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A.  Pilihlah jawaban yang tepat.

1. Tentara Jepang meninggalkan Indonesia pada tahun . . . .

a. 1922 c. 1942

b. 1932 d. 1945

2. Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai adalah sebutan dalam bahasa Jepang                     

untuk . . . .

a. BPUPKI c. Pancasila

b. PPKI d. Piagam Jakarta

3. BPUPKI merupakan lembaga yang dibentuk oleh . . . .

a. Pemerintah Kolonial Belanda

b. Pemerintah Kolonial Jepang

c. Perserikatan Bangsa-Bangsa

d. Ir. Soekarno dan Moh. Hatta

4. BPUPKI dibentuk pada tanggal . . . .

a. 1 Maret 1945 c. 1 Maret 1949

b. 1 Mei 1945 d. 1 Mei 1949

5. PPKI disebut juga dengan nama . . . . 

a. Dokuritsu Zyunbi Inkai 

b. Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai 

c. Cou Sangi In

d. Dai Nippon

6. Manakah butir yang diusulkan Mr. Moh. Yamin untuk menjadi salah satu 

dasar negara Indonesia pada tanggal 29 Mei 1945?

a. Peri Kemerdekaan. c. Peri Kebangsaan. 

b. Peri Kehidupan. d. Peri Keadilan.

7. Mengapa perbedaan pandangan dalam BPUPKI dapat diatasi?

a. Karena setiap anggota mempunyai kepentingan sendiri-sendiri.

b. Karena BPUPKI dipimpin oleh seorang bangsawan.

c. Karena kebanyakan anggota BPUPKI berasal dari Jawa.

d. Karena semua anggota BPUPKI mempunyai satu cita-cita, Indonesia 

merdeka.

8. Panitia kecil yang membahas usulan-usulan yang masuk pada sidang 

BPUPKI disebut . . . . 

a. Panitia Kemerdekaan c. Panitia Sembilan

b. Panitia Sembilan Lima d. Panitia Kecil
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 9. Lembaga tinggi negara yang anggotanya dipilih oleh rakyat lewat Pemilu 

adalah . . . .

a. Badan Pemeriksa Keuangan 

b. Mahkamah Konstitusi 

c. Komisi Yudisial

d. Dewan Perwakilan Rakyat

10. Walikota sebagai kepala pemerintah daerah dipilih oleh . . . .

a. presiden c. gubernur 

b. anggota DPRD  d. rakyat secara langsung

11. Kapan BPUPKI resmi dilantik? 

a. Tanggal 1 Maret 1945. 

b. Tanggal 18 Mei 1945. 

c. Tanggal 27 Mei 1945.

d. Tanggal 28 Mei 1945.

12. Kapan BPUPKI dibubarkan?

a. Tanggal 22 Juni 1945. 

b. Tanggal 7 Agustus 1945. 

c. Tanggal 17 Agustus 1945.

d. Tanggal 18 Agustus 1945.

13. Lembaga yang dibentuk untuk meneruskan tugas BPUPKI dalam mem-

persiapkan kemerdekaan Indonesia adalah . . . .

a. Panitia Sembilan c. PPKI

b. KNIP d. KPU

14. Apa tujuan pembentukan Panitia Sembilan?

a. Membahas berbagai usulan mengenai dasar negara Indonesia yang 

muncul pada sidang BPUPKI.

b. Menggantikan tugas BPUPKI.

c. Mengubah Piagam Jakarta.

d. Membahas janji kemerdekaan yang akan diberikan Jepang kepada 

rakyat Indonesia. 

15. Salah satu butir dasar negara pada Piagam Jakarta mengalami peruba-

han. Bagaimana bunyi butir dasar negara setelah diubah tersebut?

a. Persatuan Indonesia.

b. Ketuhanan Yang Maha Esa.

c. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam per-

musyawaratan perwakilan.

d. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
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16. Para perumus Pancasila dalam bermusyawarah sangat menghargai per-

bedaan pendapat. Mereka menjunjung tinggi . . . .

a. egoisme c. toleransi 

b. kesukuan d. kerja keras

17. Salah satu nilai juang yang dapat diteladani dari para perumus Pancasila 

adalah musyawarah. Apa yang dimaksud dengan musyawarah?

a. Menghargai pendapat yang berbeda atau bahkan bertentangan de-

ngan pendapat sendiri.

b. Pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan untuk 

menyelesaikan masalah.

c. Meninggalkan pendapat sendiri demi mengharapkan pujian dari 

orang yang berbeda pendapat.

d. Berjuang sekuat tenaga untuk memenangkan pendapat yang diya-

kini kebenarannya.

18. Salah satu wewenang pemerintah pusat adalah . . . .

a. mengelola sumber daya daerah

b. menyelenggara peradilan

c. memungut pajak daerah

d. menyelenggarakan pemerintahan daerah

19. Hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur pemerintahan-

nya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

disebut . . . .

a. pemerintahan otoriter c. otoritas daerah

b. pemerintah daerah d. otonomi daerah

20. DPR bekerja sama dengan presiden untuk menyusun undang-undang. 

Menyusun undang-undang merupakan perwujudan dari fungsi . . . .

a. yudikasi c. legislasi 

b. anggaran d. eksekusi

21. Apa yang dimaksud dengan amendemen? 

a. Perubahan undang-undang atau penambahan terhadapnya.

b. Pembatalan undang-undang.

c. Pemberlakuan kembali undang-undang.

d. Pembubaran anggota parlemen yang sedang menyusun undang-un-

dang.

22. Salah satu lembaga tinggi negara yang anggotanya dipilih oleh rakyat 

lewat Pemilihan Umum adalah . . . .

a. Dewan Perwakilan Daerah c. Mahkamah Konstitusi 

b. Mahkamah Agung d. Badan Pemeriksa Keuangan 
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23. Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat lewat Pemilu. Siapakah nama 

pasangan presiden-wakil presiden yang terpilih pada Pilpres 2004?

a. Wiranto-Sholahudin Wahid

b. Amien Rais-Siswono Yudohusodo

c. Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla

d. Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi

24. Dalam menjalankan tugasnya, presiden dibantu oleh wakil presiden dan 

para menteri. Siapakah yang menentukan dan memilih para menteri?

a. Rakyat. c. DPR.

b. MPR. d. Presiden.

25. Lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan keuangan nega-

ra adalah . . . .

a. Dewan Pertimbangan Agung

b. Badan Audit Nasional

c. Badan Pemeriksa Keuangan

d. Mahkamah Agung

B.  Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat.

 1. Panitia kecil yang mengesahkan Piagam Jakarta dikenal dengan nama . . . .

 2. Lembaga yang menggantikan BPUPKI adalah . . . .

 3. Lima butir dasar negara yang diusulkan oleh Moh. Yamin pada tanggal 29 

Mei 1945 adalah . . . .

 4. Tokoh yang mengusulkan perubahan pada butir pertama dasar negara 

pada Piagam Jakarta ialah . . . .

 5. Pancasila disahkan menjadi dasar negara Indonesia pada tanggal . . . .

 6. Pemilihan kepala daerah dilaksanakan untuk memilih . . ., . . ., atau . . . .

 7. Pemilihan Presiden dilaksanakan . . . tahun sekali.

 8. Tugas utama Komisi Yudisial adalah . . . .

 9. Dasar otonomi daerah adalah Undang-Undang nomor . . .

10. Masalah politik luar negeri merupakan wewenang pemerintah . . . .

C.  Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar.

 1. Sebutkan nama-nama anggota BPUPKI yang mengusulkan dasar negara.

 2. Mengapa butir pertama dasar negara yang terdapat di dalam Piagam Ja-

karta diubah?

 3. Apa tujuan sebuah negara menyelenggarakan Pemilu?

 4. Apa yang kalian ketahui tentang otonomi daerah? 

 5. Sebutkan hak-hak daerah berdasarkan UU No. 32 tahun 2004.


