Bank Soal Tes Potensial Akademik (TPA)
PEMBAHASAN SOAL LATIHAN TES WAWASAN KEBANGSAAN (TWK)

1. Dengan Piagam HAM Indonesia

8. Menteri-menteri negara adalah

tersebut, hak-hak asasi manusia/warga

pembantu Presiden. Pernyataan

negara Indonesia dapat terlaksana

tersebut tercantum dalam UUD 1945

dengan baik tanpa adanya

pasal 17. (C)

pelanggaran-pelanggaran HAM. (A)
2. Di dalam Piagam Jakarta tercantum
rumusan dasar negara yang disebut
Pancasila. (A)

9. TAP MPR No. IV/MPR/1983 mengatur
mengenai referendum. (C)
10. Penyebab utama menyerahnya
Jepang kepada Sekutu adalah kedua

3. Kekeluargaan merupakan suatu asas

kota di Jepang yaitu Hiroshima dan

dalam bangsa Indonesia yang

Nagasaki dibom atom oleh Amerika

dilakukan secarra gotong royong

Serikat. Hiroshima dibom tanggal 6

dalam musyawarah dan mufakat. (B)

Agustus 1945 dan Nagasaki dibom
tanggal 9 Agustus 1945. (C)

4. Berdasrkan TAP MPRS
No.XX/Mprs/1966, Pancasila

11. Hasil sidang PPKI tanggall 18

merupakan dasar negara dan

Agustus 1945 adalah:

pandangan hidup bangsa Indonesia.



(E)

Mengesahkan UUD menjadi UUD
1945



5. Hukum dasar negara mengatur

Menetapkan Ir. Soekarno dan

susunan organisasi suatu negara,

Moh. Hatta sebagai presiden dan

membatasi tugas dan wewenang

wakil presiden

organ-organ (badan-badan) negara



Presiden untuk sementara waktu

serta hubbungan- hubungan baik

dibantu oleh suatu Komite

vertikal maupun horisontal antar organ-

Nasional (E)

organ (badan-badan) negara itu. (E)

12. Buku Max Havelar dikarang oleh

6. Dampak Dekrit Presiden 5 Juli 1959:

Douwes Dekker/Multatuli (nama



Konstituante dibubarkan

samaran). Buku ini menceritakan



UUD RI 1950 tidak berlaku

penderitaan bangsa Indonesia sewaktu



Dibentuk DPAS

dilaksanakan tanam paksa. (B)



Kembali ke UUD 1945 (D)

7. Alat-alat

perlengkapan MPR

yaitu

Pimpinan MPR, Badan pekerja MPR,
Komisi MPR, dan Panitia Ad Hoc
MPR. (C)
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(D)
19. Hukum administrasi negara adalah
sekumpulan peraturan hukum yang
mengikat badan negara.

(A)

20. Proses pembuatan ketetapan MPR
tahap II adalah pembahasan oleh
Badan Pekerja Majelis terhadap bahanbahan yang ada. (C)
21. Pada tanggal 22 Juni 1527
Fatahillah meresmikan nama baru
untuk Sunda Kelapa, yaitu Jayakarta
yang artinya Kota Kemenangan.(C)
22. Agama Islam di Indonesia dibawa
oleh para pedagang dari Arab, Persia,
13.

dan Gujarat melalui perdagangan laut
Segala sumber kakayaan yang

di daerah pesisir Sumatera dan Jawa.

terdapat di dalam landas kontinen

(C)

Indonesia adalah milik ekslusif negara

23. KMB diselenggarakan pada tanggal

RI. Maka untuk menghindari eksploitasi

23

kekayaan alam Indonesia maka

Agustus – 2 November 1949 di kota

pemerintah segera mengeluarkan

Den

Deklarasi Djuanda. (C)
14. Pengadilan Tinggi dan Mahkamah
Agung berfungsi sebagai peradilan
banding dan kasasi. (A)
15. Mahkamah Agung tidak tidak punya
hak untuk menguji peraturan daerah.
(D)
16. Sistem demokrasi yang dipakai oleh
Indonesia dari dulu sampai sekarang
tidak berubah.

(E)

17. Pada kabinet presidensial kepala
pemerintahan dipegang oleh
presiden. (B)
18. Demokrasi liberal adalah sistem
pemerintahan yang menjunjung tinggi
hak asasi manusia atau dengan kata
lain menonjolkan kebebasan individu.

Haag Belanda.

(B)

24. Letak dari finalis Tujuh Keajaiban
Dunia tersebut adalah:
 Machu Picchu

: Peru

 Acropolis

: Yunani

 Stonehenge

: Skotlandia

 Alhambra

: Spanyol

 Timbuktu

: Mali (D

25. Roskilde tidak termasuk negara
bagian Amerika Serikat, melainkan
termasuk dalam wilayah Kerajaan
Denmark. (C)
26. Potong bebek angsa adalah salah
satu lagu daerah yang berasal dari
provinsi Nusa Tenggara Timur. (B)
27. Perang Dunia I berlangsung pada
tahun 1914 sampai tahun 1918. (C)
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28. PBI ang mempunyai kepanjangan

kalah pintar-pintar dengan

Persatuan Bowling Indonesia adalah

lulusan luar negeri.” (C)

organisasi nasional untuk olehraga
bowling.

(A)

35. Penulisan nama dan gelar yang

29. Sriwijaya sebagai kerajaan maritim

benar adalah:

karena mempunyai armada laut



yang kuat, sehingga Sriwijaya berhasil
menguasai lautan dan memberi
jaminan keamanan jalur pelayaran bagi
kapal- kapal dagang yang melintas di
Selat Malaka.

(A)

30. Tujuan diadakannya KAA adalah:


Memajukan

kerja sama bangsa-

bangsa Asia.


Membicarakan

masalah-masalah

Huruf pertama tiap unsur diawali
dengan huruf kapital.
 Penulisan gelar yang diikuti nama
disingkat.
 Penulisan gelar yang tidak diikuti
nama tidak diawali dengan huruf
kapital.
 Singkatan nama gelar, sapaan,
jabatan, atau pangkat diikut
dengan tanda titik.
Penulisan yang benar adalah Dr. Laila
Sari Devi. (D)

yang menyangkut ekonomi, sosial,
dan kebudayaan.


Membicarakan

masalah

yang

menyangkut kedaulatan nasional,
rasialisme, dan kolonialisme. (C)
31. Blok Barat dipimpin oleh Negara
Amerika Serikat dan Blok Timur
dipimpin oleh Negara Uni Soviet. (C)
32. Unsur what (apa) yang terdapat dalam
teks tersebut adalah “naskah kuno
Lampung sebagian tersimpan di luar
negeri.” Hal ini juga telah
diungkapapkan dalam teks. (C)
33. Kalimat yang tidak baku adalah
Anggaran pengadaan koleksi baru
benda bersejarah di museum ini hanya
Rp 40-70 juta per tahun. Seharusnya
ditulis “pertahun” (disambung). (C)
34. Kata reduplikasi besar-besar
bermakna kualitas. Kata reduplikasi
dalam kalimat sama adalah kata
reduplikasi dalam kalimat “Lulusan
Perguruan Tinggi dalam negeri tidak
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