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A. Pembahasan Soal Pilihan Ganda
1. Lembaga pemerintahan terkecil setelah RT, RW, dan 

dusun disebut Desa 
Jawaban: A

2.  Usaha pertanian banyak dilakukan di lingkungan 
pedesaan

 Jawaban: B
3. Sumber pendapatan desa bukan berasal dari Kepala 

desa
Jawaban: D

4. Pemerintahan desa dipimpin oleh kepala desa 
dengan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD)

 Jawaban: D
5. Dalam memimpin kelurahan, lurah bertanggung 

jawab kepada  Camat 
Jawaban: C

6.  Pembentukan, pemberian nama, penetuan batas 
wilayah, serta penentuan letak ibukota kecamatan, 
maupun penghapusan wilayahnya, diatur melalui 
peraturan pemerintah. Perlu dikemukakan pula, 
bahwa pembentukan sebuah wilayah merupakan 
realisasi dari apa yang disebut dalam penjelasan 
pasar 18 UUD 45 sebagai asas dekonsentrasi.

Jawaban: D
7. Pemerintahan kecamatan melimpahkan kewenangan 

secara luas dalam rangka pelaksanaan pelayanan 
kepada masyarakat kepada kelurahan

Jawaban: B
8. Sebagai penampungan dan penyaluran aspirasi 

masyarakat dalam pembangunan di desa kepala 
desa memperoleh petunjuk dari lurah 

Jawaban: A
9. Kepala Desa dipilih langsung melalui Pemilihan 

Kepala Desa (Pilkades) oleh penduduk desa 
setempat. 

Jawaban: D
10. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa 

bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. 
Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, 
pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama 
dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. 

Jawaban: D
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B. Pembahasan Soal Esai
1. Beberapa ciri umum desa yang umum sifatnya adalah 

sebagai berikut.
a. Desa pada umumnya terletak di atau sangat 

dekat dengan pusat wilayah usaha tani.
b. Dalam wilayah itu, pertanian merupakan kegiatan 

ekonomi yang dominan.
c. Faktor penguasaan tanah menetukan corak 

kehidupan masyarakat.
d. Tidak seperti di kota atau kota besar, yang 

sebagian  besar penduduk desa lebih bersifat 
bergantung pada dirinya sendiri.

e. Kontrol sosial bersifat personal atau pribadi 
dalam bentuk tatap muka.

f. Desa mempunyai ikatan sosial yang relatif lebih 
ketat dari pada kota.

2. Pemerintahan Desa terdiri atas Pemerintah Desa 
(yang meliputi Kepala Desa dan Perangkat Desa) 
dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). 

 Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan 
pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang 
ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa 
(BPD)

 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan 
lembaga perwujudan demokrasi dalam 
penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggota BPD 
adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan 
berdasarkan keterwakilan wilayah.

3. 
a. Bertakwa kepada Tuhan YME 
b. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, 

UUD 1945 dan kepada NKRI, serta Pemerintah 
c. Berpendidikan paling rendah SLTP atau 

sederajat 
d. Berusia paling rendah 25 tahun 
e. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa 
f. Penduduk desa setempat 
g. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak 

pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 
5 tahun 

h. Tidak dicabut hak pilihnya 
i. Belum pernah menjabat Kepala Desa paling lama 

10 tahun atau 2 kali masa jabatan 
j. Memenuhi syarat lain yang diatur Perda Kab/

Kota 
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Bab 1 Pembahasan dan Kunci Jawaban Ulangan Harian 1
Pokok Bahasan : Sistem Pemerintahan Desa dan Kecamatan
Kelas/Semester : 4/1

Bab 2 Pembahasan dan Kunci Jawaban Ulangan Harian 2
Pokok Bahasan : Sistem Pemerintahan Kabupaten/Kota, dan 

Provinsi
Kelas/Semester : 4/1

A. Pembahasan soal pilihan ganda
1. Pemerintah Daerah Provinsi terdiri atas Gubernur 

dan Perangkat Daerah, yang meliputi Sekretariat 
Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah. 
Yang tidak termasuk aparat pemerintahan daerah 
provinsi adalah Camat.

Jawaban: D
2.  Gubernur memimpin penyelenggaraan pemerintahan 

daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan ber
sama DPRD

Jawaban: D
3. Hingga kini Negara Kesatuan Republik Indonesia 

terdiri dari 33 provinsi 
Jawaban: A

4.	 Syarat	fisik	pembentukan	provinsi	sedikitnya	terdapat	
5 kabupaten untuk bergabung

Jawaban: A
5.  Badan, kantor atau rumah sakit umum daerah 

dipimpin oleh kepala badan, kepala kantor, atau 
kepala rumah sakit umum daerah yang diangkat 
oleh kepala daerah dari pegawai negeri sipil yang 
memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah 

Jawaban: A
6. Wakil Kepala Daerah menggantikan Kepala Daerah 

hingga akhir masa jabatannya bila Kepala Daerah 
meninggal

Jawaban: B
7. Yang tidak termasuk dalam urusan pemerintahan 

daerah adalah politik luar negeri.
Jawaban: D

8. Dalam kedudukannya, Gubernur bertanggung jawab 
kepada presiden, melalui Menteri Dalam Negeri 
(Mendagri)

Jawaban: B

B. Pembahasan Soal Esai
1. Gubernur/kepala daerah mempunyai tugas dan 

wewenang sebagai berikut.
a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan 

daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan 
bersama DPRD; 

b. Mengajukan rancangan Perda dan menetapkan 
Perda yang telah mendapat persetujuan bersama 
DPRD;

c. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda 
tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan 
ditetapkan bersama; 

d. Mengupayakan terlaksananya kewajiban 
daerah; 

e. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar 
pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum 
untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan 
perundangundangan; dan 

f. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai 
dengan peraturan perundangundangan. 

2. Sekretaris DPRD mempunyai tugas: 
a.  Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan 

DPRD; 
b.  Menyelenggarakan administrasi keuangan 

DPRD; 
c.  Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi 

DPRD; dan 
d.  Menyediakan dan mengkoordinasi tenaga ahli 

yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan 
fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan 
daerah.

3. Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung 
tugas kepala daerah dalam penyusunan dan 
pelaksanaan	kebijakan	daerah	yang	bersifat	spesifik	
berbentuk badan, kantor, atau rumah sakit umum 
daerah. Badan, kantor atau rumah sakit umum 
daerah  dipimpin oleh kepala badan, kepala kantor, 

4. Salah satu fungsi lembaga kemasyarakatan adalah 
sebagai penampungan dan penyaluran aspirasi 
masyarakat dalam pembangunan. Hubungan 
kerja antara lembaga kemasyarakatan dengan 
Pemerintahan Desa bersifat kemitraan, konsultatif 
dan koordinatif.

5. Kewenangan Pemerintah Kelurahan mencakup 
pelaksanaan pelayanan masyarakat terdiri atas : 

a. penyelenggaraan kegiatan pelayanan masyarakat 
yang  menjadi kewenangannya; 

b.     penyusunan dan penetapan kebijakan pemberdayaan 
masyarakat yang tumbuh atas inisiatif masyarakat: 

c.   pemeliharaan terciptanya keterteraman dan. 
ketertiban; dan 

d.    pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan 
masyarakat    
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atau kepala rumah sakit umum daerah yang diangkat 
oleh kepala daerah dari pegawai negeri sipil yang 
memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah. 

4. Gubernur/provinsi
5.  DPRD mempunyai tugas dan wewenang: 

a.  Membentuk Perda yang dibahas dengan kepala 
daerah untuk mendapat persetujuan bersama; 

b.  Membahas dan menyetujui rancangan Perda 
tentang APBD bersama dengan kepala daerah; 

c.  Melaksanakan pengawasan terhadap 
pelaksanaan Perda dan peraturan perundang
undangan lainnya, peraturan kepala daerah, 
APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam 
melaksanakan program pembangunan daerah, 
dan kerja sama internasional di daerah; 

d.  Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian 
kepala daerah/wakil kepala daerah kepada 
Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi 
DPRD provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri 
melalui Gubernur bagi DPRD kabupaten/kota; 

e.  Memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi 
kekosongan jabatan wakil kepala daerah. 

f.  Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada 
pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian 
internasional di daerah; 

g.  Memberikan persetujuan terhadap rencana 
kerja sama internasional yang dilakukan oleh 
pemerintah daerah; 

h.  Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban 
kepala daerah dalam penyelenggaraan 
pemerintahan daerah; 

i.  Membentuk panitia pengawas pemilihan kepala 
daerah; 

j.  Melakukan pengawasan dan meminta laporan 
KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala 
daerah. 

k.  Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja 
sama antardaerah dan dengan pihak ketiga yang 
membebani masyarakat dan daerah.

Pembahasan dan Kunci Jawaban  Soal Semester 1
A. Pembahasan soal pilihan ganda
1. Contoh pendapatan asli daerah adalah masuknya 

wisatawan asing.
Jawaban: C

2. Pada pasal 5 ayat 5 dalam UU tersebut menyebutkan, 
syarat pembentukan sebuah kota sedikitnya memiliki 
empat kecamatan. 

Jawaban: D
3. Yang berhak menyusun APBD di kabupaten adalah 

DPRD
Jawaban: A

4. Kabupaten dapat melakukan transaksi piutang atas 
usul bupati dengan persetujuan DPRD

Jawaban: D
5. Yang tidak termasuk tugas dan wewenang gubernur 

adalah agama
Jawaban: C

6. Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi 
daerah. Dinas daerah dipimpin oleh kepala dinas 
yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah 
dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat 
atas usul Sekretaris Daerah. Kepala dinas daerah 
bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui 
Sekretaris Daerah.

Jawaban: D
7. Contoh dinas yang terdapat di daerah adalah 

pendidikan
Jawaban: B

8. Bupati dicalonkan dan dipilih dan sedikitnya tiga orang 
dan sebanyakbanyaknya 5 orang oleh  Camat

Jawaban: B
9. Kota” di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam disebut 

juga dengan istilah Banda 
Jawaban: A

10. Dahulu istilah kota dalam pemerintahan kita dikenal 
dengan sebutan Daerah tingkat 2 kotamadya

Jawaban; A
11. Urutan yang benar pemerintahan daerah dimulai 

dari yang tertinggi adalah Provinsi, Kabupaten/kota, 
Kecamatan, Kelurahan, Desa, RW, RT.

Jawaban: A
12. Syaratsyarat menjadi calon Kepala Desa sesuai 

Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 sbb Setia 
kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945 
dan kepada NKRI, serta Pemerintah.

Jawaban: A 
13. Sebagai penampungan dan penyaluran aspirasi 

masyarakat dalam pembangunan di desa kepala 
desa memperoleh petunjuk dari bupati

Jawaban: D
14. Yang tidak termasuk anggota BPD adalah Anggota 

DPRD
Jawaban: D

15. Kecamatan adalah pembagian wilayah administratif 
di Indonesia di bawah kabupaten atau kota.

Jawaban: A
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16. Yang berhak melantik bupati adalah Gubernur 
Jawaban: A

17. Wilayah Bandung Timur dibawah kewenangan 
Bupati 

Jawab: A
18. Pembentukan, pemberian nama, penetuan batas 

wilayah, serta penentuan letak ibukota kecamatan, 
maupun penghapusan wilayahnya, diatur melalui 
peraturan pemerintah 

Jawaban: C
9. Pendapatan sebuah kabupaten berasal dari hasil 

pajak, subsidi pemerintah, hasil usaha daerah  
Jawaban: D

20. Dalam menjalankan pemerintahan yang otonom, 
sebuah kabupaten dilengkapi dengan berbagai 
lembaga, antara lain DPRD, BPD (Badan 
Pertimbangan Daerah), Dinas Daerah

Jawaban: D
B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini!
1. Kabupaten dibentuk dengan memperhatikan syarat

syarat sebagai berikut 
a.  kemampuan ekonomi
b. jumlah penduduk luas daerah
c.  pertahanan dan keamanan nasional
d. kemungkinan daerah itu melaksanakan 

pembangunan, pembinaan kestabilan politik dan 
kesatuan bangsa. 

2. DPRD berhak menyusun APBD, mengajukan 
pertanyaan, meminta keterangan, mengadakan 
perubahan, mengajukan pernyataan pendapat, 
prakarsa, dan mengadakan penyidikan serta 
membuat peraturanperaturan daerah. Secara 
garis besar, DPRD melaksanakan tugas, hak, dan 
kewajiban sebagai badan legislatif daerah di samping 
Bupati.

3. Pemerintahan Daerah dapat berupa:
1. Pemerintahan Daerah Provinsi, yakni terdiri dari 

Pemerintah Daerah Provinsi dan DPRD Provinsi. 

  Pemerintah Daerah Provinsi terdiri atas Gubernur 
dan Perangkat Daerah, yang meliputi Sekretariat 
Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah 

2. Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yakni terdiri 
dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan DPRD 
Kabupaten/Kota 

. Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas 
Bupati/Walikota dan Perangkat Daerah, yang meliputi 
Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis 
Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan. 

4. Otonomi daerah dapat diartikan sebagai hak, 
wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada 
daerah otonom untuk mengatur dan mengurus 
sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan 
masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat 
untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna 
penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka 
pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan 
pembangunan sesuai dengan peraturan perundang
undangan.

5. Sekretariat daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah.  
Sekretaris daerah  mempunyai tugas dan kewajiban 
membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan 
dan mengoordinasikan dinas daerah dan lembaga 
teknis daerah. 

 Dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban sekretaris 
daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah.  
Apabila sekretaris daerah berhalangan melaksanakan 
tugasnya, tugas sekretaris daerah dilaksanakan oleh 
pejabat yang ditunjuk oleh kepala daerah.

6. Sebutkan namanama seksi dlam struktur organisasi 
pemerintahan kecamatan di daerahmu! 

7. Jawaban Relatif
8. Presiden
9. Jawaban Relatif
10. Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas 

Kesehatan, Dinas Pariwisata.
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Bab 3 Pembahasan dan Kunci Jawaban Ulangan Harian 3
Pokok Bahasan : Sistem Pemerintahan Tingkat Pusat
Kelas/Semester : 4/1

A. Pembahasan soal pilihan ganda
1. Mengubah dan menetapkan UndangUndang Dasar 

Republik Indonesia 1945 merupakan wewenang 
MPR 

Jawaban: A
2.  MPR bersidang sedikitnya satu kali dalam lima tahun 

di ibukota negara. 
Jawaban: A

3. Menetapkan APBN adalah tugas dan wewenang  
DPR, Presiden, dan DPD 

Jawaban: A
4. Rancangan Undangundang otonomi daerah adalah 

wewenang DPD atas persetujuan DPR  
Jawaban: A

5.  BPK adalah salah satu Badan Tinggi Negara yang 
berfungsi sebagai pengawas memerintah dalam 
penguasaan dan pengurusan keuangan RI

Jawaban: B
6.  Pemilihan presiden secara langsung pertama kali di 

Indonesia diselenggarakan pada tahun 2004 
Jawaban: C

7. Sekretariat Negara RI (Setneg RI) adalah lembaga 
pemerintah yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan 
mempunyai tugas memberikan dukungan staf dan 
pelayanan administrasi kepada Presiden selaku 
Kepala Negara dalam menyelenggarakan kekuasaan 
pemerintahan negara

Jawaban: C
8. Usulan pemberhentian presiden dan atau wakil 

presiden dapat diajukan oleh DPR kepada MPR. 
Jawaban: A

9. Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh 
Hakim Konstitusi untuk masa jabatan 3 tahun.

Jawaban: D
10. Nama kabinet pada masa pemerintahan Susilo 

Bambang Yudhoyono adalah Kabinet Indonesia 
bersatu

Jawaban: B
B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini!
1. Kewenangan pemerintah pusat mencakup 

kewenangan dalam bidang politik luar negeri, 
pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan 
fiskal,	 agama,	 serta	 kewenangan	 lainnya	 seperti:	
kebijakan tentang perencanaan nasional dan 
pengendalian pembangunan nasional secara makro, 
pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi 

tinggi strategis, konservasi dan standardisasi 
nasional.

2. Adapun tugas dan wewenang Presiden adalah 
sebagai berikut.
a. Memegang kekuasaan pemerintahan menurut 

UUD 
b.  Memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan 

Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara 
c.  Mengajukan Rancangan UndangUndang 

kepada DPR. Presiden melakukan pembahasan 
dan pemberian persetujuan atas RUU bersama 
DPR serta mengesahkan RUU menjadi UU. 

d.  Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti 
UndangUndang (dalam kegentingan yang 
memaksa) 

e.  Menetapkan Peraturan Pemerintah 
f.  Mengangkat dan memberhentikan menteri

menteri 
g.  Menyatakan perang, membuat perdamaian 

dan perjanjian dengan negara lain dengan 
persetujuan DPR 

h.  Membuat perjanjian internasional lainnya dengan 
persetujuan DPR 

i.  Menyatakan keadaan bahaya 
j.  Mengangkat duta dan konsul. Dalam mengangkat 

duta, Presiden memperhatikan pertimbangan 
DPR 

dll.
3. Adapun tugas BPK adalah sebagai berikut.

a.  Badan Pemeriksa Keuangan bertugas untuk 
memeriksa tanggung jawab Pemerintah tentang 
Keuangan Negara. 

b.  Badan Pemeriksa Keuangan bertugas untuk 
memeriksa semua pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara. 

4. a. Sekretariat Kabinet adalah lembaga pemerintah 
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung 
jawab langsung kepada Presiden dan mempunyai 
tugas memberikan dukungan staf dan pelayanan 
administrasi kepada Presiden selaku Kepala 
Pemerintahan dalam menyelenggarakan kekuasaan 
pemerintahan negara, 

 b. Sekretariat Negara RI (Setneg RI) adalah lembaga 
pemerintah yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan 
mempunyai tugas memberikan dukungan staf dan 
pelayanan administrasi kepada Presiden selaku 
Kepala Negara dalam menyelenggarakan kekuasaan 
pemerintahan negara, 

Bab 4 Pembahasan dan Kunci Jawaban Ulangan Harian 4
Pokok Bahasan : Geometri dan Pengukuran
Kelas/Semester : 4/1
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Bab 4 Pembahasan dan Kunci Jawaban Ulangan Harian 4
Pokok Bahasan : Geometri dan Pengukuran
Kelas/Semester : 4/1

A. Pembahasan soal pilihan ganda
1. Proses masuknya suatu arus budaya, ilmu, teknologi, 

gaya hidup dan lainlain ke dalam ruang lingkup dunia 
yang luas secara umum disebut Globalisasi

Jawaban: B
2. Yang tidak mempengaruhi proses terjadinya 

globalisasi adalah perbedaan tanggal lahir tiaptiap 
manusia.

Jawaban: D
3. Dampak globalisasi adalah akibat atau pengaruh 

yang terjadi akibat dari adanya proses globalisasi 
tersebut.

Jawaban: C
4. Perbedaan agama. keadaan alam, dan perbedaan 

aliran agama yang ada saat ini bukanlah akibat 
hadirnya globalisasi.

Jawaban: D
5. Bentukbentuk perilaku yang muncul dalam 

masyarakat merupakan efek atau pengaruh dari 
hadirnya globalisasi ke dalam negara kita, yaitu 
Hadirnya pluralisme ke dalam negara kita

Jawaban: A
6. Contoh perilaku negatif yang hadir dalam masyarakat 

sebagai akibat dari dampak globalisasi adalah 
Perilaku individualistis

Jawaban: D
7. Bentuk perilaku positif yang timbul dari dampak 

globalisasi di antaranya Perilaku bersikap kritis
Jawaban: D

8. Berikut ini merupakan contoh makanan asing yang 
merupakan hasil dari adanya dampak globalisasi, 
kecuali Sayur Asem

Jawaban: D

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini!
1. Gobalisasi merupakan proses masuknya suatu arus 

budaya, ilmu, teknologi, gaya hidup dan lainlain ke 
dalam ruang lingkup dunia yang luas secara umum.

2. Dampak globalisasi adalah pengaruh akibat 
globalisasi. Pengaruh itu dapat menimbulkan 
pengaruh buruk, dapat pula menimbulkan pengaruh 
baik.

3. Pakaian tradisional telah lama terlupakan. Bahkan, 
orang tua kita pun tidak lagi menggunakan pakaian 
tradisional. Dari segi periklanan mendorong 
masyarakat berperilaku konsumtif. dari segi gaya 
hidup remaja kita contohnya sudah meniru gaya 
hidup kebaratbaratan, misalnya: pergaulan bebas.

4. Dampak positif globalisasi antara lain:
a. Mudah memperoleh informasi dan ilmu 

pengetahuan
b. Mudah melakukan komunikasi
c. Cepat dalam bepergian (mobilitas tinggi)
d. Menumbuhkan sikap kosmopolitan dan toleran
e. Memacu untuk meningkatkan kualitas diri
f. Mudah memenuhi kebutuhan

5. Dampak negatif globalisasi antara lain:
a. Informasi yang tidak tersaring
b. Perilaku konsumtif
c. Membuat sikap menutup diri, berpikir sempit
d. Pemborosan pengeluaran dan meniru perilaku 

yang buruk
e. Mudah terpengaruh oleh hal yang berbau barat

 c. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga 
pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan 
negara secara merdeka di bidang penuntutan serta 
kewenangan lain berdasarkan UndangUndang. 

5.  Menteri Koordinator mempunyai tugas mengkoor
dinasikan penyiapan dan penyusunan kebijakan serta 
pelaksanaannya di bidang tertentu dalam kegiatan 

pemerintahan negara.Dalam Kabinet Indonesia 
Bersatu, terdapat 3 menteri koordinator, yaitu:
1) Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat 
2) Kementerian Koordinator Politik Hukum dan 

Keamanan 
3) Kementerian Koordinator Perekonomian 
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Pembahasan dan Kunci Jawaban  Soal Semester 2
Pembahasan soal pilihan ganda
1. Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia 

dipegang oleh Presiden 
Jawaban: A

2. Proses masuknya suatu arus budaya, ilmu, teknologi, 
gaya hidup dan lainlain ke dalam ruang lingkup dunia 
yang luas secara umum disebut globalisasi

Jawaban: B
3. Pusat pemerintahan Negara Kesatuan Republi 

Indonesia adalah Ibukota Negara 
Jawaban: A

4. Yang tidak mempengaruhi proses terjadinya 
globalisasi adalah Perbedaan tanggal lahir tiaptiap 
manusia

Jawaban: D
5. Dampak globalisasi adalah akibat atau pengaruh 

yang terjadi akibat dari adanya proses globalisasi 
tersebut.

Jawaban: C
6. Apabila Presiden meninggal dunia, kelangsungan 

pemerintahan digantikan oleh Wakil Presiden hingga 
akhir masa jabatannya.

Jawaban: A
7. Masa jabatan anggota DPR adalah 5 tahun

Jawaban: D
8. Menurut Perubahan Ketiga UUD 1945 Pasal 6A, 

Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu 
pasangan secara langsung oleh rakyat. 

Jawaban: A
9. Unit kerja utama DPR adalah komisi 

Jawaban: A
10. Pemberian dan penolakan grasi yang dilakukan 

presiden dapat diajukan atas pertimbangan 
Mahkamah Agung 

Jawaban: A
11. Untuk melestarikan kebudayaan nasional, kita harus 

mengenal kebudayaan nasional
Jawaban: B

12.	Anak-anak	lebih	menyukai	tokoh	film	Power	Ranger	
daripada Gatot Kaca. Hal ini merupakan dampak 

buruk dari adanya globalisasi.
Jawaban: A

13. Tari Serampang Dua Belas adalah tarian dari Riau
Jawaban: Tidak ada yang benar

14. Saat ini kita dapat dengan mudah mendapatkan infor
masi mengenai keadaan dunia. Hal ini merupakan 
dampak positif dari globalisasi

Jawaban: B
15. Menyukai taritarian daerah berarti melestarikan 

budaya bangsa
Jawaban: A

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini!
1. Ada manfaat baik dari hadirnya kemajuan dalam 

bidang telekomunikasi, contohnya internet. Jika 
kalian mengunjungi warnet atau membuka situssitus 
terkemuka, maka akan kita dapati berbagai sajian 
informasi dan menu untuk berkomunikasi. 

2. Selain manfaat ada pula dampak negatif dari internet. 
Adanya internet membuat kita dapat membuka 
berbagai hal budaya dari berbagai belahan dunia 
tanpa sensor.

3. Presiden, wakil presiden, dan para menteri merupakan 
pemerintah tingkat pusat yang berkedudukan di 
Jakarta.

4. Fungsi MPR dan DPR mengawasi jalannya 
pemerintahan.

5. Presiden dibantu oleh wakil presiden dan para 
menteri dalam menjalankan pemerintahan.



47Pembahasan dan Kunci Jawaban Pendidikan Kewarganergaraan SD

Pendidikan Kewarganegaraan SD Kelas 5

A. Pembahasan soal pilihan ganda
1. Negara kita terdiri dari 4 Agama, yaitu Hindu, Budha, 

Islam, Kristen.
Jawaban: B

2. Jumlah propinsi yang ada di negara kita ada 33 
propinsi

Jawaban: D
3. Negara kita dijajah oleh Belanda selama 350 tahun

Jawaban: A
4. Sumpah Pemuda dideklarasikan pada tanggal 28 

oktober 1928
Jawaban: C

5. Bahasa persatuan negara Indonesia adalah bahasa 
Indonesia

Jawaban: B
6. Semboyan negara Republik Indonesia adalah 

Bhinneka Tunggal Ika
Jawaban: C

7. Tokoh Budi Utomo adalah Wahidin Sudirohusodo dan 
Sutomo

Jawaban: B
8. Keadaan masyarakat Indonesia yang mempunyai 

banyak perbedaan dalam kebudayaan karena 
adanya berbagai suku bangsa dan golongan etnik 
tercakup dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika

Jawaban: D

9. Puncak kesadaran bagi kesatuan yang bersifat 
nasional adalah peristiwa Sumpah Pemuda

Jawaban: B
10. Lagu Indonesia Raya pertama kali dikumandangkan 

pada Kongres Pemuda
Jawaban: B

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini!
1. Sumpah Pemuda itu merupakan puncak kesadaran 

bagi kesatuan yang bersifat nasional dan 
mengandung pengertian bertanah air yang satu 
yaitu tanah air Indonesia, berbangsa yang satu yaitu 
bangsa Indonesia, dan berbahasa persatuan yang 
satu yaitu bahasa Indonesia.

2. Kesadaran nasional muncul saat kongres pemuda
3. Wahidin Sudirohusodo dan Sutomo
4. Tidak membedabedakan ras dan suku bangsa.
5. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara 

yang dibentuk berdasarkan semangat kebangsaan 
(nasionlisme) oleh bangsa Indonesia yang bertujuan 
melindungi segenap bangsa dan seluruh tampah 
darah Indonesia, memajukan kesejahteraan 
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut 
serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan 
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosil.

Bab 1 Pembahasan dan Kunci Jawaban Ulangan Harian 1
Pokok Bahasan : Negara Kesatuan Republik Indonesia
Kelas/Semester : 5/1

A. Pembahasan soal pilihan ganda
1. Sifat yang dapat merusak keutuhan negara republik 

indonesia adalah menyombongkan daerah sendiri.
Jawaban: D

2. Berikut ini adalah contoh perilaku bangga terhadap 
negara Indonesia menggunakan produk indonesia

Jawaban: D
3. Dengan menghormati sesama pemeluk agama, 

berarti kita telah menjaga keutuhan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia.
Jawaban: A

4. Pentingnya menjaga keutuhan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia adalah untuk menciptakan 
keamanan dan kesejahteraan bangsa

Jawaban: C
5. Menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia ber

arti kita telah mengamalkan Pancasila sila ke tiga 
Persatuan Indonesia.

Bab 2 Pembahasan dan Kunci Jawaban Ulangan Harian 2
Pokok Bahasan : Pentingnya Keutuhan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia
Kelas/Semester : 5/1
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A. Pembahasan soal pilihan ganda
1. Dasar utama peraturan Di Indonesia adalah Undang

Undang Dasar 1945
Jawaban: C

2. Yang bukan merupakan peraturan perundang
undangan tingkat pusat adalah Peraturan Daerah

Jawaban: C
3. Peraturan perundangundangan yang dibentuk oleh 

Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan 
bersama Presiden adalah UndangUndang

Jawaban: D
4. Peraturan pemerintah yang dibuat oleh Presiden 

dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa adalah 
Peraturan Pemerintah

Jawaban: A
5. Peraturan pemerintah nomor 21 tahun 1997 mem

bahas tentang Pajak bahan bakar kendaraan 
bermotor

Jawaban: A
6. Undangundang Nomor 23 Tahun 1992 membahas 

tentang Kesehatan 
Jawaban: B

7. Jumlah Pasal dan Ayat yang terdapat dalam UUD 
1945 adalah 40 pasal dan 150 ayat.

Jawaban: tidak ada yang benar
8. Undangundang Dasar 1945 Ditetapkan pada tanggal 

17 Agustus 1945
Jawaban; A

9. Yang Menetapkan Undangundang Dasar 1945 
adalah MPR 

Jawaban: A

10. UndangUndang No.14 tahun 1992 membahas 
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Jawaban: A
B. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar!
1. Peraturan perundangundangan tingkat pusat ini 

adalah:
a. UUD 1945, merupakan hukum dasar dalam 

Peraturan Perundangundangan. 
b. UndangUndang (UU) 
c. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang

Undang (Perpu) 
d. Peraturan Pemerintah (PP) 
e. Peraturan Presiden (Perpres) 

2. Turut membantu pemerintah untuk terlaksananya ke
hidupan yang layak bagi setiap warga negara (UUD 
1945  pasal 27 ayat 2) 

 Turut membantu pemerintah dalam penanggulangan 
fakir miskin dan anakanak terlantar (UUD 1945 pasal 
34)

3. 4 contoh peraturan daerah:
a. Perda Kawasan Tanpa Rokok
b. Perda tentang membuang sampah
c. Perda tentang pajak
d. Perda tentang hotel

4. Korupsi adalah menyelewengan dana/barang untuk 
kepentingan pribadi dari tempat orang tersebut 
bekerja. Undangundang nomor 31 tahun 1999 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

5. Merokok berbahaya untuk kesehatan, baik perokok 
maupun orang di sekitarnya. Untuk itu, perlu ada 
perlindungan masyarakat dari para perokok. Itulah 
yang menyebabkan munculnya peraturan tentang 
merokok.

Bab 3 Pembahasan dan Kunci Jawaban Ulangan Harian 3
Pokok Bahasan : Peraturan PerundangUndangan Tingkat Pusat dan 

Daerah
Kelas/Semester : 5/1

Jawaban: C
B. Pembahasan soal uraian
1. a. Menghina agama lain.
 b. Bersifat kesukuan.
 c. Mudah terprovokasi.

2. a. Saling menghormati antarpemeluk agama.
 b. Saling menghargai berbagai adat budaya dan  

 suku bangsa.
 c. Mencintai Tanah Air Indonesia.
3. Pembangunan akan lancar sehingga kehidupan 

masyarakat akan menjadi makmur.

Pembahasan dan Kunci Jawaban  Soal Semester 1
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Pembahasan dan Kunci Jawaban  Soal Semester 1
A. Pembahasan soal pilihan ganda

1. Sumpah Pemuda dideklarasikan pada tanggal 28 
Oktober 1928

Jawaban: C
2. Bahasa persatuan negara Indonesia adalah Bahasa 

Indonesia  
Jawaban: B

3. Semboyan negara Republik Indonesia adalah 
Bhineka Tunggal Ika

Jawaban; C
4. Tokoh Budi Utomo adalah Wahidin Sudirohusodo dan 

Sutomo
Jawaban: B

5. Keadaan masyarakat Indonesia yang mempunyai 
banyak perbedaan dalam kebudayaan karena 
adanya berbagai suku bangsa dan golongan etnik 
tercakup dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika

Jawaban; D
6. Puncak kesadaran bagi kesatuan yang bersifat nasional 

adalah peristiwa Sumpah Pemuda
Jawaban: B

7. Lagu Indonesia Raya pertama kali dikumandangkan 
pada Kongres Pemuda

Jawaban; B
8. Sifat yang dapat merusak keutuhan negara republik 

indonesia adalah Menyombongkan daerah sendiri
Jawaban: D

9. Berikut ini adalah contoh perilaku bangga terhadap 
negara Indonesia menggunakan produk Indonesia.

Jawaban: D
10. Dengan menghormati sesama pemeluk agama, 

berarti kita telah menjaga keutuhan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia.

Jawaban: A
11. Pentingnya menjaga keutuhan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia adalah untuk menciptakan 
keamanan dan kesejahteraan bangsa

Jawaban; C
12. Dasar utama peraturan Di Indonesia adalah Undang

Undang Dasar 1945
Jawaban: C

13. Yang bukan merupakan peraturan perundangundangan 
tingkat pusat adalah Peraturan Daerah

Jawaban; C
14. Peraturan perundangundangan yang dibentuk oleh 

Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan 
bersama Presiden adalah UndangUndang

Jawaban: D
15. Peraturan pemerintah yang dibuat oleh Presiden 

dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa adalah 
Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang 
(Perpu)

Jawaban: D
B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini!
1. Beberapa contoh perilaku yang dapat mengancam 

keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 
adalah:
a. Mengganggu dan menghina pemeluk agama 

yang lain.
b. Tidak menghargai suku bangsa lain.
c. Tawuran pelajar

2. Sumpah Pemuda merupakan puncak kesadaran bagi 
kesatuan yang bersifat nasional karena pada saat itu 
kesadaran berbangsa dan sifat nasionalis bangsa 
kita muncul.

3. Kesadaran nasional muncul pada saat kongres 
pemuda.

4. Wahidin Sudirohusodo dan Sutomo
5. Perda tentang ketertiban umum, Perda pemberantasan 

pelacuran, Peraturan Daerah tentang pandai Baca Al 
AlQur’an Bagi Siswa dan Calon Pengantin, Perda 
tentang pencegahan maksiat.

6. Korupsi adalah menyelewengan dana/barang untuk 
kepentingan pribadi dari tempat orang tersebut 
bekerja. Undangundang nomor 31 tahun 1999 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

7. Saling menghormati sesama pemeluk agama. Saling 
menghargai pebedaan suku, adat, dan budaya.

8. Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 
perlu dijaga guna meningkatkan pembangunan di 
Indonesia sehingga tercapai masyarakat yang adil 
dan makmur.

9. a. UUD 1945, merupakan hukum dasar dalam  
 Peraturan Perundangundangan. 
b. UndangUndang (UU) 
c. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang

Undang (Perpu) 
d. Peraturan Pemerintah (PP) 
e. Peraturan Presiden (Perpres) 

10. Turut membantu pemerintah untuk terlaksananya ke
hidupan yang layak bagi setiap warga negara (UUD 
1945  pasal 27 ayat 2) 

 Turut membantu pemerintah dalam penanggulangan 
fakir miskin dan anakanak terlantar (UUD 1945 pasal 
34)
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A. Pembahasan soal pilihan ganda
1. Organisasi yang ada di luar sekolah adalah KARANG 

TARUNA
Jawaban: D

2. Ciri organisasi adalah adanya tujuan yang ingin 
dicapai. 

Jawaban: B
3. Organisasi yang ada dalam masyarakat, yaitu Karang 

Taruna
Jawaban: C

4. Program kerja yang dipunyai Organisasi PKK ada 10
Jawaban: B

5. Hari pramuka indonesia diperingati setiap tanggal 14 
Agustus 

Jawaban: C
6. Organisasi yang bertujuan mendidik siswa sekolah 

dalam bidang kesehatan umum dan Pertolongan 
Pertama Pada Kecelakaan adalah PMR

Jawaban; B
7. Organisasi yang mempunyai Simbol Tunas kelapa 

adalah Pramuka 
Jawaban: A

8. Organisasi yang anggotanya terdiri dari pemuda
pemuda yang bertujuan untuk berpartisipasi dalam 
pembangunan bangsa adalah Karang Taruna

Jawaban; B
9. Warna baju seragam organisasi pramuka adalah 

Coklat
Jawaban: D

10. Warna baju seragam untuk organisasi paskibra 
adalah Putih 

Jawaban: A
B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini!
1. Pengertian organisasi itu sendiri adalah sarana 

untuk melakukan kerjasama antara orangorang 
dalam rangka mencapai tujuan bersama, dengan 
mendayagunakan sumber daya yang dimiliki.

2. Pramuka singkatan dari Praja Muda Karana. 
Kepramukaan pada hakekatnya adalah suatu 
proses pendidikan dalam bentuk kegiatan yang 
menyenangkan bagi anak dan pemuda di bawah 
tanggungjawab orang dewasa yang dilaksanakan 
di luar lingkungan pendidikan sekolah dan di luar 
lingkungan pendidikan keluarga dan di alam terbuka 
dengan menggunakan prinsip dasar dan metode 
kepramukaan.

3. PKK, Karang Taruna, Taruna Karya, Posyandu, DKM
4. Lambang Gerakan Pramuka mengandung arti kiasan 

sebagai berikut:
a.  Buah nyiur dalam keadaan tumbuh dinamakan 

cikal. Ini mengandung arti Pramuka adalah inti 
bagi kelangsungan hidup bangsa (tunas penerus 
bangsa).

b. Buah nyiur tahan lama. Ini mengandung arti, 
Pramuka adalah orang yang jasmani dan 
rohaninya kuat dan ulet.

c.  Nyiur dapat tumbuh dimana saja. Ini mengandung 
arti, Pramuka adalah orang yang mampu 
beradaptasi dalam kondisi apapun

d.  Nyiur tumbuh menjulang tinggi. Ini mengandung 
arti, setiap Pramuka memiliki citacita yang 
tinggi.

e. Akar nyiur kuat. Mengandung arti, Pramuka 
berpegang pada dasardasar yang kuat.

f.  Nyiur pohon yang serbaguna. Ini mengandung 
arti, Pramuka berguna bagi nusa, bangsa dan 
agama.

5. Tujuan dibentuknya PMR mendidik siswa sekolah 
dalam bidang kesehatan umum dan Pertolongan 
Pertama Pada Kecelakaan.

Bab 4 Pembahasan dan Kunci Jawaban Ulangan Harian 4
Pokok Bahasan : Kebebasan Berorganisasi
Kelas/Semester : 5/2

Pembahasan dan Kunci Jawaban  Soal Semester 2
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Bab 4 Pembahasan dan Kunci Jawaban Ulangan Harian 4
Pokok Bahasan : Kebebasan Berorganisasi
Kelas/Semester : 5/2

A. Pembahasan soal melengkapi kalimat
1. Keputusan Bersama akan selalu menghasilkan 

keputusan yang dihasilkan oleh ideide atau gagasan 
banyak orang sehingga hasil keputusan tersebut 
akan selalu bernilai positif dan telah dipertimbangkan 
baik atau buruknya hasil keputusan itu.

2.  Keputusan bersama yang merugikan orang lain 
disebut keputusan negatif

3.  Keputusan bersama yang menguntungkan semua 
orang disebut keputusan positif

4.  Keputusan bersama sesuai dengan asas negara kita 
yaitu musyawarah untuk mufakat

5.  berunding untuk berbuat jahat kepada orang lain 
merupakan bentuk keputusan bersama yang negatif

B. Pembahasan soal esai
1.  Keputusan bersama dapat diartikan  sebagai sebuah 

keputusan yang dihasilkan dari sebuah proses mu
syawarah dan disetujui oleh semua orang yang ber
musyawarah tersebut.

2.  Keputusan bersama terdiri dari 2 bentuk yaitu 
keputusan yang bernilai negatif dan keputusan yang 
bernilai positif

3.  Keputusan untuk menentukan tempat berlibur, 
keputusan  untuk membeli seragam kegiatan, dan 
lainlain.

4.  Keputusan untuk memilih ketua kelas, keputusan 
untuk membagi tugas piket, dan lainlaiin.

5.  Keputusan bersama harus kita hargai dan kita patuhi 
karena keputusan bersama dihasilkan oleh proses 
pendapat banyak orang.

Bab 5 Pembahasan dan Kunci Jawaban Ulangan Harian 5
Pokok Bahasan : Keputusan Bersama
Kelas/Semester : 5/2

Pembahasan dan Kunci Jawaban  Soal Semester 2
A. Pembahasan soal pilihan ganda

1.  Organisasi berasal dari kata organos yang berarti 
alat 

Jawaban: B
2. Organisasi mempunyai 3 unsur dasar.

Jawaban: C
3. Osis adalah singkatan dari Organisasi Siswa Intra 

Sekolah
Jawaban: C

4. Pramuka mempunyai lambang Tunas Kelapa
Jawaban: C

5. PKK adalah singkatan dari Pemberdayaan 
kesejahteraan dan Keluarga

Jawaban: D
6. Pramuka Adalah singkatan dari Praja Muda Karana

Jawaban: A
7. Organisasi berikut merupakan organisasi yang ada 

dalam lingkungan sekolah kecuali .Karang Taruna
Jawaban: C

8. PMR adalah singkatan dari Palang Merah Remaja
Jawaban: B

9. Keputusan yang diambil dengan cara musyawarah 
disebut Keputusan Musyawarah

Jawaban: A
10. Berunding untuk menentukan jadwal pelajaran merupa

kan bentuk keputusan bersama yang positif 
Jawaban: B

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini!
1. Pengertian organisasi itu sendiri adalah sarana 

untuk melakukan kerjasama antara orangorang 
dalam rangka mencapai tujuan bersama, dengan 
mendayagunakan sumber daya yang dimiliki.

2. Pramuka, PMR, PKS, Paskibra.
3. Karang Taruna, PKK.
4. 10 Program Pokok PKK :    

a.  Penghayatan dan Pengamalan Pancasila
b.  Gotong Royong
c.  Pangan
d.  Sandang
e.  Perumahan dan Tatalaksana Rumah Tangga
f.  Pendidikan dan Keterampilan
g.  Kesehatan
h.  Pengembangan Kehidupan Berkoperasi
i.  Kelestarian Lingkungan Hidup
j. Perencanaan Sehat

5. Keputusan bersama dapat diartikan  sebagai sebuah 
keputusan yang dihasilkan dari sebuah proses 
musyawarah dan disetujui oleh semua orang yang 
bermusyawarah tersebut.
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Pendidikan Kewarganegaraan SD Kelas 6

A. Pembahasan soal pilihan ganda

1. Proses perumusan Pancasila diawali ketika pada 
tanggal 28 Mei 1945, Jepang membentuk BPUPKI 
(Badan Penyelidik Usahausaha Persiapan 
Kemerdekaan Indonesia) yang  dalam bahasa 
Jepangnya disebut Dokuritsu Junbi Cosakai.

Jawaban: A
2. Tiga orang tokoh Indonesia yang merumuskan 

dasar negara adalah Soekarno, Mohammad Yamin, 
Supomo 

Jawaban: A
3. Contoh mengesampingkan kepentingan pribadi 

dan golongan untuk kepentingan nasional dalam 
perumusan Dasar Negara adalah Menyelesaikan 
masalah antara kelompok agama dan budaya.

Jawaban: A
4. Rumusan Dasar Negara yang otentik bukanlah 

rumusanrumusan individual yang dikemukakan oleh 
Mr. Muh. Yamin, Prof, Dr. Mr. Supomo, dan Ir. Sukarno, 
bukan pula rumusan kolektif di dalam Piagam Jakarta. 
Rumusanrumusan itu hanya konsep belaka, dimana 
konsep Ir. Sukarno mengandung pula nama Pancasila. 
Pancasila Dasar Negara yang otentik adalah rumusan 
oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 
tanggal 18 Agustus 1945 yang kemudian menyatakan 
diri sebagai Komite Nasional Indonesia Pusat. 

Jawaban: A
5. Perbedaan bunyi Dasar Negara yang terdapat dalam 

Piagam Jakarta dengan Dasar Negara yang terdapat 
di dalam UndangUndang Dasar 1945 terdapat pada 
sila ke satu.

Jawaban: A
B. Pembahasan Soal Esai
1. Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta, Mr. Muhammad 

Yamin, Mr. Ahmad Subarjo, Mr. A. A. Maramis, 
Abdulkahar Muzakkir, Wahid Hasyim, Haji Agus 
Salim, dan Abikusno Cokrosuyoso.

2. Ada beberapa nila juang dalam perumusan Pancasila 
sebagai dasar negara yang patut kita teladani. 
Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut.
a. Tingginya Rasa Persatuan
b. Tingginya Semangat Juang
c. Kesadaran Menata Kehidupan Berbangsa dan 

Bernegara
d. Mengesampingkan Kepentingan Pribadi dan 

Golongan untuk Kepentingan Nasional
3. Mr. Muh. Yamin, Prof, Dr. Mr. Supomo, dan Ir. 

Sukarno
4. Muhammad Yamin menyodorkan lima asas 

dasar negara, yaitu: Peri Kebangsaan, Peri 
Kemanusiaan,. Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan, 
dan  Kesejahteraan Rakyat.

 Mr. Supomo menyampaikan dasar negara yang 
intinya: Persatuan, Kekeluargaan, Keseimbangan 
lahir dan batin, Musyawarah, Keadilan rakyat

 Ir. Soekarno merumuskan lima asas dasar 
negara, sebagai berikut: Kebangsaan Indonesia, 
Internasionalisme atau perikemanusiaan, Mufakat 
atau demokrasi, Kesejahteraan sosial, dan Ketuhanan 
Yang Maha Esa.

5. Jawaban relatif.

Bab 1 Pembahasan dan Kunci Jawaban Ulangan Harian 1
Pokok Bahasan : NilaiNilai Juang dalam Proses Perumusan Pan

casila sebagai Dasar Negara
Kelas/Semester : 6/1

Bab 2 Pembahasan dan Kunci Jawaban Ulangan Harian 2
Pokok Bahasan : Proses Pemilu dan Pilkada
Kelas/Semester : 6/1

A.  Pembahasan Soal Pilihan Ganda
1. Pemilihan Umum di Indonesia dilaksanakan setiap 

lima tahun sekali
Jawaban: D

2. Asas Pemilu di Indonesia bersifat Langsung, Umum, 
Bebas, dan Rahasia.

Jawaban: A

3. Bebas sebagai asas Pemilu berarti bahwa setiap 
warga negara berhak memilih untuk menggunakan 
haknya dan dijamin keamanannya untuk melakukan 
pemilihan tanpa adanya pengaruh, tekanan, atau 
paksaan dari siapapun. 

Jawaban: B
4. Warga negara yang berhak memilih berumur 17 

Bab 3 Pembahasan dan Kunci Jawaban Ulangan Harian 3
Pokok Bahasan :  LembagaLembaga Negara Sesuai UUD 1945 

Hasil Amandemen
Kelas/Semester : 6/1
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tahun  
Jawaban: A

5. Pemilu pertama kali di Indonesia dilangsungkan pada 
tahun 1955

Jawaban: C
6. Pemilu pertama di mana warga negara dapat memilih 

langsung calon presiden dan wakil dilakukan pada 
tahun 2004

Jawaban: B
7. Dasar hukum penyelenggaraan Pilkada adalah 

UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 
Jawaban: E

8. Pilkada dimasukkan dalam Pemilu, sehingga secara 
resmi bernama Pemilihan Umum Kepala Daerah dan 
Wakil Kepala Daerah berdasarkanUndangUndang 
Nomor 22 Tahun 2007 

Jawaban: A
9. Pilkada pertama yang diselenggarakan berdasarkan 

undangundang Nomor 22 Tahun 2007 adalah Pilkada 
DKI Jakarta 

Jawaban: A
10. Presiden dan wakil presiden pertama yang terpilih 

atas pemilihan langsung adalah Susilo Bambang 
Yudhoyono dan Jusuf Kalla

Jawaban: D
B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini!
1. Pelaksanaan Pemilu dilakukan melalui tahapan 

sebagai berikut. 
a. Tahap Pertama, proses pendaftaran dan 

penelitian Parpol peserta Pemilu dan nomor 
urutnya.

b. Tahap Kedua, proses pendaftaran pemilih. 
c. Tahap Ketiga, proses pencalonan anggota DPR/

DPRDI/DPRDII.
d. Tahap Keempat, proses kampanye Pemilihan 

Umum.

e. Tahap Kelima, pemungutan dan penghitungan 
suara di tempat pemungutan suara.

f. Tahap Keenam, Penetapan hasil pemilihan umum 
anggota DPR/DPRD I/DPRD II. 

g. Pemilu Tahap Ketujuh, pengucapan sumpah/ 
janji anggota DPR/DPRD I/DPRD II.

2. Asas Pemilu Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia 
Pemilu yang LUBER dan Jurdil mengandung 
pengertian bahwa pemilihan umum harus 
diselenggarakan secara demokratis dan transparan, 
berdasarkan pada asaasasas pemilihan yang 
bersifat langsung, umum, bebas dan rahasia, serta 
jujur dan adil:

3. Syaratsyarat Pemilih dalam Pemilihan Umum 
adalah:
a.  WNI
b.  Sudah genap berusia 17 tahun, atau belum 

berumur 17 tahun tetapi sudah kawin
c.  Sudah terdaftar dalam daftar pemilih
d. Sedang tidak dalam dicabut hak pilihnya 

berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap

e.  Tidak sedang dalam menjalani hukuman dalam 
penjara

f.  Nyatanyata tidak terganggu jiwa / ingatannya
4. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, 

atau seringkali disebut Pilkada, adalah pemilihan 
umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil 
Kepala Daerah secara langsung di Indonesia oleh 
penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat. 

5. Khusus di Nanggroe Aceh Darussalam, peserta 
Pilkada dapat berasal dari calon independen dan 
partai politik lokal. Namun, sekarang ini sedang 
diusahakan bahwa peserta Pilkada di seluruh tanah 
air dapat berasal dari calon independen.

Bab 3 Pembahasan dan Kunci Jawaban Ulangan Harian 3
Pokok Bahasan :  LembagaLembaga Negara Sesuai UUD 1945 

Hasil Amandemen
Kelas/Semester : 6/1

A. Pembahasan soal pilihan ganda

1. Konstitusi Negara Indonesia yang mengatur ke
dudukan dan tanggung jawab penyelenggara negara; 
kewenangan, tugas, dan hubungan antara lembaga
lembaga negara (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) 
ialah UUD 1945

Jawaban: D
2. Majelis Permusyawaratan Rakyat Berwenang 

mengubah dan menetapkan UndangUndang Dasar. 

Dasar hukumnya adalah perubahan ketiga tahun 
2001 UUD 45 pasal 3 diubah dan ditambah tiga 
ayat.

Jawaban; A
3. Jumlah anggota DPD di DPR adalah tidak lebih dari 

1/3 jumlah anggota di DPR
Jawaban: C

4. Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu 
pasangan secara langsung oleh rakyat. Hal itu 
merupakan bunyi perubahaan UndangUndang 
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Dasar pasal 6A
Jawaban; C

5. Dalam menyatakan perang Presiden harus meminta 
persetujuan DPR

Jawaban: D
6. Ketua Mahkamah Konstitusi yang pertama adalah 

Jimly Asshiddiqie 
Jawaban: A

7. Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus 
warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak 
pernah menerima kewarganegaraan lain karena 
kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati 
negara, serta mampu secara rohani dan jasmani 
untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai 
persiden dan Wakil Presiden.

Jawaban: B
8. Hakim konstitusi diajukan oleh DPR, Presiden, MA

Jawaban; B
9. Hasil pemeriksaan keuangan negara oleh BPK 

diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan  Daerah, dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya

Jawaban: C
10. Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan 
Perwakilan Daerah

Jawaban; A
B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini!
1. a. Majelis Permusyawaratan Rakyat Berwenang 

mengubah dan menetapkan UndangUndang Dasar.
 b. Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik 

Persiden dan Wakil Presiden
 c. Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat 

memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden 
dalam masa jabatannya menurut UndangUndang 
Dasar.

2. Adapun tugas dan wewenang Presiden adalah 
sebagai berikut.
1. Memegang kekuasaan yang tertinggi atas 

Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan 
Udara. Hal itu sesuai dengan pasal 10 UUD 45

2. Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan 

Rakyat menyatakan perang, membuat 
perdamaian, dan perjanjian dengan negara 
lain. Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian 
internasional diatur dengan undangundang. 
Tugas tersebut berdasarkan perubahan ketiga 
tahun 2001 pasal 11.

3. Presiden menyatakan keadaan bahaya, sesuai 
dengan pasal 12.

4. Presiden mengangkat duta dan konsul 
dengan memperhatikan pertimbangan Dewan 
Perwakilan Rakyat, sesuai dengan pasal 13 dan 
perubahannya.

5. Presiden menerima penempatan duta negara lain 
dengan memperhatikan pertimbangan Dewan 
Perwakilan Rakyat, sesuai dengan penambahan 
pasal 13.

6. Presiden memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan 
rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan 
Mahkamah Agung sesuai dengan perubahan 
pasal 14.

7. Presiden memberikan gelar, tanda jasa, dan 
lainlain tanda kehormatan yang diatur dengan 
undangundang,s esuai denga perubahan pasal 
153. Jelaskan perbedaan DPD dengan DPRD!

4. Menurut UndangUndang Dasar 1945, kewajiban dan 
Wewenang Mahkamah Konstitusi adalah:
1. Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan 

terakhir	 yang	 putusannya	 bersifat	 final	 untuk	
menguji UndangUndang terhadap Undang
Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan 
lembaga negara yang kewenangannya diberikan 
oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai 
politik, dan memutus perselisihan tentang hasil 
Pemilihan Umum 

2. Wajib memberi putusan atas pendapat Dewan 
Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran 
oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut 
UUD 1945. 

5. Ketua adalah Ketua Mahkamah Konstitusi.
 Wakil Ketua adalah Wakil Ketua Mahkamah 

Konstitusi.
 Anggota adalah anggota hakim konstitusi pada 

Mahkamah Konstitusi.
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Bab 4 Pembahasan dan Kunci Jawaban Ulangan Harian 4
Pokok Bahasan : Tugas dan Fungsi Pemerintahan Pusat dan Daerah
Kelas/Semester : 6/1

A. Pembahasan soal pilihan ganda

1.  Pemerintah Pusat adalah perangkat Negara Ke
satuan RI yang terdiri dari Presiden, Wakil Presiden, 
para menteri

Jawaban: A
2. Berikut ini adalah salah satu wewenang pemerintah 

pusat. Menjalin kerjasama dengan negara lain.
Jawaban: B

3. Koordinasi, supervisi, stabilisasi, alokasi dan distri
busi sumber daya serta fungsi evaluasi adalah fungsi 
Pemerintah pusat

Jawaban; A
4. Menyediakan fasilitas umum dan fasilitas sosial 

merupakan tugas Pemerintah pusat
Jawaban: A

5. Contoh wewenang pemerintah pusat dalam bidang 
agama adalah memberikan pengakuan terhadap 
keberadaan suatu agama.

Jawaban: C
B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini!
1. Urusan pemerintahan tersebut menyangkut 

terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan negara 
secara keseluruhan. Urusan pemerintahan pusat  
dimaksud meliputi halhal sebagai berikut. 
a. Politik Luar Negeri
b. Pertahanan
c. Keamanan
d. Keuangan

e. Hukum
f. Agama

2. Dalam menyelenggarakan otonomi, pemerintah 
daerah mempunyai hak: 
a.  Mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahannya; 
b.  Memilih pimpinan daerah; 
c.  Mengelola aparatur daerah; 
d.  Mengelola kekayaan daerah; 
e.  Memungut pajak daerah dan retribusi daerah; 
f.  Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber 

daya alam dan sumber daya lainnya yang berada 
di daerah; 

g.  Mendapatkan sumbersumber pendapatan lain 
yang sah; dan 

h.  Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam 
peraturan perundangundangan  

3. Jakarta
4. Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan 

urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan 
Pemerintah pusat dan dengan pemerintahan 
daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi 
hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, 
pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya 
lainnya. Hubungan itu dilaksanakan secara adil 
dan selaras. Dalam hubungan itu timbul hubungan 
administrasi dan kewilayahan antarsusunan 
pemerintahan. 

5. Fungsi pokok yang tetap dipegang pemerintah pusat, 
yakni: fungsi koordinasi, supervisi, stabilisasi, alokasi 
dan distribusi sumber daya serta fungsi evaluasi.

Pembahasan dan Kunci Jawaban  Soal Semester 1
A. Pembahasan soal pilihan ganda
1.  Pancasila Dasar Negara yang otentik adalah rumusan 

oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
Jawaban: A 

2. Dasar hukum penyelenggaraan Pilkada adalah 
UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004

Jawaban: D 
3. Warga negara yang berhak memilih dalam pemilu 

minimal berumur 17 tahun 
Jawaban: A

4. Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu 
pasangan secara langsung oleh rakyat. Hal itu 
merupakan bunyi perubahaan UndangUndang 

Dasar pasal 6A
Jawaban: C

5. Dalam menyatakan perang Presiden harus meminta 
persetujuan DPR

Jawaban; D
6. Ketua Mahkamah Konstitusi yang pertama adalah 

Jimly Asshiddiqie 
Jawaban: A

7. Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus 
warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak 
pernah menerima kewarganegaraan lain karena 
kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati 
negara, serta mampu secara rohani dan jasmani 
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untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai 
persiden dan Wakil Presiden tidak pernah menerima 
kewarganegaraan lain

Jawaban: B
8. Yang tidak termasuk hak pemerintah daerah adalah   

menentukan jatuhnya waktu Hari Raya Idul Futri
Jawaban; D

9. Mengangkat pejabat diplomatik adalah tugas 
pemerintah pusat

Jawaban; B
10. Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan 

urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan 
Pemerintah pusat dan dengan pemerintahan daerah 
lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan 
wewenang pelayanan umum

Jawaban: C
B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini!
1. Ada beberapa nila juang dalam perumusan Pancasila 

sebagai dasar negara yang patut kita teladani. 
Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut.
a. Tingginya Rasa Persatuan
b. Tingginya Semangat Juang
c. Kesadaran Menata Kehidupan Berbangsa dan 

Bernegara
d. Mengesampingkan Kepentingan Pribadi dan 

Golongan untuk Kepentingan Nasional
2. Fungsi utama BPK adalah melakukan pemeriksaan 

keuangan pemerintah. Temuantemuan BPK 
dilaporkan ke DPR, selaku badan yang menyetujui 
Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

3. DPR dan pemerintah. 
4. Tanpa adanya rasa persatuan perumusan dasar 

negara tidak akan terlaksana. Para pemikir 
bangsa Indonesia pun berjuang untuk mencapai 
kemerdekaan.

5. Tugas dan wewenang DPD, antara lain, sebagai 
berikut.
a. Mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat 

(DPR) rancangan undangundang yang berkaitan 
dengan otonomi daerah; hubungan antara pusat 
dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan 
penggabungan daerah; pengelolaan sumber 
alam, dan sumber ekonomi yang lain; serta 
rancangan undangundang yang berkaitan 
dengan pertimbangan keuangan pusat dan 
daerah. DPR kemudian mengundang DPD 

untuk membahaskan rancangan undangundang 
tersebut. 

b. Memberikan pertimbangan kepada DPR tentang 
pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan 
(BPK). 

c. Menerima hasil pemeriksaan keuangan negara 
dari Badan Pemeriksa Keuangan untuk dijadikan 
bahan pertimbangan kepada DPR tentang 
rancangan undangundang yang berkaitan 
dengan APBN. 

d. Memberikan pertimbangan kepada DPR tentang 
rancangan undangundang yang berkaitan 
dengan pajak, pendidikan, dan agama. 

e. Mengawasi pelaksanaan undangundang tentang 
otonomi daerah; pembentukan, pemekaran, 
dan penggabungan daerah; hubungan antara 
pusat dan daerah; pengelolaan sumber alam, 
dan sumber ekonomi yang lain; APBD, pajak, 
pendidikan, dan agama. 

6. Jawaban relatif
7. Syaratsyarat Pemilih dalam Pemilihan Umum 

adalah:
a.  WNI
b. Sudah genap berusia 17 tahun, atau belum 

berumur 17 tahun tetapi sudah kawin
c.  Sudah terdaftar dalam daftar pemilih
d.  Sedang tidak dalam dicabut hak pilihnya 

berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap

e.  Tidak sedang dalam menjalani hukuman dalam 
penjara

f.  Nyatanyata tidak terganggu jiwa / ingatannya
8. Pemerintah daerah mempunyai hak: 
 a.  mengatur dan mengurus sendiri urusan  

 pemerintahannya; 
 b.  memilih pimpinan daerah; 
 c.  mengelola aparatur daerah; 
 d.  mengelola kekayaan daerah; 
 e.  memungut pajak daerah dan retribusi  

 daerah; 
 f. mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan  

 sumber daya alam dan sumber daya   
 lainnya yang berada di daerah; 

 g.  mendapatkan sumbersumber pendapatan  
 lain yang sah; dan 

 h.  mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam           
peraturan perundangundangan 
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Bab 5 Pembahasan dan Kunci Jawaban Ulangan Harian 5
Pokok Bahasan : Peran Indonesia dalam Lingkungan NegaraNegara 

di Asia Tenggara
Kelas/Semester : 6/2

A. Pembahasan Soal Pilihan Ganda
1. ASEAN didirikan tanggal 8 Agustus 1967

Jawaban: B
2. Lima negara Asia Tenggara pendiri ASEAN adalah 

Indonesia, Singapura, Thailand, Filipina, dan 
Malaysia

Jawaban: A
3. ASEAN dibentuk untuk membendung pengaruh barat 

dan timur
Jawaban: A

4. KTT resmi ASEAN yang pernah dilaksanakan di 
Indonesia adalah KTT ASEAN ke1 dan 9

Jawaban: A
5. Salah satu contoh peran Indonesia di Asia Tenggara 

adalah Indonesia telah mengambil peran utama dalam 
membantu proses pemulihan kembali demokrasi di 
Kamboja.

Jawaban: A
B. Pembahasan Soal Esai
1. Manfaat Asean:

a. mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan 
sosial, dan perkembangan kebudayaan di Asia 
Tenggara; 

b. Mendorong perdamaian dan kestabilan regional 
di Asia Tenggara dengan jalan menghormati 
keadilan dan tata hukum dalam hubungan di 
antara negaranegara Asia Tenggara serta 
berpegang teguh pada asasasas Piagam  PBB;

c. Mendorong kerja sama aktif, bantu membantu 
dalam berbagai bidang yang merupakan 
kepentingan bersama dalam lapangan ekonomi 
sosial, kebudayaan, teknik, ilmu pengetahuan, 
dan administrasi; 

d. Saling membantu dalam bentuk fasilitas latihan 
dan penelitian dalam lingkungan pendidikan 
kejuruan teknik dan administrasi; 

e. Bekerja sama dalam peningkatan pertanian dan 
industri, perluasan perdagangan, penyempurnaan 
fasilias komunikasi dan mempertinggi taraf hidup 
rakyat di negara masingmasing; 

f. Mendorong penelaahan masalahmasalah Asia 
Tenggara; 

g. Memelihara kerja sama dengan berbagai 
organisasi internasional dan regional dan 
menelaah segala jalan untuk kerja sama yang 
lebih erat antara negaranegara ASEAN.

2. Indonesia menjadi sebuah negara yang memiliki arti 
penting Asia Tenggara. 

 Pertama, Indonesia merupakan negara muslim 
terbesar di dunia yang mampu memberikan 
pemahaman kepada kalangan masyarakat Amerika 
Serikat tentang budaya dan masyarakat muslim.

 Kedua, Indonesia merupakan negara terbesar di Asia 
Tenggara yang sedang mengalami masa transisi 
menuju negara demokrasi terbesar ketiga. 

  Ketiga, Indonesia adalah salah satu negara yang 
memiliki kemampuan mitra kerja perdagangan yang 
kuat di Asia Tenggara dengan kondisi ekonomi yang 
dinamis. 

 Keempat, Indonesia memiliki peranan yang penting 
dalam hal keamanan dan stabilitas di Asia Tenggara.

3. Indonesia telah mengambil peran utama dalam 
membantu proses pemulihan kembali demokrasi di 
Kamboja; Indonesia telah pula sebagai perantara 
dalam proses pemisahan diri muslim di Filipina 
Selatan. Indonesia kemudian menjadi negara yang 
penting dalam proses negoisasi dan memelihara 
perdamaian di kawasannya.

4. Adapun manfaat keanggotaan ASEAN bagi Indonesia 
adalah sebagai berikut.
a.  Adanya peningkatan kualitas Sumber Daya 

Manusia Pertanian;
b.  Terbentuknya standarisasi produkproduk ASEAN 

sebagai acuan standar mutu produkproduk di 
dalam negeri selain Standar Nasional Indonesia 
(SNI);

c.  Adanya pertukaran informasi teknologi dan hasil
hasil penelitian;

d.  Adanya dukungan ataupun suatu kesepakatan 
dalam menghadapi suatu isu internasional;

5. Deklarasi Bangkok ditandatangani oleh wakil dari ke 
lima negara, yaitu sebagai berikut.  
a. Adam Malik dari Indonesia yang pada waktu itu 

menjabat menteri luar negeri, 
b. Thanath Koman, menteri luar negeri Thailand, 
c. Narciso Ramos, menteri luar negeri Filipina, 
d. S. Rajaratnam, menteri luar negeri Singapura 
e. Tun Abdul Razak, Wakil Perdana Menteri 

merangkap menteri luar negeri Malaysia. 
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Bab 6 Pembahasan dan Kunci Jawaban Ulangan Harian 6
Pokok Bahasan : Peranan Politik Luar Negeri Indonesia dalam Era 

Globalisasi
Kelas/Semester : 6/2

A. Pembahasan Soal Pilihan Ganda
1. Politik luar negeri Indonesia adalah bebas dan aktif 

Jawaban: B
2. Politik luar negeri Indonesia tecermin dalam Pancasila 

dan UUD 1945
Jawaban: C

3. Politik luar negeri dilaksanakan untuk meningkatkan 
kerjasama internasional

Jawaban: B
4. Hubungan luar negeri ditujukan untuk meningkatkan 

kerjasama internasional di berbagai bidang atas 
dasar sikap saling menguntungkan,  meningkatkan 
citra positif Indonesia di luar negeri, memantapkan 
persatuan bangsa serta keutuhan NKRI

Jawaban: D
5. KTT Asia Afrika tahun 2005 dilaksanakan di 

Malaysia 
Jawaban; A

6. Di bidang pertahanan, politik luar negeri Indonesia 
diarahkan untuk kepentingan pembangunan dan 
pengembangan sektor pertahanan negara, maupun 
untuk tujuan menciptakan stabilitas keamanan 
kawasan regional dan dunia.

Jawaban; C
7. Gerakan NonBlok bermula dari konferensi yang 

diadakan di Bandung, Indonesia, pada tahun 1955.
Jawaban: B

8. Pertemuan paling baru (ke13) GNB diadakan di 
Malaysia

Jawaban: C
9. Yang dimaksud Bebas dalam politik luar negeri 

Indonesia adalah Indonesia tidak memihak pada 
kekuatankekuatan yang tidak sesuai dengan 
kepribadian bangsa.

Jawaban: A 
10. Manfaat terpilihnya Indonesia sebagai anggota 

tidak tetap Dewan Keamanan PBB (DKPBB) 
untuk periode 20072008 ialah membuka sejumlah 
peluang berharga bagi Indonesia untuk secara nyata 
memberikan kontri businya terhadap keamanan dan 
perdamaian dunia

Jawaban: C

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini!
1. 10 prinsip yang disepakati bersama yang sering juga 

disebutkan sebagai Dasa Sila Bandung, yaitu :
1. Menghormati hakhak dasar manusia dan tujuan

tujuan serta asasasas yang termuat di dalam 
piagam PBB;

2. Menghormati kedaulatan dan integrits territorial 
semua bangsa;

3. Mengakui persamaan ras dan persamaan semua 
bangsa baik besar maupun kecil;

4. Tidak melakukan intervensi atau campur tangan 
dalam soalsoal dalam negeri orang lain;

5. Menghormati hakhak tiap bangsa untuk 
mempertahankan diri sendiri secara sendiri atau 
kolektif sesuai dengan piagam PBB;

6. a.  Tidak menggunakan peraturanperaturan 
pertahanan kolektif untuk bertindak bagi 
kepentingan khusus salah satu Negara besar.

 b. Tidak melaukan tekanan terhadap Negara 
lain.

7. Tidak melakukan tindakantindakan atau 
ancaman agresi ataupun penggunaan kekerasan 
terhadap integritas territorial atau kemerdekaan 
politik suatu Negara.

8. Menyelesaikan segala perselisihan internasional 
dengan jalan damai, seperti perundingan, 
persetujuan, arbitrase atau penyelesaian hukum, 
atau cara damai lain berdasarkan pilihan pihak
pihak yang bersangkutan sesuai dengan piagam 
PBB.

9. Memajukan kepentingan bersama dan kerja 
sama.

10. Menghormati hukum dan kewajibankewajiban 
internasional.

2. Manfaat terpilihnya Indonesia sebagai anggota 
tidak tetap Dewan Keamanan PBB (DKPBB) 
untuk periode 20072008 ialah membuka sejumlah 
peluang berharga bagi Indonesia untuk secara nyata 
memberikan kontri businya terhadap keamanan dan 
perdamaian dunia

3. Indonesia telah mengambil peran utama dalam 
membantu proses pemulihan kembali demokrasi di 
Kamboja; Indonesia telah pula sebagai perantara 
dalam proses pemisahan diri muslim di Filipina 
Selatan. Indonesia kemudian menjadi negara yang 
penting dalam proses negoisasi dan memelihara 
perdamaian di kawasannya.

4. Politik luar negeri Indonesia adalah bebas dan aktif. 
Bebas, dalam pengertian bahwa Indonesia tidak 
memihak pada kekuatankekuatan yang tidak sesuai 

Pembahasan dan Kunci Jawaban  Soal Semester 2
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dengan kepribadian bangsa. Aktif, dalam pengertian 
peran Indonesia dalam percaturan internasional tidak 
bersifat reaktif dan Indonesia tidak menjadi obyek 
percaturan internasional. 

5. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam 
menjalankan politik luar negeri di antaranya hubungan 

luar negeri ditujukan untuk meningkatkan kerjasama 
internasional di berbagai bidang atas dasar sikap 
saling menguntungkan, meningkatkan citra positif 
Indonesia di luar negeri, dan memantapkan persatuan 
bangsa serta keutuhan NKRI.

Pembahasan dan Kunci Jawaban  Soal Semester 2
A. Pembahasan soal pilihan ganda

1. ASEAN dibentuk untuk membendung pengaruh barat 
dan timur

Jawaban: A
2. KTT resmi ASEAN yang pernah dilaksanakan di 

Indonesia adalah KTT ASEAN ke1 dan 9
Jawaban: A

3. Salah satu contoh peran Indonesia di Asia Tenggara 
adalah Indonesia telah mengambil peran utama dalam 
membantu proses pemulihan kembali demokrasi di 
Kamboja.

Jawaban: A
4. Dalam Deklarasi Bangkok disebutkan bahwa tujuan 

ASEAN adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi, 
kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di 
Asia Tenggara,  mendorong perdamaian dan kestabilan 
regional di Asia Tenggara dengan jalan menghormati 
keadilan dan tata hukum dalam hubungan di antara 
negaranegara Asia Tenggara serta berpegang 
teguh pada asasasas Piagam PBB, mendorong 
kerja sama aktif, bantu membantu dalam berbagai 
bidang yang merupakan kepentingan bersama dalam 
lapangan ekonomi sosial, kebudayaan, teknik, ilmu 
pengetahuan, dan administrasi.

Jawaban: D
5. KTT ke12 dilaksanakan di Filipina. 

Jawaban: A
6. Yang tidak termasuk anggota (KTT) NonBlok adalah 

Mesir
Jawaban; B

7. Saat ini jumlah anggota ASEAN terdiri dari 10 
negara 

Jawaban: A
8. Saat itu, terbentuknya ASEAN bagi Indonesia 

dan Malaysia adalah untuk melanjutkan upaya 
penghentian pertikaian kedua negara.

Jawaban: A
9. Pertemuan pertama GNB terjadi di Beograd  

Jawaban; A
10. Gerakan NonBlok bermula dari konferensi yang 

diadakan di Bandung, Indonesia, pada tahun 1955.

Jawaban; B
B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini!
1. Indonesia merupakan negara Islam terbesar.
2. Indonesia telah mengambil peran utama dalam 

membantu proses pemulihan kembali demokrasi di 
Kamboja; Indonesia telah pula sebagai perantara 
dalam proses pemisahan diri muslim di Filipina 
Selatan. Indonesia kemudian menjadi negara yang 
penting dalam proses negoisasi dan memelihara 
perdamaian di kawasannya.

3. Manfaat terpilihnya Indonesia sebagai anggota 
tidak tetap Dewan Keamanan PBB (DKPBB) 
untuk periode 20072008 ialah membuka sejumlah 
peluang berharga bagi Indonesia untuk secara nyata 
memberikan kontri businya terhadap keamanan dan 
perdamaian dunia

4. Yang dimaksud Bebas dalam politik luar negeri 
Indonesia adalah Indonesia tidak memihak pada 
kekuatankekuatan yang tidak sesuai dengan 
kepribadian bangsa.

5. Soekarno, presiden Indonesia saat itu sangat berang 
dengan keputusan PBB mengakui kedaulatan 
Malaysia dan menjadikan Malaysia anggota tidak 
tetap Dewan Keamanan PBB.


