undang
Dasar 1945 yang telah diamandemen,
Tentara Nasional Indonesia terdiri atas .…
A. TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan
Laut, dan TNI Angkatan Udara
B. TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan
Laut, TNI Angkatan Udara dan
Kepolisian Negara Republik Indonesia
C. TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan
Laut, dan Kepolisian Negara Republik
Indonesia
D. TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan
Udara, dan Kepolisian Negara
Republik Indonesia
E. TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan
Udara
26. Menjadi wewenang siapakah untuk
memutuskan terjadinya perselisihan
tentang hasil pemilihan umum?
A. Komisi Yudisial
B. Mahkamah Agung
C. Mahkamah Konstitusi
D. Kehakiman
E. Komisi Pemilihan Umum (KPU)
27. Bagaimana mekanisme penggantian
Presiden jika Presiden mangkat, berhenti,
diberhentikan, atau tidak dapat melakukan
kewajibannya dalam masa jabatannya?
A. digantikan oleh pejabat Presiden yang
ditunjuk Majelis Permusyawaratan
Rakyat sampai habis masa jabatannya
B. digantikan oleh Ketua Majelis
Permusyawaratan Rakyat sampai
habis masa jabatannya
C. digantikan oleh Ketua Dewan

Perwakilan Rakyat sampai habis masa
jabatannya
D. digantikan oleh Wakil Presiden
sampai habis masa jabatannya
E. digantikan oleh pejabat Presiden
yang ditunjuk Mahkamah Agung
sampai habis masa jabatannya
28. Menjadi wewenang siapakah untuk
memutuskan pembubaran partai politik?
A. Mahkamah Konstitusi
B. Mahkamah Agung
C. Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu)
D. Presiden
E. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

29. Pemisahan Tentara Nasional Indonesia
dan Kepolisian Negara Republik Indonesia
berdasarkan ….
A. Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/2000
B. Ketetapan MPR Nomor V/MPR/2000
C. Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000
D. Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000
E. Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2000
30. Jati diri Tentara Nasional Indonesia adalah
.…
A. Tentara Rakyat
B. Tentara Pejuang
C. Tentara Nasional
D. Tentara Profesional
E. Jawaban A, B, C, dan D benar

Modul Soal UUD 1945
1.

2.

Undang-Undang Dasar 1945 telah
mengalami empat kali amandemen.
Amandemen keempat dilakukan pada
tanggal ….
A. 10 November 2001
B. 10 Agustus 2002
C. 18 Agustus 2000
D. 19 Oktober 1999
E. 10 November 2002
Usul perubahan pasal-pasal UndangUndang Dasar dapat diagendakan dalam
sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat
apabila diajukan oleh ….
A. sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah
anggota Majelis Permusyawaratan
Rakyat
B. sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah
anggota Dewan Perwakilan Rakyat
C. sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah
anggota Dewan Perwakilan Rakyat
D. sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah
anggota Majelis Permusyawaratan

E.

Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat
sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah
anggota Majelis Permusyawaratan
Rakyat

3.

Bunyi alinea ketiga Pembukaan UndangUndang Dasar 1945 secara lengkap adalah
“Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha
Kuasa dan dengan didorongkan oleh
keinginan luhur, supaya berkehidupan
kebangsaan yang bebas, maka rakyat
Indonesia menyatakan dengan ini ….
A. kebebasannya
B. kedaulatannya
C. kemerdekaannya
D. kebangsaannya
E. kenegaraannya

4.

Undang-Undang Dasar 1945 yang
mengatur bahwa setiap orang berhak
atas kebebasan berserikat, berkumpul,
dan mengeluarkan pendapat ditegaskan
dalam pasal ….
A. Pasal 28A
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B.
C.
D.
E.
5.

6.

7.
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Pasal 28B
Pasal 28C
Pasal 28E ayat (1)
Pasal 28E ayat (3)

Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal
13, Presiden memiliki hak sebagai berikut ….
A. mengangkat duta dan konsul dengan
memperhatikan pertimbangan
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
B. memberi grasi dan rehabilitasi dengan
memperhatikan pertimbangan
Mahkamah Agung
C. memberi amnesti dan abolisi dengan
memperhatikan pertimbangan
Dewan Perwakilan Rakyat
D. menyatakan perang, membuat
perdamaian dan perjanjian dengan
negara lain
E. memegang kekuasaan yang tertinggi
atas Angkatan Darat, Angkatan Laut,
dan Angkatan Udara
Menurut Undang-Undang Dasar 1945
pasal 7A, Presiden dan/atau Wakil
Presiden dapat diberhentikan dalam masa
jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan
Rakyat atas usul ….
A. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
B. Mahkamah Agung (MA)
C. Mahkamah Konstitusi (MK)
D. Dewan Pertimbangan Agung (DPA)
E. Mayoritas suara anggota Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR)
Berdasarkan soal tersebut di atas, usulan
untuk memberhentikan Presiden dan/
atau Wakil Presiden diajukan setelah
terlebih dahulu mengajukan permintaan
kepada ….
A. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
B. Mahkamah Agung (MA)
C. Mahkamah Konstitusi (MK)
D. Dewan Pertimbangan Agung (DPA)
E. Mayoritas suara anggota Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR)

8.

Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal
18A ayat (1), Hubungan wewenang antara
pemerintah pusat dan pemerintahan daerah
provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara
provinsi dan kabupaten dan kota, diatur
dengan memperhatikan .…
A. keistimewaan daerah
B. kepentingan daerah
C. kepentingan nasional
D. kekhususan dan keragaman daerah
E. kepentingan daerah dan nasional

9.

Mahkamah Konstitusi dibentuk selambatlambatnya pada tanggal 17 Agustus
2003 dan sebelum dibentuk segala
kewenangannya dilakukan oleh .…
A. Mahkamah Agung
B. Komisi Yudisial
C. Kehakiman
D. Mejelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
E. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

10. Menurut Undang-Undang Dasar 1945
pasal 20, pemegang kekuasaan untuk
membentuk undang-undang adalah .…
A. Presiden
B. Mejelis Permusyawaratan Rakyat
(MPR)
C. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
D. Mahkamah Agung (MA)
E. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
11. Dalam hal terjadi kekosongan Wakil
Presiden, selambat-lambatnya
dalam jangka waktu beberapa hari
Maj el i s Perm us yawaratan R akyat
menyelenggarakan sidang untuk memilih
Wakil Presiden dari dua calon yang
diusulkan oleh Presiden?
A. 20 hari		
D. 70 hari
B. 30 hari		
E. 90 hari
C. 60 hari
12. M e n u r u t U n d a n g - U n d a n g D a s a r
1945 pasal 23 ayat (3), apabila Dewan
Perwakilan Rakyat tidak menyetujui
rancangan anggaran pendapatan dan

belanja negara yang diusulkan oleh
Presiden, maka, langkah yang dilakukan
pemerintah adalah ….
A. mengajukan kembali rancangan
anggaran pendapatan dan belanja
negara setelah melakukan perbaikan
pada hal-hal yang dianggap perlu
B. t e t a p m e n j a l a n k a n A n g g a r a n
Pendapatan dan Belanja Negara
sesuai rencana yang diajukan meski
tidak disetujui Dewan Perwakilan
Rakyat
C. menunggu keputusan Dewan
Perwakilan Rakyat selama 30 hari dan
menjalankan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara sesuai rencana
yang diajukan meski tetap tidak
disetujui Dewan Perwakilan Rakyat
D. menjalankan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara tahun yang lalu
E. merancang anggaran pendapatan
dan belanja negara yang baru untuk
kemudian kembali diajukan kepada
Dewan Perwakilan Rakyat
13. Menurut Undang-Undang Dasar 1945
pasal 2 ayat (1), Majelis Permusyawaratan
Rakyat terdiri atas .…
A. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, dan Anggota Dewan
Perwakilan Daerah.
B. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
dan Anggota Dewan Perwakilan
Daerah.
C. Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
D. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
E. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
dan Anggota Dewan Perwakilan
Daerah, dan Utusan Daerah.
14. Presiden dengan persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat menyatakan perang,
membuat perdamaian dan perjanjian
dengan negara lain.
Penjelasan tersebut terdapat dalam pasal
.…

A.
B.
C.

Pasal 10		
D. Pasal 12
Pasal 11 (1) E. Pasal 13
Pasal 11 (2)

15. Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang
Dasar 1945 yang telah diamandemen
selengkapnya menjadi ....
A. Pemerintahan daerah provinsi,
daerah kabupaten, dan kota
mengatur dan mengurus sendiri
urusan pemerintahan menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan.
B. Pemerintahan daerah provinsi,
daerah kabupaten, dan kota memiliki
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
yang anggota-anggotanya dipilih
melalui pemilihan umum.
C. Gubernur, Bupati, dan Walikota
masing-masing sebagai kepala
pemerintahan daerah provinsi,
kabupaten, dan kota dipilih secara
demokratis.
D. Pemerintahan daerah menjalankan
otonomi seluas-luasnya, kecuali
urusan pemerintahan yang oleh
undang-undang ditentukan sebagai
urusan Pemerintah Pusat.
E. P e m e r i n t a h a n d a e r a h b e r h a k
menetapkan peraturan daerah dan
peraturan-peraturan lain untuk
melaksanakan otonomi dan tugas
pembantuan.
16. Menurut Undang-Undang Dasar 1945
pasal 24A ayat (3), calon Hakim Agung
diusulkan …. kepada ….
A. Mahkamah Konstitusi kepada Dewan
Perwakilan Daerah
B. Kehakiman kepada Dewan Perwakilan
Daerah
C. Presiden kepada Dewan Perwakilan
Daerah
D. Dewan Perwakilan Rakyat kepada
Mejelis Permusyawaratan Rakyat
E. Komisi Yudisial kepada Dewan
Perwakilan Rakyat
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17. Menurut Undang-Undang Dasar 1945
pasal 26, yang menjadi warga negara ialah
….
A. orang-orang bangsa Indonesia asli
B. orang-orang bangsa Indonesia asli
dan orang asing yang bertempat
tinggal di Indonesia
C. orang-orang bangsa Indonesia asli
dan orang-orang bangsa lain yang
disahkan dengan undang-undang
sebagai warga negara
D. orang-orang bangsa Indonesia asli
dan orang-orang bangsa lain yang
telah bertempat tinggal di Indonesia
untuk sekurang-kurangnya 10 tahun
E. orang-orang bangsa Indonesia asli
dan orang-orang bangsa lain yang
telah mengajukan permohonan
untuk menjadi warga negara
18. Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang
Dasar 1945 yang telah diamandemen
selengkapnya menjadi ....
A. Setiap orang berhak atas pengakuan,
jaminan, perlindungan dan kepastian
hukum yang adil serta perlakuan
yang sama di hadapan hukum
B. S e t i a p w a r g a n e g a r a b e r h a k
memperoleh kesempatan yang sama
dalam pemerintahan
C. Setiap orang berhak atas status
kewarganegaraan
D. Setiap orang berhak untuk bekerja
serta mendapat imbalan dan
perlakuan yang adil dan layak dalam
hubungan kerja
E. Setiap anak berhak atas kelangsungan
hidup, tumbuh dan berkembang
serta berhak atas perlindungan dari
kekerasan dan diskriminasi
19. Usaha pertahanan dan keamanan negara
dilaksanakan melalui sistem pertahanan
dan keamanan rakyat semesta, dimana
kekuatan utama untuk itu menjadi tugas
dan tanggung jawab ....
A. Tentara Nasional Indonesia dan
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Kepolisian Negara Republik Indonesia
B. Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian
Negara Republik Indonesia, dan rakyat
C. Tentara Nasional Indonesia
D. Kepolisian Negara Republik Indonesia
E. segenap rakyat Indonesia
20. Sekurang-kurangnya berapa persen (%)
dari anggaran pendapatan dan belanja
negara serta dari anggaran pendapatan
dan belanja daerah yang diprioritaskan
negara untuk memenuhi kebutuhan
penyelenggaraan pendidikan nasional?
A. 10%			
D. 25%
B. 15%			
E. 30%
C. 20%
21. Perekonomian Indonesia disusun sebagai
usaha bersama berdasar atas asas ….
A. kebersamaan
B. kekeluargaan
C. kemanfaatan
D. keberhasilan
E. keutamaan
22. Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar
dipelihara oleh ….
A. masyarakat
B. keluarga terdekat
C. yayasan kemanusiaan yang dibentuk
negara
D. yayasan kesejahteraan sosial yang
dibentuk negara
E. negara
23. Pasal 35 Undang-Undang Dasar 1945
selengkapnya berbunyi ....
A. Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia
B. Bendera Negara Indonesia ialah Sang
Merah Putih
C. Lambang Negara ialah Garuda
Pancasila dengan semboyan Bhinneka
Tunggal Ika
D. Semboyan negara adalah Bhinneka
Tunggal Ika
E. Lagu Kebangsaan ialah Indonesia
Raya

24. Komisi dalam Majelis Permusyawaratan
Rakyat yang bertugas membahas GarisGaris Besar Haluan Negara (GBHN) adalah
….
A. Komisi A		
D. Komisi D
B. Komisi B		
E. Komisi E
C. Komisi C
25. Putusan untuk mengubah pasal-pasal
Undang-Undang Dasar dilakukan dengan
persetujuan sekurang-kurangnya …. dari
seluruh anggota Majelis Permusyawaratan
Rakyat.
A. 2/3 ditambah 1
B. 1/3 ditambah 1
C. 40% ditambah 1
D. 50% ditambah 1
E. 60% ditambah 1
26. Masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden
dibatasi sebanyak …. kali.
A. 1			 D. 4
B. 2			 E. 5
C. 3
27. S e b e l u m m e m a n g k u j a b a t a n n y a ,
Presiden dan Wakil Presiden bersumpah
menurut agama, atau berjanji dengan
sungguh-sungguh di hadapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat atau Dewan
Perwakilan Rakyat.
Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau
Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat
mengadakan sidang, Presiden dan Wakil
Presiden bersumpah menurut agama,
atau berjanji dengan sungguh-sungguh
di hadapan …. dengan disaksikan oleh ….
A. pimpinan Majelis Permusyawaratan
Rakyat dengan disaksikan oleh
pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
B. pimpinan Mahkamah Agung dengan
disaksikan oleh pimpinan Majelis
Permusyawaratan Rakyat
C. pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
dengan disaksikan oleh pimpinan
Majelis Permusyawaratan Rakyat

D. pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
dengan disaksikan oleh pimpinan
Mahkamah Agung
E. pimpinan Majelis Permusyawaratan
Rakyat dengan disaksikan oleh
pimpinan Mahkamah Agung
28. Dalam hal ihwal kegentingan yang
memaksa, sebagai pengganti undangundang, Presiden berhak menetapkan ….
A. Keputusan Presiden
B. Ketetapan Pemerintah
C. Dekrit Presiden
D. Peraturan Pemerintah
E. Undang-Undang sementara
29. Pemilihan umum diselenggarakan untuk
memilih …
A. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
B. Presiden dan Wakil Presiden
C. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, Presiden
dan Wakil Presiden dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah
D. Anggota Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, Presiden
dan Wakil Presiden dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah
E. Anggota Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
30. Badan apakah yang bertugas memeriksa
pengelolaan dan tanggung jawab tentang
keuangan negara?
A. Badan Pemeriksa Keuangan
B. Kementrian Keuangan
C. Bea dan Cukai
D. Pajak
E. Komisi Yudisial

33

Modul Soal Tes Karakter Pribadi
1.

2.

3.
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Pimpinan di kantor saya sangat mendikte
dan tidak disenangi oleh karyawan. Saya
….
A. mengajak teman-teman saya untuk
mengadakan demonstrasi kepada
pimpinan tersebut
B. tetap bekerja seperti biasa, itu bukan
urusan saya
C. mengajukan surat protes atas sikap
pimpinan
D. berusaha berbicara dengan pimpinan
dan menjelaskan situasi yang terjadi
E. mengajak teman-teman untuk tidak
mematuhi perintah atasan
Tempat saya bekerja mengalami
pergantian kepala kantor. Padahal saya
sangat dekat dengan kepala kantor yang
lama. Saya akan ….
A. berusaha dekat dengan kepala yang
baru
B. tidak mau dekat dengan kepala baru
C. tidak semangat dalam bekerja
D. segera menyesuaikan diri dengan
pola kerja kepala baru
E. t i d a k t e r p e n g a r u h m a s a l a h
pergantian kepala kantor
Dalam bekerja saya sangat senang jika ….
A. tempat kerja saya mempunyai kondisi
yang kondusif
B. apa yang saya lakukan mendapat
penghargaan
C. mempunyai rekan kerja yang bisa
bekerja sama
D. mempunyai pimpinan yang bisa
mengerti bawahan
E. pendapatan yang saya dapatkan
besar

4.

Ketika sedang memimpin sebuah rapat
ada seorang teman yang selalu membuat
gaduh. Yang saya lakukan ….
A. marah dan menegurnya dengan
keras
B. memintanya untuk menjaga sikap
C. marah dan meninggalkan ruangan
rapat
D. mengeluarkannya dari rapat
E. tetap melanjutkan rapat

5.

Istri teman saya baru saja melahirkan. Saya
ingin mengunjunginya, tetapi sedang
tidak punya uang untuk membeli kado.
Saya akan ….
A. mengunjunginya jika sudah punya
uang untuk membeli kado
A. tetap mengunjungi tanpa membawa
kado
B. mengunjungi dan menyusulkan
kadonya lain waktu
C. tidak jadi mengunjunginya
D. meminjam uang untuk membeli kado

6.

Atasan meminta saya untuk melakukan
pekerjaan yang cukup berat. Saya akan ….
A. menolak pekerjaan tersebut
B. dengan terpaksa menerimanya
C. m e m i n t a w a k t u u n t u k
mempertimbangkannya
D. tertarik untuk menyelesaikan
pekerjaan tersebut
E. menerima pekerjaan tersebut dan
kemudian menyerahkan pekerjaan
tersebut kepada teman atau bawahan
saya

7.

Saya mendapatkan keberhasilan, karena
….
A. tidak pernah menyerah menghadapi

kegagalan
B. bernasib baik
C. berani menempuh resiko
D. lingkungan membantu saya
E. melakukan hal-hal yang tidak
beresiko
8.

9.

Ketika menghadapi masalah, saya
cenderung ….
A. tidak bersemangat				
B. mudah marah					
C. bercerita kepada teman
D. bingung dan sedih
E. tetep seperti biasa
Saya baru saja menerima penghargaan
dari perusahaan atas kinerja saya yang
baik. Saya akan ….
A. memamerkan penghargaan yang
saya terima kepada teman-teman
kantor
B. bekerja seperti biasanya
C. meningkatkan kinerja agar mendapat
penghargaan lagi
D. meningkatkan kinerja dan memotivasi
teman-teman untuk bekerja lebih
giat lagi
E. m e n i n g k a t k a n k i n e r j a u n t u k
menjawab kepercayaaan perusahaan

10. Atasan saya menceritakan beberapa
informasi yang cukup rahasia dan tidak
semua karyawan tahu. Sikap saya ….
A. memberitahukan kepada temanteman kerja yang lain tentang
informasi itu
B. memberitahukan kepada temanteman kerja bahwa saya diberitahu
informasi rahasia, tetapi tidak
menceritakan isi informasinya
C. diam saja dan tetap bekerja seperti
biasa
D. hanya bercerita kepada teman dekat
saya
E. hanya bercerita jika ada yang tanya

11. Apabila penilaian terhadap diri saya jelek,
maka saya akan bertindak ....
A. mawas diri
B. mengikuti tes		
C. belajar lebih giat lagi
D. tidak peduli
E. bersedih
12. Ketika berhasil dalam menyelesaikan
tugas, saya akan ....
A. tidak perlu lagi berusaha
B. tetap berusaha sekuat tenaga
C. untuk tugas selanjutnya, akan
mengerjakannya dengan lebih baik
D. tidak puas dan berusaha lebih baik
lagi
E. berusaha sekadarnya
13. Ketika saya diterima sebagai PNS dan saya
tidak mempunyai uang maka saya akan ....
A. bekerja apapun untuk mendapatkan
uang
B. mencari pinjaman ke teman sekantor
C. mencari pinjaman dari atasan
D. mengundurkan diri dari PNS
E. melakukan tindak korupsi
14. Pada saat melaksanakan tugas berat dan
menuntut kemampuan tinggi, saya akan
....
A. berusaha mencari cara penyelesaian
yang tidak membutuhkan waktu
panjang
B. berusaha sedikit demi sedikit untuk
menyelesaikan walau memakan
waktu panjang
C. berusaha mencari bantuan orang lain
D. berhenti untuk mencari selingan yang
lain
E. meninggalkan tugas begitu saja
15. Jika ada kesempatan berkompetisi di
bidang yang saya senangi, maka saya ....
A. ikut hanya kalau ada kemungkinan
menang
B. tidak ikut kompetisi
C. mengalahkan pesaing dengan

35

berusaha meningkatkan kemampuan
di bidang tersebut
D. mencari kelemahan yang ada pada
pesaing lain
E. lebih baik tidak mengikuti kompetisi
karena malas dan takut kalah
16. Saya senang melakukan pekerjaan yang
….
A. saya senangi
B. penuh tantangan
C. sesuai kemampuan
D. seperti rutinitas biasa
E. tidak memilki resiko
17. Sebagai pegawai, hal terpenting yang
harus dilakukan menurut saya ….
A. melakukan pekerjaan dengan standar
kinerja yang terbaik
B. menciptakan hubungan yang baik
dan situasi yang nyaman dengan
semua orang di kantor
C. patuh dan loyal kepada atasan
D. melakukan pekerjaan seperti yang
sudah ditentukan oleh perusahaan
E. menciptakan terobosan-terobosan
untuk kemajuan perusahaan
18. Pada suatu hari libur handphone saya
berbunyi, tampak panggilan dari atasan.
Biasanya atasan akan mengajak bermain
tenis. Padahal saya sudah merencanakan
untuk pergi piknik bersama keluarga. Saya
….
A. membiarkan saja panggilan itu
B. mengangkat panggilan itu, siapa tahu
ada sesuatu yang penting
C. membiarkan panggilan itu, dan
menelepon balik ketika sudah sampai
di tempat piknik
D. m e n y u r u h o r a n g l a i n u n t u k
mengangkat panggilan itu
E. mengangkat panggilan dn mengajak
atasan untuk piknik bersama
19. Karena suatu permasalahan, kantor saya
mengalami keterlambatan pembayaran
gaji karyawan. Padahal anak saya sangat
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membutuhkan uang untuk membayar
biaya sekolah. Yang saya lakukan ….
A. bekerja di luar kantor untuk
mendapatkan uang itu
B. meminta bantuan atasan
C. meminta kepada orang tua atau
saudara
D. mencari pinjaman kepada teman
E. mendesak kantor untuk segera
mengeluarkan gaji saya
20. Saya termasuk pegawai yang berprestasi
di kantor saya. Suatu waktu, perusahaan
saingan kantor saya menawarkan
pekerjaan dengan gaji yang lebih besar
dari yang saya terima di perusahaan saat
ini. Saya akan ….
A. tanpa berpikir panjang segera
mengambil tawaran tersebut
B. menolak tawaran tersebut, bagi saya
uang bukan segalanya
C. m e m p e r t i m b a n g k a n t a w a r a n
tersebut dengan keluarga
D. memanfaatkan adanya tawaran
tersebut untuk meminta kenaikan
gaji
E. melaporkan tindakan perusahaan
saingan tersebut kepada atasan
21. Ketika suasana hati saya sedang tidak baik,
biasanya saya ….
A. menjadi mudah marah
B. menjadi malas bekerja				
C. tetap bekerja seperti biasa
D. sering melamun
E. bercerita kepada teman kerja
22. Untuk mencapai tujuan yang saya
inginkan, saya akan ....
A. menyerahkan pada nasib
B. berusaha semaksimal mungkin
mencapai tujuan tersebut
C. meminta bantuan orang lain
D. berusaha dengan menggunakan
prinsip “Biar lambat asal selamat”
E. berusaha sesuai kemampuan tanpa
target

23. Saya berhasil mengatasi tantangan,
terutama karena ....
A. saya berani mencoba hal-hal yang
tidak beresiko
B. saya berani mencoba dengan segala
resiko
C. nasib baik ada di tangan saya
D. saya tidak putus asa menghadapi
kegagalan
E. saya mendapat bantuan dari
lingkungan
24. Ketika frustasi saya cenderung ....
A. mudah tersinggung
B. merenungkan masalah saya
C. membicarakan masalah saya dengan
teman
D. melakukan hal-hal yang ingin saya
lakukan sesukanya
E. kurang bersemangat dan enggan
melakukan apa-apa
25. Dalam menghadapi orang yang tidak
komunikatif, egois, sombong, dan kalau
berbicara sering menyakitkan perasaan
orang lain, saya akan ....
A. memberitahunya dengan bicara yang
tepat
B. berbicara seperti cara dia
C. berbicara seperlunya secara rasional
D. merasa perlu pandai mengambil
hatinya
E. menghindari agar tidak berbicara
dengannya
26. Saya sudah bekerja lama di sebuah
perusahaan dan tidak juga mendapat
promosi jabatan. Suatu hari, rekan kerja
saya yang baru beberapa bulan bekerja
mendapatkan promosi jabatan. Saya ….
A. pasti ada persekongkolan
B. pasti giliran saya akan datang juga
C. meningkatkan kinerja agar mendapat
kesempatan promosi
D. tetap bekerja seperti biasa
E. tidak terima dan memutuskan keluar
dari perusahaan

27. Dalam menyelesaikan pekerjaan, saya
akan ....
A. memilih orang yang cocok dengan
saya
B. mampu bekerja dengan siapa saja
C. mampu bekerja dalam tim tertentu
D. menyukai bekerja sendiri
E. mampu bekerja dengan tim tertentu
28. Sahabat lama saya datang ke kota saya
dan ingin menginap di rumah saya.
Padahal keadaan rumah saya sangatlah
sederhana. Yang saya lakukan ….
A. m e n o l a k k e i n g i n a n n y a u n t u k
menginap di rumah saya
B. dengan sedikit malu, mengijinkannya
menginap di rumah saya
C. menjelaskan kondisi saya dan
menyarankannya untuk tidak
menginap di rumah saya
D. menyewakannya kamar hotel terbaik
di kota saya dan menginapkannya di
sana
E. menerimanya dengan apa adanya
dan berusaha memberikan yang
terbaik
29. Di kantor, saya termasuk orang yang ….
A. supel dan mudah akrab
B. disiplin dan pekerja keras
C. ulet dan pantang menyerah
D. pintar dan penuh ide-ide segar
E. bertanggungjawab dan memiliki
kepribadian kuat
30. Teman-teman senang menceritakan
masalah mereka kepada saya, karena
menurut mereka saya ….
A. mampu menjaga rahasia
B. pendengar yang baik
C. memberikan solusi terbaik
D. bisa melihat masalah dari segala
sudut pandang
E. mampu menumbuhkan semangat
mereka
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Kunci Jawaban
Tes CPNS
Bahasa Indonesia
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.
12.

13.
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Bahasa Indonesia baku digunakan untuk
komunikasi dinas, resmi, dan di sekolah,
baik dalam percakapan maupun suratmenyurat.
Jawaban: C
Peribahasa yang berarti sendirian ketika
mengalami kesusahan atau penderitaan
adalah air mata jatuh ke perut.
Jawaban: B
Makna peribahasa udang tak tahu
bungkuknya adalah orang yang tidak
menyadari akan keburukan dirinya sendiri.
Jawaban: E
Kata biarpun ditulis serangkai, sementara
untuk kata-kata lainnya penulisan partikel
pun harus dipisah.
Jawaban: A
Jawaban: C
Jawaban: B
Jawaban: D
Frase idiomatik adalah frase yang berisi
ungkapan atau peribahasa yang berarti
tidak sebenarnya.
Jawaban: A
Jawaban: E
Kalimat aktif intransistif adalah kalimat
yang tidak memakai obyek.
Jawaban: C
Jawaban: D
Untuk memisahkan kalimat setara yang
satu dari kalimat setara selanjutnya yang
didahului oleh kata seperti melainkan atau
tetapi digunakan tanda baca koma.
Jawaban: B
Meja-tulis bukan kata ulang, melainkan

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.

24.

25.

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

kata majemuk.
Jawaban: A
Jawaban: D
Jawaban: C
Jawaban: E
Jawaban: B
Jawaban: A
Jawaban: D
Jawaban: C
Jawaban: B
Kata bermakna konotasi bukan bermakna
sebenarnya.
Jawaban: E
Kalimat yang tidak logis adalah kalimat
yang menggunakan kata-kata yang tidak
selaras dengan maksud dan isi kalimat.
Jawaban: B
Kalimat yang menerangkan benda
mati dapat berbuat seperti manusia
menggunakan majas personifikasi.
Jawaban: A
Majas simile berarti gaya bahasa
perbandingan yang menggunakan kata
hubung bagai, seperti, laksana, dan katakata yang searti dengannya.
Jawaban: D
Jawaban: C
Jawaban: E
Jawaban: C
Jawaban: B
Jawaban: B
Jawaban: D
Jawaban: A
Jawaban: E
Jawaban: D
Jawaban: C
Jawaban: B

37. Jawaban: C
38. Jawaban: E
39. Homonim adalah kata yang sama lafal
dan ejaannya, namun berbeda maknanya
karena berasal dari sumber yang berbeda.
Jawaban: A
40. Jawaban: D

Pengetahuan Umum
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Jawaban: E
Jawaban: B
Jawaban: A
Jawaban: C
Jawaban: C
Jawaban: D
Jawaban: A
Jawaban: B
Jawaban: E
Jawaban: C
Jawaban: B
Jawaban: A
Jawaban: C
Jawaban: E
Jawaban: D

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Jawaban: B
Jawaban: D
Jawaban: C
Jawaban: A
Jawaban: E
Jawaban: C
Jawaban: D
Jawaban: B
Jawaban: A
Jawaban: A
Jawaban: E
Jawaban: D
Jawaban: C
Jawaban: C
Jawaban: A

Kebijakan Pemerintah
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Jawaban: A
Jawaban: E
Jawaban: D
Jawaban: B
Jawaban: E
Jawaban: B
Jawaban: A
Jawaban: A
Jawaban: C
Jawaban: B
Jawaban: A
Jawaban: B
Jawaban: E
Jawaban: D
Jawaban: E

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Jawaban: B
Jawaban: C
Jawaban: B
Jawaban: A
Jawaban: E
Jawaban: D
Jawaban: E
Jawaban: D
Jawaban: A
Jawaban: B
Jawaban: C
Jawaban: D
Jawaban: A
Jawaban: A
Jawaban: E

Pancasila
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Jawaban: E
Jawaban: A
Jawaban: C
Jawaban: E
Jawaban: B
Jawaban: A
Jawaban: D
Jawaban: C
Jawaban: C
Jawaban: B
Jawaban: B
Jawaban: E
Jawaban: D
Jawaban: A
Jawaban: B

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Jawaban: D
Jawaban: C
Jawaban: E
Jawaban: B
Jawaban: A
Jawaban: E
Jawaban: A
Jawaban: B
Jawaban: E
Jawaban: A
Jawaban: C
Jawaban: B
Jawaban: C
Jawaban: E
Jawaban: B

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Jawaban: C
Jawaban: D
Jawaban: B
Jawaban: E
Jawaban: D
Jawaban: C
Jawaban: A
Jawaban: B
Jawaban: E
Jawaban: D
Jawaban: C
Jawaban: A
Jawaban: E
Jawaban: C
Jawaban: E

Sejarah Indonesia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Jawaban: A
Jawaban: D
Jawaban: D
Jawaban: C
Jawaban: E
Jawaban: C
Jawaban: A
Jawaban: B
Jawaban: A
Jawaban: E
Jawaban: B
Jawaban: B
Jawaban: E
Jawaban: E
Jawaban: A

Tata Negara
1.
2.

Jawaban: E
Lembaga Yudikatif sejak masa reformasi
dan adanya amandemen UndangUndang Dasar 1945 dijalankan oleh
Mahkamah Agung, termasuk pengaturan
administrasi para Hakim.
Jawaban: A
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3.

4.

5.

6.
7.

8.
9.
10.
11.

12.
13.
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Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
merupakan dewan yang anggotaanggotanya mewakili daerah atau
provinsi masing-masing. Setiap daerah
atau provinsi di Indonesia diwakili oleh 4
orang yang dipilih langsung oleh rakyat
di daerahnya masing-masing.
Jawaban: C
Dari 9 komisi yang terdapat pada
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Komisi
III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
membawahi bidang hukum, HAM, dan
keamanan.
Jawaban: D
Berdasarkan pasal 24B ayat (3)
Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi
“Anggota Komisi Yudisial diangkat dan
diberhentikan oleh Presiden dengan
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”.
Jawaban: A
Jawaban: D
Berdasarkan pasal 22 ayat (3) UndangUndang Dasar 1945 berbunyi “Jika tidak
mendapat persetujuan, maka peraturan
pemerintah itu harus dicabut”.
Jawaban: A
Jawaban: E
Jawaban: B
Jawaban: E
Sesuai Pasal 17 ayat 1 Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor
9 Tahun 2003 disebutkan Pejabat
Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi
menetapkan
pemindahan
Pegawai
Negeri Sipil Daerah antar Kabupaten/
Kota dan Pegawai Negeri Sipil Daerah
antar Kabupaten/Kota dan Daerah
Provinsi.
Jawaban: C
Jawaban: A
Sesuai Pasal 17 ayat (4) Undang-Undang
Dasar 1945 disebutkan, “Pembentukan,
pengubahan,
dan
pembubaran
kementrian negara diatur dalam
undang-undang.”
Jawaban: B

14. Sesuai Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang
Dasar 1945 disebutkan, “Pemerintahan
daerah provinsi, daerah kabupaten, dan
kota mengatur dan mengurus sendiri
urusan pemerintahan menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan.”
Jawaban: D
15. Jawaban: C
16. Jawaban: A
17. Jawaban: C
18. Jawaban: B
19. Sesuai Pasal 23F ayat (2) UndangUndang
Dasar
1945
disebutkan,
“Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan
dipilih dari dan oleh anggota.”
Jawaban: C
20. Jawaban: D
21. Jawaban: B
22. Sesuai Pasal 24A ayat (4) UndangUndang Dasar 1945 disebutkan, “Ketua
dan Wakil ketua Mahkamah Agung
dipilih dari dan oleh hakim agung.”
Jawaban: A
23. Sesuai Pasal 22E ayat (1) UndangUndang
Dasar
1945
disebutkan,
“Pemilihan umum dilaksanakan secara
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur,
dan adil setiap lima tahun sekali.”
Jawaban: D
24. Jawaban: E
25. Sesuai pasal 30 ayat (3) Undang-Undang
Dasar disebutkan, “Tentara Nasional
Indonesia terdiri atas Angkatan Darat,
Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.”
Jawaban: A
26. Sesuai Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang
Dasar 1945 disebutkan, “Mahkamah
Konstitusi berwenang mengadili pada
tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final untuk menguji
undang-undang terhadap UndangUndang Dasar, memutus sengketa
wewenang lembaga negara yang
kewenangannya diberikan oleh UndangUndang Dasar, memutus pembubaran
partai politik, dan memutus perselisihan
tentang hasil pemilihan umum.”
Jawaban: C

27. Sesuai Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang
Dasar 1945 disebutkan, “Jika Presiden
mangkat, berhenti, diberhentikan, atau
tidak dapat melakukan kewajibannya
dalam masa jabatannya, ia digantikan
oleh Wakil Presiden sampai habis masa
jabatannya.”
Jawaban: D
28. Sesuai Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang
Dasar 1945 disebutkan, “Mahkamah
Konstitusi berwenang mengadili pada
tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final untuk menguji
undang-undang terhadap UndangUndang Dasar, memutus sengketa
wewenang lembaga negara yang
kewenangannya diberikan oleh UndangUndang Dasar, memutus pembubaran
partai politik, dan memutus perselisihan
tentang hasil pemilihan umum.”
Jawaban: A
29. Jawaban: C
30. Jawaban: E

4.
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10.
11.

1.

2.

3.

Undang-Undang Dasar 1945 telah
mengalami empat kali amandemen:
a. Perubahan pertama disahkan pada
tanggal 19 Oktober 1999
b. Perubahan kedua disahkan pada
tanggal 18 Agustus 2000
c. Perubahan ketiga disahkan pada
tanggal 10 November 2001
d. Perubahan keempat disahkan pada
tanggal 10 Agustus 2002
Jawaban: B
Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Dasar
1945 berbunyi “Usul perubahan pasalpasal Undang-Undang Dasar dapat
diagendakan dalam sidang Majelis
Permusyawaratan
Rakyat
apabila
diajukan
oleh
sekurang-kurangnya
1/3 dari jumlah anggota Majelis
Permusyawaratan Rakyat”.
Jawaban: E
Jawaban: C

5.

6.
7.
8.
9.

12.
13.

14.
15.
16.

Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar
1945 berbunyi “Setiap orang berhak atas
kebebasan berserikat, berkumpul, dan
mengeluarkan pendapat”.
Jawaban: E
Menurut Pasal 13 ayat (1) dan (2)
Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan:
Ayat (1) berbunyi “Presiden mengangkat
duta dan konsul”.
Ayat (2) berbunyi; “Dalam mengangkat
duta, Presiden memperhatikan
pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat”.
Jawaban: A
Jawaban: A
Jawaban: C
Jawaban: D
Pasal III Aturan Peralihan UndangUndang
Dasar
1945
berbunyi
“Mahkamah
Konstitusi
dibentuk
selambat-lambatnya pada tanggal 17
Agustus 2003 dan sebelum dibentuk
segala kewenangannya dilakukan oleh
Mahkamah Agung”.
Jawaban: A
Jawaban: E
Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar
1945 berbunyi “Dalam hal terjadi
kekosongan Wakil Presiden, selambatlambatnya dalam waktu enam puluh
hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat
menyelenggarakan
sidang
untuk
memilih Wakil Presiden dari dua calon
yang diusulkan oleh Presiden”.
Jawaban: C
Jawaban: D
Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar
1945 berbunyi “Majelis Permusyawaratan
Rakyat terdiri atas anggota Dewan
Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan
Perwakilan Daerah yang dipilih melalui
pemilihan umum dan diatur lebih lanjut
dengan undang-undang”.
Jawaban: B
Jawaban: B
Jawaban: A
Pasal 24A ayat (3) Undang-Undang Dasar
1945 berbunyi “Calon hakim agung
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17.

18.
19.

20.

21.

22.

23.
24.
25.
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diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan
Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan
persetujuan dan selanjutnya ditetapkan
sebagai hakim agung oleh Presiden”.
Jawaban: E
Perihal Warga Negara dan Penduduk,
Undang-Undang Dasar 1945 pasal 26
ayat (1) berbunyi, “Yang menjadi warga
negara ialah orang-orang bangsa
Indonesia asli dan orang-orang bangsa
lain yang disahkan dengan undangundang sebagai warga negara”.
Jawaban: C
Jawaban: D
Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Dasar
1945 berbunyi “Usaha pertahanan dan
keamanan negara dilaksanakan melalui
sistem pertahanan dan keamanan rakyat
semesta oleh Tentara Nasional Indonesia
dan
Kepolisian
Negara
Republik
Indonesia sebagai kekuatan utama, dan
rakyat, sebagai kekuatan pendukung”.
Jawaban: A
Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang
Dasar
1945
berbunyi
“Negara
memprioritaskan anggaran pendidikan
sekurang-kurangnya 20% dari anggaran
pendapatan dan belanja negara serta
dari anggaran pendapatan dan belanja
daerah untuk memenuhi kebutuhan
penyelenggaraan pendidikan nasional”.
Jawaban: C
Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar
1945 berbunyi “Perekonomian disusun
sebagai usaha bersama berdasar atas
asas kekeluargaan”.
Jawaban: B
Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar
1945 berbunyi “Fakir miskin dan anakanak yang terlantar dipelihara oleh
negara”.
Jawaban: E
Jawaban: B
Jawaban: B
Pasal 37 ayat (4) Undang-Undang
Dasar 1945 berbunyi “Putusan untuk
mengubah pasal-pasal Undang-Undang

26.

27.

28.

29.

30.

Dasar dilakukan dengan persetujuan
sekurang-kurangnya lima puluh persen
ditambah satu dari seluruh anggota
Majelis Permusyawaratan Rakyat”.
Jawaban: D
Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945
berbunyi “Presiden dan Wakil Presiden
memegang jabatan selama masa lima
tahun, dan sesudahnya dapat dipilih
kembali dalam jabatan yang sama hanya
untuk satu kali masa jabatan”.
Jawaban: B
Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang
Dasar 1945 berbunyi “Jika Majelis
Permusyawaratan Rakyat atau Dewan
Perwakilan
Rakyat
tidak
dapat
mengadakan sidang, Presiden dan Wakil
Presiden bersumpah menurut agama,
atau berjanji dengan sungguh-sungguh
di hadapan pimpinan Permusyawaratan
Rakyat dengan disaksikan oleh Pimpinan
Mahkamah Agung”.
Jawaban: E
Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945
berbunyi “Dalam hal ihwal kegentingan
yang memaksa, Presiden berhak
menetapkan peraturan pemerintah
sebagai pengganti undang-undang”.
Jawaban: D
Pasal 22E ayat (2) Undang-Undang
Dasar 1945 berbunyi “Pemilihan umum
diselenggarakan untuk memilih anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil
Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah”.
Jawaban: C
Pasal 23E ayat (1) Undang-Undang
Dasar 1945 berbunyi “Untuk memeriksa
pengelolaan dan tanggung jawab
tentang keuangan negara diadakan satu
Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas
dan mandiri”.
Jawaban: A

