Bank Soal Tes Wawasan Kebangsaan (TWK)
PEMBAHASAN SOAL LATIHAN TWK 1

Tes Wawasan Kebangsaan
1. Sebagai norma dasar, Pancasila

5. Pada Sidang BPUPKI yang pertama
tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno

mengandung makna bahwa nilainya

berpidato mengemukakan gagasan

bersifatImperatif (mengharuskan). (D)

mengenai rumusan lima sila dasar

2. Normatif yaitu berpegang teguh pada
norma, menurut norma atau kaidah
yang berlaku.(B)
3. Esklusivisme berarti paham yg
mempunyai kecenderungan untuk

Negara RI, yang beliaunaakan
“Pancasila”, yaitu:
1) Kebangsaan Indonesia
2) Internasionalisme dan Peri
Kemanusiaan

memisahkan diri dari masyarakat: di

3) Mufakat atau Demokrasi

kota besar terdapat gejala, terutama

4) Kesejahteraan Sosial

pada orang yang berada.(B)

5) Ketuhanan Yang Maha Esa(D)

4. Suatu Komunitas di Jakarta
melakukan kegiatan bagi-bagi nasi
setiap malam→ tindakan
kemanusiaan/ wujud kepedulian
terhadap manusia lain. (B)

6. Pasal dalam UUD 1945 yang pertama
kali diamandemen → Pasal 5, 7, 9, 13,
14, 15, 17, 20, dan 21. (A)
7. Amandemen ketiga dilakukan pada 9
November 2001. (A)
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8. Bagian dalam UUD 1945 yang
menyebutkan tentang tata cara
pembentukan Mahkamah Konstitusi
adalah Aturan Peralihan Pasal III.(C)
9. Bab VIII (Hal Keuangan) pasal 23B →
Macam dan harga mata uang
ditetapkan dalam UUD 1945.(B)

(E)
16. KTT G20 menghasilkan kesepakatan
bahwa Negara G20 harus
menuntaskan pemulihan ekonomi dan
mencegah timbulnya krisis dunia baru.
(A)
17. Pancasila tidak mengenal fasisme

10. Pemerintahan Demokrasi→ Suatu

sebab fasisme bertitik tolak pada

pemerintahan yang dilakukan oleh

pemusatan kekuasaan pada satu

seluruh rakyat guna kepentingan

orang/ dipimpin oleh seorang

seluruh rakyat.(E)

diktator.(E)

11. Syarat-syarat konvensi adalahDiakui

18. Piagam Atlantik (Atlantik

dan dipergunakan berulang – ulang

Charter),14 Agustus 1941 yang

dalam praktik penyelenggaraan

ditandatangani oleh Franklin Delano

negara, Tidak bertentangan dengan

Roosevelt (Presiden Amerika Serikat)

UUD 1945, Memperhatikan

dengan Winston Churcill (Perdana

pelaksanaan UUD 1945. (E)

Mentri Inggris). Isi pokok dari piagam itu

12. Budi Utomo diketuai oleh dr. Sutomo.
(B)

adalah sebagai berikut :


daerah tanpa persetujuan dari

13. Pembangunan ekonomi Indonesia yang

penduduk asli

berdasarkan Pancasila menganut
system ekonomi yang berdasarkan

Tidak boleh ada perluasan



Setiap bangsa berhak

moralitas Ketuhanan dan

menentukan dan menetapkan

kemanusiaan.(D)

bentuk pemerintahannya sendiri.

14. Daerah Penghasil Bauksit di Indonesia
adalah Kijang, Pulau Bintan, Riau,
Singkawang, Kalimantan Barat, dan
Kalimantan Tengah. (E)
15. Lembaga Penjami Simpanan (LPS)



Setiap bangsa berhak mendapat
kesempatan untuk bebas dari
rasa takut dan bebas dari
kemiskinan

Piagam San Fransisco, merupakan

adalah suatu lembaga independen

piagam PBB yang diresmikan dan

yang berfungsi menjamin simpanan

ditanda tangani oleh 50 Negara

nasabah perbankan di Indonesia.

sebagai negara yang pertama menjadi

Badan ini dibentuk berdasarkan

anggotanya. Dalam piagam PBB ini

Undang-Undang RI No. 24 tentang

disebutkan:

Lembaga Penjamin Simpanan yang
ditetapkan pada 22 September 2004.

"... Kami akan meneguhkan keyakinan
akan dasar-dasar hak manusia sebagai
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manusia sesuai dengan harkat dan

sekaligus mengumumkan kepada

derajat manusia berdasarkan atas

rakyat bahwa Jepang telah menyerah

hak-hak yang sama... serta berusaha

kepada Sekutu. (C)

menajukan rakyat dan tingkat
kehidupan yang lebih baik dalam
suasana kemerdekaan yang lebih luas".

20. Berita tentang kekalahan Jepang
ternyata diketahui oleh sebagian
golongan muda melalui radio siaran

Berdasarkan kedua piagam itu, maka

luar negeri. Pada tanggal 15 malam,

bangsa Indonesia berhak menentukan

Mr. Soetan Syahrir menyampaikan

nasib sendiri, berhak untuk hidup

berita tersebut kepada Bung Hatta

bebas dari kemiskinan serta rasa takut.

sekaligus menanyakan kapan

Maka berdasarkan piagam tersebut

kemerdekaan Indonesia akan

pula, Proklamasi Kemerdekaan

dilaksanakan. Bung Hatta berjanji

Indonesia memiliki kedudukan yang

kepada Syahrir bahwa ia akan

kuat, baik secara nasional maupun

menanyakan hal tersebut kepada

international.(B)

Gunseikanbu. Setelah Bung Hatta
yakin bahwa Jepang telah menyerah

19. Pada 6 Agustus dan 9 Agustus,
Amerika Serikat menjatuhkan bom
atom di Hiroshima dan Nagasaki. Pada
9 Agustus, Uni Soviet melancarkan
penyerbuan mendadak ke koloni
Jepang di Manchuria (Manchukuo)
yang melanggar Pakta Netralitas
Soviet–Jepang. Kaisar Hirohito campur
tangan setelah terjadi dua peristiwa
mengejutkan tersebut, dan
memerintahkan Dewan Penasihat
Militer untuk menerima syarat-syarat
yang ditawarkan Sekutu dalam
Deklarasi Potsdam. Setelah
berlangsung perundingan di balik layar
selama beberapa hari, dan kudeta
yang gagal, Kaisar Hirohito
menyampaikan pidato radio di hadapan
rakyat pada 15 Agustus 1945. Dalam
pidato radio Siaran Suara Kaisar,
Hirohito membacakan Perintah
Kekaisaran tentang kapitulasi,

kepada Sekutu maka diambil
keputusan untuk segara mengundang
anggota PPKI. Golongan muda yang
sudah mengetahui berita menyerahnya
Jepang pada tanggal 15 Agustus 1945
malam mengadakan rapat di Lembaga
Bakteriologi jalan Pegangsaan Timur,
Jakarta pada pukul 20.30 WIB dipimpin
oleh Chairoel Saleh. Keputusan rapat
para pemuda malam itu tegas, yaitu
"kemerdekaan Indonesia adalah hak
dan soal rakyat Indonesia sendiri,
tidak dapat digantungkan kepada orang
dan negara lain. Segala ikatan dan
hubungan dengan janji kemerdekaan
Jepang harus diputuskan dan
sebaliknya diharapkan adanya
perundingan dengan golongan muda
agar mereka diikutsertakan dalam
pernyataan proklamasi." Keputusan
rapat pemuda di Lembaga Bakteriologi
itu kemudian disampaikan kepada Ir.
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Soekarno di rumahnya Jl. Pegangsaan

Babilonia, Mercusuar Iskandariyah,

Timur 56 Jakarta oleh Darwis dan

Patung Zeus, Kuil Artemis, Mausoleum

Wikana. Mereka menyampaikan

Halicarnassus, Kolosus Rodos.(C)

keputusan rapat para pemuda agar Ir.
Soekarno segera memproklamirkan

28. Mata uang Lira adalah mata uang dari
negara Italia. (D)

kemerdekaan Indonesia tanpa
menunggu hadiah dari Jepang. (B)
21. Dwipantara adalah nama yang
diberikan oleh bangsa India, nama yang

29. Amerika Serikat menganut sistem
pemerintahan presidensiil → presiden
sebagai kepala negara (simbol negara)
dan sekaligus kepala pemerintahan. (B)

diturunkan dari kata Sansekerta, dwipa,
yang berarti pulau dan antara yang
berarti luar atau seberang. (A)

30. Badan perwakilan rakyat yang anggotaanggotanya dipilih diantara calon partai
yang ada di Inggris untuk masa jabatan

22. Pemerintahan adalah organisasi

5 tahun disebutHouse of Commons. (A)

yang memiliki kekuasaan untuk
membuat dan menerapkan hukum
serta undang-undang di wilayah
tertentu. Ada beberapa definisi
mengenai sistem pemerintahan. Sama
halnya, terdapat bermacam-macam
jenis pemerintahan di dunia. (A)

31. WHO bergerak di bidang kesehatan,
UNESCO bergerak di bidang
pendidikan, UNHCR bergerak di bidang
kemanusiaan, ILO (International Labour
Organization) di bidang perburuhan dan
ASEAN adalah organisasi bangsabangsa Asia Tenggara. (D)

23. Keputusan Hakim (Jurisprudensi);
adalah keputusan hakim terdahulu
yang dijadikan dasar keputusan oleh
hakim-hakim lain dalam memutuskan
perkara yang sama. (C)
24. Hukum formal → Hukum yang
mengatur tata cara melaksanakan serta
mempertahankan isi dari hukum
materiel. (B)
25. Raja dari kerajaan Singasari adalah
Ken Arok Anusapati, Tohjaya,
Ranggawuni, Kertanegara.(C)
26. Masa puncak kejayaan Sriwijaya pada
saat kepemimpinan Balaputradewa.(B)
27. Tujuh Keajaiban Dunia Kuno,
yaitu:Piramida Giza, Taman Gantung
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