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Kewarganegaraan dan Hak Asasi 
Manusia (HAM)

Petunjuk A: P ilih  satu jawaban yang paling tepat

1. Di Indonesia, sistem pers yang berlaku 
menganut paham pers yang...

A. Kebebasan yang bertanggung- 
jawab serta dalam koridor kode 
etik jurnalistik

B. Kebebasan yang seluas-luasnya

C. Mendukung kepentingan peme
rintah yang berkuasa

D. Menjadi corong politik salah satu 
partai politik

E. T idak  ada pem batasan  oleh  
undang-undang pers

2. K em aju an  te k n o lo g i,  te rm asu k  
teknologi komunikasi dan informasi 
perlu disikapi dengan...

A. M em anfaatkan  demi m encari 
keuntungan yang sebesar-be
sarnya

B. Memanfaatkan untuk kesejah
teraan hidup

C. Menolak perkembangan teknologi 
dari luar negeri

D. Kecewa karena penemunya bukan 
bangsa Indonesia

E. Menggunakan kemajuan teknologi 
dan meninggalkan teknologi serta 
budaya sendiri

3. B en tuk-ben tuk  pen ya lahgu naan  
kebebasan pers antara lain sebagai 
berikut, kecuali...
A. B erita  yang kurang m em per

hatikan kode etik jurnalistik

B. Peradilan oleh pers

C. Membentuk opini yang menyesat
kan

D. Tulisan berita yang provokatif

E. Penyiaran berita yang akurat

4. Kebebasan pers di masa reformasi 
lebih tampak nyata dibandingkan 
dengan era sebelum nya. Hal ini 
dikarenakan...

A. Kebijakan negara mengenai pers 
tidak lagi dikekang oleh negara

B. Departemen penerangan dibubar
kan

C. P en cabu tan  u n dan g-u n dan g 
pers

D. Munculnya media massa baru

E. Tidak ada undang-undang pers 
yang baru

5. Setiap orang berhak untuk berkomuni
kasi dan memperoleh informasi. Hal 
ini termasuk hak asasi manusia di 
bidang...

A. Personal right

B. Property right

C. Sosiocultural right
D. Procedural right

E. Right o f  legal equality

6. Salah satu kondisi yang diperlukan 
untuk mengembangkan nilai demo
krasi adalah pertumbuhan ekonomi. 
Mengapa faktor pertumbuhan ekono
mi merupakan salah satu faktor kon
disional yang mendorong demokrasi?
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A. Pertumbuhan ekonomi yang kuat 
menunjukkan kekuatan negara 
untuk melakukan represi te r
hadap kekuatan tandingan di 
dalam masyarakat.

B. Menunjukkan adanya kekuatan 
monopoli dan penguasaan pasar 
oleh negara.

C. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi 
menunjukkan tingginya tingkat 
demokrasi di dalam negara terse
but.

D. Pertumbuhan ekonomi berjalan 
seiring pertumbuhan demokrasi 
di negara tersebut.

E. Kondisi pertumbuhan ekonomi 
akan memperkuat kemampuan 
m asyarakat dalam m end istri
b u s ik a n  S D A  dan  S D M . 
Kemampuan ini bisa digunakan 
untuk menjadi sarana kompromi 
dan  a k o m o d a s i d i ten g a h  
masyarakat.

7. Parameter untuk mengamati apakah
demokrasi terwujud atau tidak dalam
suatu negara antara lain seperti di
bawah ini, kecuali...

A. Pemilihan umum yang dilakukan 
secara teratur dengan tenggang 
waktu yang je las , kom petitif, 
jujur, dan adil.

B. Rekruitmen politik yang dilaku
kan secara terbuka, dimana mem
berikan peluang untuk menga
dakan kompetisi karena semua 
orang dan kelompok mempunyai 
hak dan peluang yang sama.

C. A k u n ta b ilita s  p u b lik , para  
pemegang jabatan publik harus

bisa mempertanggungjawabkan 
kepada publik apa yang dilakukan, 
baik secara pribadi atau sebagai 
pejabat publik

D. Terwujudnya sebuah pengadilan 
yang independen. Hal ini sangat 
diperlukan dalam rangka pen- 
ciptaan sistem  keseim bangan 
antar berbagai kekuasaan yang 
ada dalam negara.

E. Adanya kekuasaan mayoritas di 
atas kekuasaan minoritas yang 
membatasi kekuasaan m inori
tas.

8. Di bawah ini adalah beberapa alasan
mengapa demokrasi merupakan suatu
pilihan bagi suatu negara, kecuali...

A. Pem erintahan dapat dikontrol 
oleh rakyat.

B. Warga masyarakat dapat mem
bentuk asosiasi-asosiasi yang 
dapat mengimbangi kekuasaan 
pemerintahan.

C. Warga masyarakat dapat mengar
tikulasikan kepentingannya dan 
dapat mengimbangi kekuasaan 
pemerintah.

D. Warga masyarakat akan mem
punyai peluang untuk menga
jukan a lternatif kebijaksanaan 
ketimbang menerima begitu saja 
apa yang diajukan pemerintah.

E. Dengan demokrasi akan membuat 
kekuasaan mayoritas berkuasa di 
atas kekuasaan minoritas.

9. Untuk mengembangkan pemerintahan
yang demokratis diperlukan pengem-
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bangan nilai-nilai yang demokratis 
antara lain...
A. kebebasan berkelompok, kebe

basan berpartisipasi, kebebasan 
antarwarga, kesetaraan gender, 
kedaulatan rakyat, saling percaya, 
dan keijasama

B. keijasama, displin, tanggungjawab, 
k e a d ila n , k eb eb asan  p ers , 
pemilu, dan pilkada, kekuasaan 
minoritas

C. kebebasan berkelompok, kebe
basan berserikat, dan berkumpul, 
kebebasan beragama, kebebasan 
membentuk partai politik, kekua
saan mayoritas dan minoritas

D. kebebasan beragama, in tegra
listik, sentralistik, integralistik

E. n ila i kesopanan, kesusilaan , 
liberalisme

10. Akhir-akhir ini sering kita dengar 
unjuk rasa kaum buruh yang menolak 
SKB bersama empat menteri, yakni 
m enteri tenaga kerja  dan trans
m ig ra s i, m en teri dalam  n egeri, 
menteri perindustrian, serta menteri 
perdagangan mengenai penetapan 
upah minimum regional yang tidak 
boleh melebihi pertumbuhan ekonomi 
nasional. Unjuk rasa ini merupakan 
contoh upaya warga negara untuk 
m em perjuangkan pemenuhan hak 
warga negara di bidang...
A. Politik D. Sosial
B. Hukum E. Pertahanan
C. Ekonomi

11. Para penyelengara negara dalam 
bertindak harus tetap berdasarkan 
pada p e ra tu ra n  p e ru n d a n ga n , 
kepatutan, dan keadilan dalam setiap

kebijakan penyelenggaraan negara 
berdasarkan asas...

A. Kepastian hukum
B. Tertib penyelenggaraan negara

C. Kepentingan umum

D. Keterbukaan

E. Proporsionalitas

12. Wujud keterbukaan penyelenggara 
negara pada masyarakat adalah...

A. m end iam kan  sa ja  keb ijakan  
pemerintah

B. menyembunyikan kebijakan itu

C. memberitahukan kebijakan itu

D. menyampaikan melalui media

E. m em pers ilahkan  m asyarakat 
mencari tahu

13. Good governance didasari pemikiran 
bahw a p em er in ta h a n  a d a la h ... 
rakyat.

A. Penguasa D. Pemilik

B. Pendamping E. Wakil

C. Pelayan

14. Perilaku di bawah ini yang tidak 
sesuai dengan pengertian partisipasi 
politik adalah...

A. K eterliba tan  ind ividu  sampai 
pada bermacam-macam tingkatan 
di dalam sistem politik

B. K eg ia tan  w arga negara  yang 
bertu juan m em pengaruh i pe
n g a m b ila n  k e b ija k a n  o leh  
pemerintah

C. K e iku tsertaan  w arga  negara  
dalam keputusan politik

D. K egiatan  pejabat pem erin tah  
untuk a k t if dalam kehidupan 
politik
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E. Perilaku menghargai keputusan 
musyawarah

15. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki 
fungsi legislasi yang artinya...

A. Menetapkan undang-undang

B. M engawasi ja lannya pem erin
tahan

C. Menetapkan anggaran dan keua
ngan negara

D. M em inta pertanggungjawaban 
presiden

E. Menanyakan segala kebijakan pada 
pemerintah

16. Perbedaan negara kesatuan dengan 
sistem sentralisasi dengan desen
tralisasi adalah bahwa negara kesatuan 
dengan sistem sentralisasi...

A. Daerah dapat menyusun anggaran 
belanja negara

B. P e n g h a s ila n  d aerah  d ap a t 
dinikmati oleh daerahnya

C. Segala sesuatu mengenai peme
rintahan ada di tangan pusat

D. Sebagian daerah diberikan we
wenang untuk mengatur daerah
nya

E. Pekeijaan pemerintahan di daer
ah menumpuk

17. Negara kesatuan Republik Indonesia 
di bawah UUD 1950 menganut sistem 
pemerintahan...

A. Presidensil

B. Unicameral

C. Semi presidensil

D. Parlementer

E. Ekstra parlementer

18. Kontrol sosial rakyat sangat penting 
bagi lancarnya sistem pemerintahan 
apabila masyarakatnya...

A. Memberikan simpati kepada peng
kritik pemerintahan

B. Melakukan kontrol sosial yang 
membangun

C. Menyalurkan aspirasi yang men
dukungnya

D. Melakukan oposisi terhadap pe
merintah

E. Mampu m engadili pemerintah 
dengan demonstrasi

19. M en u ru t John Locke , lem baga  
kekuasaan negara meliputi...
A. Legislatif, eksekutif, dan 

eksaminatif

B. Legislatif, eksekutif, dan 
yudikatif

C. Legislatif, eksaminatif. dan 
yudikatif

D. Legislatif, eksekutif, dan 
federatif

E. Legislatif, federatif, dan 
yudikatif

20. Presiden yang berkedudukan sebagai 
kepala negara merupakan sistem 
pemerintahan...
A. Monarki

B. Liberal

C. Parlementer

D. Presidensil

E. Quasi parlementer

21. HAM adalah hak yang melekat pada 
pribadi manusia yang dibawa sejak 
manusia lah ir hingga mati. HAM  
merupakan pemberian dari...



A. Tuhan D. Masa lalu

B. Manusia E. Alam

C. Negara

22. Pemikiran tentang HAM yang makin 
berkembang dewasa ini merupakan 
dampak globalisasi dalam bidang...

A. Politik

B. Ekonomi

C. Hubungan internasional

D. Teknologi dan komunikasi

E. Semua jawaban benar

23. Lahirnya globalisasi sangat dipengar
uhi oleh perkembangan pesat dari...

A. kemajuan manusia dalam hidup
nya

B. takdir manusia sebagai makhluk 
Tuhan

C. majunya teknologi komunikasi 
dan transportasi

D. kepandaian manusia dalam ke
hidupannya

E. kerja keras dari manusia untuk 
maju

24. Di era g loba lisas i in i, pesatnya 
kemajuan teknologi harus kita terima 
dengan...

A. pikiran yang sehat dan penuh 
kewaspadaan

B. ketu lusan  hati untuk m eng
gunakannya

C. penuh keseriusan agar berhasil 
dengan baik

D. keterbukaan dalam menerima 
teknologi baru

E. tekad  untuk leb ih  m engem 
bangkannya

25. Globalisasi melahirkan pasar bebas 
yang berarti...

A. memberikan kesempatan kepada 
setiap orang berdagang

B. menyebarnya produk ke berbagai 
negara

C. setiap orang bebas menjual apa 
saja di pasar

D. kebutuhan m asyarakat dapat 
terpenuhi lewat pasar

E. setiap  bangsa dapat m enjual 
barang-barang bebas

26. Salah satu norma yang hidup di dalam 
m asyarakat yang m em iliki sanksi 
yang tegas adalah...

A. Norma adat

B. Norma kesusilaan
C. Norma hukum
D. Norma kesopanan

E. Norma agama

27. Dalam  kehidupan berm asyarakat 
perlu adanya norma yang bertujuan 
untuk...

A. M e n e n t u k a n  k e h i d u p a n  
bersama

B. Membatasi tindakan sewenang- 
wenang

C. Terciptanya kehidupan eksklusif
D. Mengatur tata pergaulan dalam 

masyarakat

E. M engatur keinginan  bersam a 
warganya

28. U ndang-undang yan g  m engatu r 
mengenai hal-ihwal kewarganegaraan 
adalah...
A. UU No. 12 tahun 2006

B. UU No.32 tahun 2004
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C. U U  No.33 tahun 2004

D. UU No.24 tahun 2004

E. UU No. 15 tahun 2006

29. Berikut ini yang tidak termasuk 
sikap dan perilaku yang cenderung 
menuju ke arah memudarnya jiwa 
nasionalisme di kalangan generasi 
muda pada era globalisasi sekarang 
ini adalah...

A. Pergau lan  bebas di kalangan 
remaja

B. Ada sebagian remaja yang senang
melakukan tawuran

C. Masih ada sebagian pelajar yang 
membolos sekolah

D. Belfyar giat di sekolah dan men
jadi anggota karang taruna

E. A da  sebag ian  pem uda yan g  
mengunakan pakaian kebarat- 
baratan

30. Persatuan Indonesia atau nasionalisme 
Indonesia telah berhasil mengikat 
bangsa Indonesia untuk merebut, 
mempertahankan, dan mengisi kemer- 
dekaaan. Rintisan awal terbentuknya 
rasa persatuan Indonesia diwujudkan 
dalam...

A. K epu tu san  kongres pem uda 
Indonesia

B. P r o k l a m a s i  k e m e r d e k a a n  
Indonesia

C. Sila Persatuan Indonesia

D. Pembukaan U UD  1945 alinea 
ketiga

E. Batang tubuh UUD 1945

31. Rasa nasiona lism e yan g  te r la lu  
b e r l e b i h a n  dan s e m p i t  akan

menimbulkan perasaan angkuh dan 
menganggap bangsa lain rendah. Hal 
ini dinamakan...

A. Animisme

B. Dinamisme

C. Loyalitas

D. Chauvinisme

E. Aroganisme

32. Paham yang membahayakan persatuan 
dan kesatuan bangsa yang disebabkan 
oleh adanya sikap mementingkan 
golongan  atau sukunya m asing- 
masing dikenal dengan...

A. Chauvinisme

B. Provinsionalisme

C. Sukuisme

D. Sinkritisme

E. Ekstrimisme

33. Untuk tetap menyegarkan semangat 
p er ju an gan  dan da lam ran gka  
pembentukan watak bangsa, serta 
menumbuhkan jiw a  idealisme dan 
patriotism e di kalangan generasi 
muda dapat ditempuh dengan cara- 
cara berikut ini, kecuali...

A. M em elihara sem angat, tekad, 
dan displin serta meningkatkan 
partisipasi ak tif dalam m elak
sanakan pembangunan

B. Melakukan pendidikan politik, 
khususnya di kalangan generasi 
muda, dalam rangka m ening
katkan kesadaran akan hak dan 
kewajiban dalam rangka mening
katkan kesadaran akan hak dan 
kewajiban sebagai warga negara 
yang penuh tanggung jawab



C. M engadakan peringatan  hari 
besar nasional

D. Bekeija dengan giat untuk menda
patkan keuntungan yang besar

E. Rela berkorban untuk bangsa dan 
negara

34. Berikut ini adalah ciri-ciri warga 
negara yang demokratis. Yang tidak 
termasuk ciri-ciri warga negara yang 
demokratis, yaitu...

A. Warga negara yang cerdas

B. Warga negara yang bertanggung 
jawab

C. Warga negara yang partisipatif 

I). Warga negara yang religius

E. Warga negara yang suka demo

35. Pengertian demokrasi adalah rakyat 
berkuasa atau government or rule by 
the people.
Pengertian ini dikemukakan oleh...

A. Budiarjo

B. Winataputra

C. Aristoteles

D. Ahmad Sanusi

E. Abraham Lincoln

36. Jika kita memperhatikan fenomena 
sosial banyak kesenjangan-kesen- 
jangan yang teijadi antara normatif 
konstitusi dengan fakta yang teijadi 
seolah-olah demokrasi adalah sebuah 
prinsip kebebasan yang terlepas dari 
aturan. Bagaim anakah sebaiknya 
agar kesen jangan tersebut tidak 
semakin menjalar?

A. Sebaiknya pemerintah mengganti 
sistem demokrasi dengan sistem 
yang lain.

B. Sistem demokrasi kurang tepat un
tuk Indonesia.

C. Rakyat kurang memahami penger
tian demokrasi.

D. Rakyat dan pemerintah harus be
kerja sama dalam memahami dan 
melaksanakan sistem demokrasi.

E. Rakyat dan wakil rakyat di DPR 
harus memperjuangkan ber-jalannya 
demokrasi.

37. Di era globalisasi dewasa ini ada suatu 
gejala erosi budaya di sebagian kalangan 
remaja ditandai dengan...

A. Adanya  kecenderungan berpola 
hidup ala barat

B. Kurang tertariknya remaja pada 
budaya sendiri dan lebih memilih 
budaya barat

C. Tidak adanya wadah bagi budaya 
nasional

D. Lunturnya budaya daerah

E. Maraknya musik dan tarian dari 
barat

38. Manfaat era globalisasi bagi pembangunan 
negara Indonesia adalah...

A. P e n g e m b a n g a n  i p t e k  d a l a m  
pembangunan nasional

B. Masuknya pengaruh budaya asing

C. Adanya kecenderungan berpola 
hidup seperti orang barat

D. Meningkatnya musik-musik barat

E. Timbulnya berbagai kreasi seni-seni 
daerah

39. Contoh konkrit mudahnya kita terkena 
pengaruh nilai budaya asing dalam era 
globalisasi yang tidak sesuai dengan 
kepribadian bangsa antara lain...
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A. Anak-anak muda menjadi penggila 43. 
permainan bola dunia

B. Remaja putri yang mengikuti 
trend dan fashion mode dari 
Eropa

C. Rasa kagum terhadap artis dan 
tokoh luar negeri

D. Siaran televisi yang menyiarkan 
drama mandarin

E. Pemuda yang memakai anting- 
ant ing dan berpakaian acak- 
acakan

44.

40. S ikap se lek tif dalam menghadapi 
pengaruh globalisasi adalah...

A. Tidak mau menerima hal-hal yang 
berhubungan dengan globalisasi

B. Menolak budaya asing

C. Menyesuaikan diri dengan era glo
balisasi dengan tetap berpegang ^  
teguh pada nilai-nilai Pancasila

D. Apatis terhadap perubahan

E. M enerim a perubahan dengan 
persyaratan

41. Undang-Undang No.26 tahun 2006 
mengatur tentang...

A. Pengadilan HAM

B. Pengadilan negeri

C. Pengadilan tinggi 
I). Kasasi

E. Penegakan HAM

42. Serangkaian norma yang bersumber 46. 
dari masyarakat dan berlaku terbatas 
pada lingkungan masyarakat yang 
bersangkutan disebut norma...

A. Moral I). Kesopanan

B. Hukum E. Kebiasaan

C. Agama

Suatu negara d ikatakan  N ega ra  
hukum, kecuali...

A. Adanya undang-undang atau 
peraturan perundangan

B. Adanya alat dan lembaga penegak 
hukum

C. Adanya kesadaran hukum dan 
partisipasi rakyat untuk mene
gakkan hukum

D. Adanya kekuasaan yang otoriter

E. Adanya perlindungan HAM

Undang -Undang  yang  menga tur  
tentang pers saat ini adalah...

A. U U  No.24 tahun 1997

B. UU No.2 tahun 1999

C. U U  No.26 tahun 2006

D. U U  No.40 tahun 1999

E. U U  N o .l tahun 2008

Penyampaian pendapat di muka 
umum yang dilakukan oleh warga 
negara berkewajiban dan bertanggung 
jawab untuk...

A. Me ng ha ru sk an  tun tu tannya  
dilaksanakan

B. M e l i n d u n g i  h ak -h ak  asas i  
manusia

C. Menghargai asas legalitas

D. Menghargai prinsip praduga tidak 
bersalah

E. Menyelenggarakan keamanan

Makna gerakan reformasi adalah...

A. M enata kembal i  hal-hal yang 
menyimpang sesuai dengan nilai- 
nilai ideal rakyat

B. Merombak total tatanan peme
rintah sesuai dengan harapan 
rakyat
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C. Memperbaiki hal-hal yang me
nyimpang

D. Pusat kekuasaan dikendalikan 
kaum teknokrat.

E. Birokrasi sama dengan otokrasi

47. Seorang yang memiliki status bipatride 
maksudnya...

A. Baru mengajukan permohonan 
kewarganegaraan

B. M em ilik i dua status kewarga
negaraan

C. M em ilih  status kew arganega
raan

D. Tidak memiliki status kewarga
negaraan

E. Memiliki status kewarganegaraan 
tempat kelahirannya

48. Perbedaan antara warga negara dan 
bukan warganegara adalah...

A. Domisilinya
B. Kewajibannya

C. Hak

D. Hak dan kewajibannya

E. Tempat menetapnya

49. Sistem pemerintahan negara Indonesia 
termaktub dalam...

A. Pembukaan UUD 1945

B. Batang tubuh UUD 1945

C. Tap M PR No.XVI I/M PR/1998
D. Tap M PR No.XVIIl/MPR/1998

E. Tap M PR No.V/MPR/1998

50. Aturan-aturan dasar yang timbul 
d a la m  p e n y e l e n g a r a a n  nega ra  
meskipun, tidak tertulis disebut...

A. Doktrin D. Konvensi

B. Traktat E. Kebiasaan
C. Yurisprudensi

51. Suatu bentuk negara yang tersusun 
tunggal dan hanya ada satu kesatuan 
untuk mengatur suatu wilayah negara 
adalah...

A. Kesatuan D. Monarki

B. Republik E. Parlementer
C. Federal

52. Pe ng e r t i a n  bangsa  dan negara  
memiliki pengertian berbeda, yang 
dimaksud dengan negara adalah...

A. O rgan isasi kekekuasaan dari 
persekutuan hidup manusia itu

B. Merupakan persekutuan hidup 
manusia

C. Persekutuan manusia bernegara

D. Kehidupan bernegara bertujuan 
mencapai kesejahteraan hidup

E. W a r g a  ne g a ra  y a n g  sa l ing  
berhubungan

53. Persamaan kedudukan warga negara 
secara jelas tertuang dalam UUD 1945 
pasal...

A. 26 D. 29

B. 27 E. 30

C. 28

54. Kewarganegaraan seseorang yang 
ditentukan berdasarkan keturunan 
dinamakan asas...

A. ius soli

B. ius sanguinis

C. legalitas

D. oportunitas
E. ius gentium
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55. Dalam negara  ya ng  menganut  
demokrasi perwakilan/demokrasi 
tidak langsung, rakyat...

A. wajib mengenal para wakilnya

B. menyalurkan aspirasi melalui 
media massa

C. wajib menjadi anggota partai 
politik

D. berhak mengabaikan hukum 
yang berlaku

E. menyalurkan aspirasi melalui 
wakilnya

56. Oleh karena dem okrasi berarti 
pemerintahan untuk rakyat, maka 
tindakan pemerintah harus...

A. didukung oleh seluruh rakyat

B. bermanfaat bagi kesejahteraan 
rakyat

C. d ihindar i  dari  pengawasan 
rakyat

D. be rg un a  bagi  para  wak i l  
rakyat

E. berpihak kepada penguasa

57. Budaya politik pada dasarnya berisi 
hal-hal sebagai berikut, kecuali...
A. sikap D. keyakinan

B. pengetahuan E. tindakan

C. pendapat

58. Dokumen yang dikeluarkan PBB dan 
berisi pernyataan sedunia tentang 
HAM  adalah...

A. Atlantic Charter

B. Universal Declaration o f Human 
Right

C. Hobbeas Corpus act

D. Magna Charta

E. Bill o f Right

59. M o n e y  p o l i t i c  m e r u p a k a n  
pelanggaran HAM  dalam UUD 1945, 
terutama pasal...

A. 27 ayat 2 D. 30 ayat 3

B. 27 ayat 3 E. 33 ayat 1

C. 28

60. Freedom  o f  R e lig iu s  merupakan 
salah satu isi dari...

A. hak politik

B. hak pribadi

C. hak sosial

D. hak ekonomi

E. hak perdamaian

ak ciptaTes
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KEWAflGANEGAflAAN OAK HAW

L A 22. E 42. D
2. B 23. C 43. I)
3. E 24. D 44. D
4. A 25 E 45. B
5. A 26. C 16. A
6. E 27. D 47. B
7. E 28. A 48. D
8. E 29. D 49. B
9. A 30. A 50. D
10. C 31. D 51. A
11. A 32. C 52. A
12. B 33. D 53. A
13. C 34. E 54. B
14. E 35. E 55. E
15. A 36. D 56. B
16. C 37. B 57. D
17. D 38. A 58. B
18. B 39. E 59. C
19. D 40. C 60. B
20. C 41. A
21. A

5r SEJARAH

L c 21. C 41. A
2. B 22. E 42. C
3. D 23. D 43. B
4. B 24. c 44. A
5. C 25. B 45. A
6. C 26. E 46. C
7. D 27. c 47. D
8. C 28. c 48. B
9. A 29. K 49. C
10. D 30. E 50. A
11. B 31. A 51. A
12. n 32. B 52. C
13. c 33. A 53. C
14. c 34. D 54. D
15. c 35. C 55. C
16. c- 36. C 56. A
17. B 37. A 57. D
18. B 38. A 58. E
19. E 39. A 59. E
20. E 40. A 60. A

L6j KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN

I OTONOM! DAERAH

L B 21. B 41. C
2. E 22. C 42. D
3. A 23. D 43. E
4. E 24. B 44. C
5. B 25 E 45. B
6. E 26. B 46. E
7. E 27. A 47. E
8. A 28. E 48. E
9. A 29. C 49. D
10. E 30. B 50. A

11. C 31. E 51. A
12. B 32. E 52. E
13. E 33. E 53. E
14. B 34. E 54. E
15. E 35. E 55. D
16. D 36. E 56. B
17. A 37. E 57. A
18. A 38. E 58. A
19. A 39. E 59. D
20. E 40. E 60. A

r BAHASA INDONESIA

jL D 21. B 41. A
2. C 22. C 42. B
3. D 23. D 43. B
4. B 24. A 44. B
5. C 25. D 45. E
6. B 26. D 46. A
7. C 27. C 47. C
8. A 28. D 48. C
9. D 29. B 49. c
10. D 30. D 50. A
11. D 31. B 51. C
12. B 32. B 52. B
13. C 33. C 53. B
14. C 34. B 54. C
15. B 35. A 55. B
16. B 36. B 56. D
17. D 37. C 57. C
18. C 38. A 58. C
19. D 39. C 59. D
20. B 40. E 60. A

>ta


