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PEMBAHASAN SOAL LATIHAN TES WAWASAN KEBANGSAAN (TWK)

1. Sebagai ideologi terbuka, maka
pancasila sebaiknya disesuaikan
dengan ideologi lain. (A)
2. Keyakinan merupakan salah satu
unsur ideologi yang menjelaskan
bahwa setiap ideologi selalu memuat
adanya gagasan-gagasan vital yang
sudah diyakini kebenarannya untuk
dijadikan dasar dan arah serta bagi
tercapainya tujuan yang telah
ditentukan. (A)
3. Pancasila adalah sikap mental dan
tingkah laku bangsa Indonesia yang
mempunyai ciri khas, merupakan
kedudukan pancasila sebagai
Kepribadi-an Bangsa Indonesia. (E)
4. Sila kelima → keadilan sosial
bagi seluruh rakyat indonesia
dilambangkan dengan symbol
“padi dan kapas”. (E)
5. 1 Oktober merupakan tanggal
bersejarah karena tanggal tersebut,
pancasila diperkenalkan berkaita
peristiwa G30SPKI ke bangsa
indonesia, dan pada tanggal itu
disebut hari kesaktian pancasila. (A)
6. Kedaulatan rakyat ada di MPR. (A)
7. UUD 1945 merupakan konstitusi
pertama negara Republik Indonesia
yang berlaku mulai tanggal 18
Agustus 1945 – 27 Desember 1949.

persatuan bangsa (C)
9. Tujuan perubahan UUD 1945
tercantum dalam UUD 1945. (B)
10. Teori kekuasaan yang bersifat fisik:
yaitu yang kuatlah yang berkuasa
(ajaran yang dianut oleh Machiaveli).
(E)
11. Uni adalah gabungan dari beberapa
Negara yang dikepalai oleh seorang
raja dan memiliki `kekuasaan asli
pemerintah pusat. (E)
12. Perundingan antara golongan muda
dan golongan tua dalam penyusunan
teks Proklamasi Kemerdekaan
Indonesia berlangsung pukul 02.00 04.00 dini hari. Teks proklamasi
ditulis diruang makan di laksamana
Tadashi Maeda jln Imam Bonjol No
1. Para penyusun teks proklamasi
itu adalah Ir. Soekarno, Drs. Moh.
Hatta, dan Mr. Ahmad Soebarjo.
Konsep teks proklamasi ditulis oleh
Ir. Soekarno sendiri. Di ruang
depan, hadir B.M Diah Sayuti Melik,
Sukarni dan Soediro. Sukarni
mengusulkan agar yang
menandatangani teks proklamasi itu
adalah Ir. Soekarno dan Drs. Moh.
Hatta atas nama bangsa Indonesia.
Teks Proklamasi Indonesia itu diketik
oleh Sayuti Melik. (D)

(C)
8. Alasan kembalinya pada UUD 1945
adalah bahwa UUD 1945 dianggap
sebagai Konstitusi yang dianggap
mampu menjaga kesatuan dan
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13. Monumen Kebulatan Tekad
Tugu Perjuangan

sistem uang sebagai alat tukar. (B)
18. Sesuai materi tata negara bagian

Rengasdengklok yang berada di

susunan lembaga tinggi negara, telah

Kampung Bojong Tugu, Desa

dijelaskan tugas- tugas MPR. Yang

Rengasdengklok Utara, Kecamatan

tidak termasuk adalah melantik

Rengasdengklok, Kabupaten

presiden. (C)

Karawang Provinsi Jawa Barat dibuat

19. Sistem pemerintahan menurut UUD

dengan tujuan untuk memperingati

1945 menegaskan bahwa

Perjuangan Pejuang Kemerdekaan

Kekuasaan kepala negara tidak tak

dalam mempertahankan

terbatas, yang berarti kekuasaan

Kemerdekaan Republik Indonesia.

kepala negara terbatas. (E)

(C)
14. Keanekaragaman suku dan budaya
merupakan kekayaan suatu bangsa,

20. Bidang agama tidak diatur dalam
otonomi daerah. (A)
21. Bab XII Pasal 30 (1) menjelaskan

maka pemerintah bersama seluruh

tentang pada hakikatnya setiap warga

rakyatnya wajib melestarikan

negara berhak atas pekerjaan dan

kehidupan setiap suku, agar tidak

penghidupan yang layak bagi

mengalami kepunahan. (E)

kemanusiaan. (D)

15. Sistem kekerabatan matrilineal
adalah suatu adat masyarakat
yang mengikuti garis keturunan

22. Hukum yang positif adalah hukum
yang berlaku sekarang. (D)
23. Kedaulatan rakyat adalah di tangan

berasal dari pihak ibu. Di Indonesia

rakyat dan dilakukan sepenuhnya

yang menganut sistem ini adalah

oleh MPR yang anggotanya terdiri

suku Minangkabau di Sumatera

dari unsur-unsur seperti utusan

Barat. (E)

daerah, golongan, politik, TNI. (E)

16. Sugondo Joyopuspito adalah
pemuda yang membacakan
sumpah pemuda, ia juga

24. Sifat tidak tetap dan harus mengalami
perubahan ini disebut dinamika. (D)
25. Kedaulatan rakyat sepenuhnya

merupakan ketua Kongres Pemuda II.

dilakukan oleh DPR dan MPR

(C)

sebagai lembaga legislatif. (A)

17. Sejak dibukanya Indonesia bagi

26. Negara yang masih menganut

penanam modal swasta asing,

system demokrasi parlementer

banyak perkebunan yang berdiri dan

hingga saat ini contohnya adalah

masyarakat Indonesia mulai

Perancis dan Inggris. (A)

mengenal sistem uang. Mereka

27. Masuknya pengaruh Hindu pertama

beralih profesi menjadi buruh pabrik

kali dibuktikan dengan adanya

dan perkebunan yang digaji dengan

penemuan prasasti dari kerajaan

uang, sehingga mereka mengenal

Kutai. (A)
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28. Van den Bosch adalah gubernur
jenderal Hindia-Belanda penggagas
tanam paksa. Van der Capellen
adalah penguasa Hindia-Belanda
pertama yang memerintah di Hindia
setelah dikuasai oleh Kerajaan
Inggris selama beberapa tahun.
Daendels adalah

yang

memerintahkan pembangunan jalan
tersebut. (D)
29. Pada abad pertengahan (6-15 M)
kehidupan sosial dan spiritual
masyarakat barat terpusat pada
doktrin gereja yang dikuasai oleh
seorang Paus. (A)
30. SEATO (South East Asia Threaty
Organization) merupakan organisasi
bentukan USA sebagai upaya USA
membendung luasnya komunisme di
Asia Tenggara. (D)
31. Protocol Kyoto adalah sebuah
amandemen terhadap Konvensi
Rangka Kerja PBB tentang
Perubahan Iklim (UNFCC), sebuah
persetujuan internasional mengenai
pemanasan global. Negara-negara
yang meratifikasi protocol ini
berkomitmen untuk mengurangi emisi
atau pengeluaran karbon dioksida
dan lima gas rumah kaca lainnya. (D)
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