Bank Soal Tes Wawasan Kebangsaan (TWK)
Pembahasan Pancasila dan UUD 1945
1. Cukup Jelas (A)
2. Piagam Jakarta (Jakarta Charter)

2) lnternasionalisme dan Peri
Kemanusiaan

ditandatangani sekaligus disahkan oleh

3) Mufakat atau Demokrasi

Panitia Sembilan pada tanggal 22 Juni

4) Kesejahteraan Sosial

1945. Piagam Jakarta ini awalnya akan

5) Ketuhanan Yang Maha Esa (D)

dijadikan teks kemerdekaan, tetapi
kemudian dijadikan sebagai
pembukaan UUD 1945. (C)
3. Berdasarkan TAP MPR No.
111/MPR/2000 tentang Sumber Hukum
dan Tata Urutan Peraturan PerundangUndangan, tata urutan Peraturan
Perundang-Undangan Republik
Indonesia adalah:
1) UUD 1945
2) Ketetapan MPR Rl

7. Uu No. 25 tahun 1999 tentang
perimbangan antara keuangan pusat
dan daerah. Otonomi daerah adalah
hak, wewenang, dan kewajiban daerah
otonom untuk mengatur dan mengurus
sendiri urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat
sesuai dengan peraturan
perundangundangan dan diatur oleh
UU No. 32 tahun 2004. (E)
8. Pancasila mengungkapkan seperangkat

3) Undang-Undang

norma atau kaidah yang mernbimbing

4) Pemturan Pemerintah Pengganti

dan menjadi kritera pencapaian tujuan

Undang-Undang (Perpu)
5) Peraturan Pemerintah

bangsa Indonesia (B)
9. Memperjuangkan dan menjami hak

6) Keputusan Presiden

kaum buruh merupakan salah satu

7) Peraluran Daerah (A)

bentuk aplikasi sosialisme yang

4. Ketetapannya terdapat pada pasal 37
ayat 3 UUD ·1945 (D)
5. 5. Daiam sidangnya yang pertama,
pada tanggal 29 Mei sampai dengan
tanggal1 Juni 1945 BPUPKI membahas
asas dan dasar Negara Indonesia
Merdeka, lahirah Pancasila. (B)
6. Pada Sidang BPUPKI yang pertama
tanggal 1 Juni 1945, lr. Soekarno
berpidato mengemukakan gagasan
mengenai rumusan lima sila dasar
Negara Rl, yang beliaunaakan
"Pancasila", yaitu:

terdapat dalam pancasila (B)
10. Sila Pertama: Ketuhanan Sila Kedua:
Kemanusiaan, hak asasi , kekeluargaan
bangsa-bangsa, pengembangan
berbagai bidang scpcrti bidang
ekonomi, kemanusiaan, iptek, dan
kebudayaan untuk kesejahteraan
manusia Sila Ketiga: Persatuan,
nasionalisme, kedaulatan, NKRI harga
mati Sila Keempat: Demokratisasi,
musyawarah, kepemimpinan yang adil
Sila Kelima: Keadilan dalam bidang
social, ekonomi, hukum, ekonomi, dan
kebudayaan. (B)

1) Kebangsaan Indonesia
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11. Cukup jelas (D)
12. Pancasila yang tercantum dalam
pembukaan UUD 1945 alinea keempat

15. Menurut pasal1 ayat (1) UUD 1945;
Negara Indonesia ialah negara
kesatuan yang berbentuk Republik. (A)

dilihat dari proses terjadinya perubahan

16. Cukup jelas (A)

dasar filsctfctl Negara indonesia. (B)

17. Cukup jelas (A)

13. Yang merupakan kebutuhan primer

18. Cukup jelas (B)

(pokok) manusia adalah sandang

19. Bab IV Pasal 16 ayat (2) UUD 1945

(pakaian), pangan (makan), papan

menjelaskan tentang mekanisme

(tempat tinggal). (B)

kepemimpinan nasional berlangsung

14. Pada dasarnya UUD 1945 dapat diubah
oleh MPR sesuai dengan pasal 37,

secara periodik lima tahun sekali.
20. Esklusivisme berarti paham yg

dengan persyaratan dihadiri oleh 2/3

mempunyai kecenderungan untuk

jumlah anggota MPR dan disetujui oleh

memisahkan diri dr masyarakat: di kota

%yang hadir. (C)

besar terdapat gejala, terutama pd
orang yg berada.(B)
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Pembahasan Negara Kesatuan Republik Indonesia
1. Dwipantara adalah nama yang
diberikan oleh bangsa India, nama

terdapat bermacam-macam jenis
pemerintahan di dunia. (A)

yang diturunkan dari kata

12. Cukup jelas (B)

Sansekerta, dwipa, yang berarti pulau

13. Teori kekuasaan yang bersifat fisik:

dan antara yang berarti luar atau

yaituyang kuatlah yang berkuasa

seberang. (A)

(ajaran yang dianut oleh Machiaveli)

2. Penaklukan/occupatie merupakan
terbentuknya negara pada daerah

(E)
14. Teori Teokrasi: bentuk pemerintahan

atau wilayah kosong yang dikuasai.

di mana prinsip-prinsip Ketuhanan

Hal ini terjadi pada Liberia yang

memegang peran utama. (A)

diambil ali oleh para bekas budak

15. Cukup jelas (B)

negro orang Amerika yang

16. Cukup jelas (B)

selanjutnya Liberia dimerdekakan

17. Unsur-unsur adanya Negara adalah

pada tahun 1847. (D)
3. Cukup jelas. (E)

Rakyat, wilayah, dan pemerintahan
yang berdaulat (E)

4. Cukup jelas. (B)

18. Cukup jelas (A)

5. Cukup jelas. (A)

19. Cukup jelas (E)

6. Cukup jelas. (B)

20. Cukup jelas (D)

7. lsi perjanjian Renville adalah:
1) Belanda hanya mengakui
Yogyakarta sebagai wilayah Rl.
2) TNI harus hijrah ke Rl.
3) Rl merupakan bagian dari RIS.
4) Akan diadakan pemilu untuk
membentuk dewan konstitusi RIS
dalam waktu dekat. (A)
8. Cukup jelas. (E)
9. Cukup je!as. (C)
10. Cukup jelas. (A)
11. Pemerintah adalah organisasi yang
memiliki kekuasaan untuk membuat
dan menerapkan hukum serta
undang-undang di wilayah tertentu.
Ada beberapa definisi mengenai
sistem pemerintahan. Sarna halnya,
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21. Uni adalah gabungan dari beberapa
Negara. yang dikepalai oleh seorang

NederlandLuxemburg (1839-1890).
(E)

raja. Dalam ketatanegaraan dikenal
dua macam uni, yaitu sebagai
berikut. Uni Riil, yaitu: Suatu Negara

22. Belanda mengakui diakui oleh
Belanda pada saat KMB (B) :

disebut uni riil apabila Negara yang

23. Cukup jelas (B) i

tergabung di dalamnya mengurus

24. UNCI -7 Badan perdamaian ini

hubungan dengan Negara luar

dibentuk pada tanggal 28 Januari

melalui badan milik bersama. Uni riil

1949 untuk menggantikan Komisi

ada apabila Negara yang tergabung

Tiga (A)

mengakui seseorang sebagai kepala
Negara yang akan mengepalai
Negara uni tersebut. Uni Personil: Uni
personil terjadi apabila dua Negara
mempunyai seorang raja yang
merangkap sebagai kepala Negara,
tetapi semua urusan dalam negeri
maupun luar negeri diatur oleh setiap
Negara peserta. Negara-negara yang
menjadi anggota uni personil tetap
merdeka dan mempunyai
ketatanegaraan sendiri. Negara uni
personil berakhir karena Negaranegara tersebut mengubah ketentuan
tentang penggantian raja. Contoh
Negara uni personil adalah lnggrisSpanyol (1603-1707),

25. Pembahasan
lsi perjaniian Linqqarjati:
1) Belanda mengakui secara de
facto wilayah Republik Indonesia
atas Jawa, Madura, dan Sumatra.
2) Akan dibentuk negara federal
dengan nama Indonesia Serikat
yang salah satu negara
bagiannya adalah Republik
Indonesia
3) Dibentuk Uni lndonesia-Belanda
dengan ratu Belanda sebagai
kepala uni
4) Pembentukan Republik Indonesia
Serikat (RIS) dan Uni lndonesiaBelanda sebelum tanggal 1
Januari 1949 (A)

lnggrisHannover (1714-1837), dan
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Pembahasan Bhineka Tunggal Ika dan Tata Negara
1. Eksklusivisme adalah paham yang

Rumah adat Sulawesi Tenggara

mempunyai kecenderungan untuk

(Rumah lstana Buton)

memisahkan diri dari masyarakat

Rumah adat Maluku (Rumah Baileo)

sehingga paham ini harus dihindari

(A)

demi membangun bangsa dan

5. Tari maengket merupakan tarian

menyongsong teknologi. Sedangkan

rakyat yang berasal dari Minahasa,

proaktif (lebih aktif), kuriositas

Sulawesi Utara. (E)

(keingintahuan), optimism (paham

6. Cukup jelas. (D)

yang meyakini dan melihat segala

7. Cukup jelas. (A)

sesuatu dari yang baik),

8. Cukup jelas. (E)

profesionalisme (mutu, kualitas, dan

9. Perbedaan vertikal berupa capaian

tindak tanduk yang merupakan ciri

yang diperoleh melalui prestasi

suatu profesi atau orang yang

(strata social ekonomi, posisi politik,

professional) (A)

tingkat pendidikan, kualitas

2. Kujang adalah senjata tradisional
yang berasal dari Jawa Barat sedangkan

pekerjaan, dan kondisi permukiman).
(C)

Sumatra Barat= Karih, Kalimantan

10. Cukup jelas. (B)

Barat = Mandau,

11. Cukup jelas (D)

Sulawesi Selatan = Badik, Papua=
Pisau Belati (B)
3. Arti tut wuri handayani ( dari belakang
seorang guru harus bias memberikan
dorongan dan 3rahan), ing madya
mangun karsa (di tengah atau antara
murid, guru harus menciptakan
prakarsa dan ide), dan ing ngarsa
sung tulada (di depan, seorang
pendidik harus memberi teladan atau
contoh tindakan yang baik), sehingga
pilihan yang tepat untuk pertanyaan
di atas adalah tut wuri handayani. (C)
4. Rumah adat Sulawesi Selatan
(Rumah Tongkonan)
Rumah adat Sulawesi Utara (Rumah
Mongondow)
Rumah ad at Sulawesi Tengah
(Rumah Saoraja)
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12. Pengertian norma hukum adalah

Rakyat. APBN berisi daftar sistematis

undangundang, peraturan, ketentuan,

dan terperinci yang memuat rencana

dan sebagainya yang dibuat oleh

penerimaan dan pengeluaran Negara

negara. Norma hukum biasanya

selama satu tahun anggaran (1

bersifat tertulis yang dapat dijadikan

Januari - 31 Desember). APBN,

pegangan dan rujukan konkret bagi

Perubahan APBN dan

setiap anggota masyarakat baik

Pertaggungjawaban APBN setiap

dalam berprilaku mau~un dalam

tahun ditetapkan dengan Undang-

menjatuhkan sanksi bagi

Undang. (A)

pelanggarnya. Norma hokum dibuat

17. Hak DPR untuk mengajukan

oleh badan yang berwenang untuk

rancangan RAPBN disebut hak budget.

mengatur hubungan antarwarga

(D)

suatu masyarakat, antarwarga

18. Pemisahan kekuasaan pada 3

Negara, dan antara warga Negara

lembaga yang borbeda (legislative,

dengan pemerintahnya. Norma

yudikatif, eksekutif) disebut Trias

hukum bersifat mengatur dan

politika. (A)

memaksa, jika dilanggar, sanksinya

19. Sesuai dengan pasal 8 ayat 3 UUD

adalah berupa hukuman. ltu

19945, "Jika Presiden dan Wakil

sebabnya keberlakuan norma

Presiden mangkat, berhenti,

sifatnya tegas dan pasti, karena

diberhentikan, atau tidak dapat

ditunjang dan dijamin oleh hukuman

melakukan kewajibannya dalam

atau sanksi bagi pelanggarnya. (A)

masa jabatannya secara bersamaan,

13. kedaulatan rakyat adalah di tangan

pelaksana tugas kepresidenan

rakyat dan dilakukan sepenuhnya

adalah Menteri Luar Negeri, Menteri

oleh MPR yang anggotanya terdiri

Dalam Negeri dan Menteri

dari unsur-unsur seperti utusan

Pertahanan secara Bersama-sama.

daerah, golongan, politik, TNI. (E)

(C)

14. Bab XII Pasal 30 (1) menjelaskan

20. Komisi yudisial adalah lernbaga

tentang pada hakikatnya setiap

Negara yang dibentuk berdasarkan

warga negara berhak atas pekerjaan

UU No 22 tahun 2004 yang berfungsi

dan penghidupan yang layak bagi

mengawasi perilaku hakim dan

kemanusiaan. (D)

mengusulkan nama calon hakim

15. Cukup jelas (D)
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja

agung. (A)
21. Diminta ataupun tidak, MA dapat

Negara atau disingkat APBN, adalah

memberikan pertimbangan dalam

rencana : keuangan tahunan

bidang hukum kepada lembaga tinggi

pemerintahan Negara Indonesia yang

Negara. (E)

disetujui oleh Dewan Perwakilan
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22. Hak anggota MPR menurut peraturan
MPR No. 1 Tahun 2014 antara lain
adalah hak mengajukan usul

2) Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat;
3) Undang· Undangl Peraturan

pengubahan pasal UUD 1945, hak

Pemetintah Pengganti Undang-

menentukan sikap dan pilihan dalam

Undang

pengambilan keputusan, hak memilih

4) Peraturan Pemerintah

dan dipilih, hak membela diri, hak

5) Peraturan Presiden

imunitas, hak protokoler, serta hak

6) Peraturan daerah Provinsi dan

keuangan dan administrative. (C)

7) Peraturan Oaereh

23. Seharusnya adalah mengubah dan

Kabupaten/Kota. (A)

menetapkan UUD. (A)

24. Cukup jelas (B)
25. Hak anggota DPD antara lain adalah
hak menyampaikan usul dan
pendapat, hak membela diri, hak
imunitas, hak protokoler, dan hak
keuangan dan administratif. (C)
26. Peraturan perundang-undangan
tertinggi yang sekarang berlaku di
Indonesia adalah UUD 1945. (B)
27. Pasal 7 ayat 1 "Jenis dan hierarki
Peraturan Perundang-undangan" terdiri
atas:

28. Cukup jelas. (A)
29. Keputusan Hakim (Jurisprudensi);
adalah keputusan hakim terdahulu
yang dijadikan dasar keputusan oleh
hakir.1-hakim lain dalam memutuskan
perkara yang sama. (C)
30. Kebiasaan (custom/adat), perbuatan
manusia yang tetap dilakukan
berulangulang dalam hal yang sama
kemudian diterima dan diakui oleh
masyarakat. Apabila ada tindakan
atau perbuatan yang berlawanan
dengan kebiasaan tersebut, hal ini

1) Undang-Undang Oasar Negara

dirasakan sebagai pelanggaran. (B)

Republik Indonesia Tahun 1945
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Pembahasan Demokrasi Indonesia dan Sejarah Penting
1. Aristokrasi adalah bentuk

1) Tahap pertama adalah Pemilu

pemerintahan yang dipegang oleh

untuk memilih anggota DPR.

kaum cendekiawan sesuai dengan

Tahap ini diselenggarakan pada

pikiran keadilan. (E)

tanggal 29 September 1955, dan

2. Cukup jelas (E)

diikuti oleh 29 partai politik dan

3. Pembagian daerah Rl dalam 8

individu,

Provinsi, yaitu Sumatera, Jawa Barat,

2) Tahap kedua adalah Pemilu untuk

Jawa T engah, Jawa Timur, Sunda

memilih anggota onstituante.

Kecil, Maluku, Sulawesi, dan

Tahap ini diselenggarakan pada

Kalimantan. Pembagiannya dilakukan

tanggal 15 Desember 1955. (B)

oleh PPKI pada tanggal 19 Agustus
1945. (C)
4. Sesuai tujuannya, Pemilu 1_955 ini
dibagi menjadi dua tahap, yaitu:

5. Ius Soli adnlah hak mendapatkan
kewarganegaraan berdasarkan
tempat lahirnya. Hak repudiasi adalah
hak untuk menolak suatu
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kewarganegaraan (stelselpasif). Hak
opsi adalah hak untuk memilih suatu

15. Raden Wijaya adalah Raja Kerajaan
Majapahit. (D)

kewarganegaraan (dalam stelsel
aktif). (D)
6. Pemerintah demokrasi akan
berusaha untuk memenuhi aspirasi
dari rakyatnya. (B)
7. Warga Indonesia yang telah genap
berusia 17 tahun atau leih atau
sudah/pernah kawin (UU No. 10
Tahun 2009, pasal1 ayat 1 butir 22)
(E)
8. WHO bergerak di bidang kesehatan,
UNESCO bergerak di bidang
pendidikan,
UNHCR bergerak di bidang
kemanusiaan,
dan ASEAN adalah organisasi
bangsabangsa Asia Tenggara (D)
9. Cukup jelas. (C)
10. Negara yang terlibat konferensi
Pancanegara adalah Indonesia,
India, Pakistan, Burma dan Srilanka.
(E)
11. Perjanjian Postdam adalah perjanjian
setelah Perang Dunia II. (E)
12. Blok Fasis/Sentral: Jerman, ltalia,
Jepang, Austria, Rumana, Finlandia,
Hungaria. (C)
13. Revolusi Perancis berupa
penyerangan Penjara Bastille 14 Juli
1789 oleh rakyat (selanjutnya
diperinoati sebagai hari kemerrlekaan
Prancis). (D)
14. Raja Samudra Pasai Sultan Malik asSaleh, Sultan Muhammad, dan Malik
Az Zahir. (A)
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