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ULANGAN HARIAN BERSAMA  

TENGAH SEMESTER GASAL TAHUN 2016/2017 

 

Mata Pelajaran : PPKn Hari / Tanggal : Senin, 24 Oktober 2016 

Kelas / Peminatan : X / IPA-IPS Waktu : 11.30 – 13.00 WIB 

 
---ooOoo-- 

 

Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat! 

1. Hak Asasi Manusia pada prinsipnya tidak 

boleh dilaksanakan secara mutlak, ini berarti 

pelaksanaannya harus…. 

a. Selalu dibawah pengawasan pemerintah 

b. Diserahkan kepada pribadi masing-

masing 

c. Diselaraskan dengan situasi dan kondisi 

d. Diserahkan kepada kepentingan umum 

e. Berdasrkan pada peraturan yang berlaku 

 

2. Dibawah ini yang bukan merupakan 

pelanggaran HAM berat menurut UU no.39 

tahun 1999 adalah…. 

a. Pembunuhan sewenang-wenang 

b. Pembunuhan masal yang terencana 

c. Dicabutnya untuk memiliki sesuatu 

d. Menghilangkan orang secara paksa 

e. Diskriminasi dilakukan orang secara 

sistematis 

 

3. Secara umum pengertian Hak Asasi Manusia 

adalah…. 

a. Hak dasar yang diberikan Negara kepada 

warga negaranya 

b. Hak alamiah sebagai kodrat manusia 

c. Hak dasar yang dimiliki oleh setiap 

manusia sebagai anugerah Tuhan 

d. Hak dan kewajiban yang diberikan 

kepada Negara 

e. Hak dan kewajiban kemanusiaan yang 

dibawa sejak lahir 

 

4. Alasan pentingnya menegakan Hak Asasi 

Manusia dalam kehidupan yaitu…. 

a. Keadilan dan kemakmuran cepat tercapai 

b. Sesuai dengan prinsip kemanusiaan 

c. Kebutuhan hidup manusia yang semakin 

beragam 

d. Sesuai dengan hati nurani manusia dalam 

kehidupan 

e. Hidup akan menjadi tenang, tentram dan 

damai 

5. Tonggak sejarah modern tentang pengakuan 

Hak Asasi Manusia yang menyatakan 

kekuasaan raja harus dibatasi terdapat 

dalam…. 

a. The Four Freedoms Of Roosevelt 

b. Habeas Corpus Act 

c. Piagam Magna Charta 

d. Deklaration Des Droits De L’home Et Du 

Citoyen 

e. Declaration Of Independence Of America 

 

6. Pelaksanaan Hak Asasi social budaya 

meliputi Hak…. 

a. Mendapatkan kewarganegaraan dan 

penghidupan yang layak 

b. Mengeluarkan pendapat dan mendapatkan 

perlakuan fajar dalam kehidupan 

c. Bebas memeluk agama dan memilih 

keyakinan 

d. Memilih perguruan tinggi dan memilih 

pekerjaan 

e. Mendapat pengajaran dan 

mengembangkan kebudayaan 

 

7. Kejahatan apartheid termasuk dalam 

pelanggaran berat Hak Asasi Manusia dalam 

kategori…. 

a. Kejahatan peran 

b. Kejahatan pejajah 

c. Kejahatan terorisme 

d. Kejahatan terhadap kemanusiaan 

e. Kejahatan genocide 

 

8. Perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia 

yang paling serius, yang tidak dapat diadili 

oleh internasional criminal court adalah…. 

a. Kejahatan genocide  

b. Kejahatan terorisme 

c. Kejahatan kemanusiaan 

d. Kejahatan perang 

e. Kejahatan agresif 
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9. Declaration Of Independence memuat 

pernyataan tentang Hak Asasi Manusia yang 

merupakan pernyataan kemerdekaan Negara 

a. Spanyol 

b. Portugis 

c. Inggris 

d. Perancis 

e. Amerika serikat 

 

10. Hak Asasi Warga Negara RI dalam pasal 27 

ayat 2 UUD 1945 adalah…. 

a. Ikut membela Negara 

b. Mendapat pekerjaan 

c. Mendapatkan pendidikan 

d. Persamaan kedudukan dalam hokum 

e. Mengembangkan kebudayaan 

 

11. Laporan masyarakat atas terjadinya 

pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat 

akan ditindak lanjuti oleh komnas HAM 

dengan…. 

a. Melakukan penyelidikan 

b. Mengadministrasi laporan 

c. Meneruskan ke kepolisian 

d. Melimpahkan ke pengadialan 

e. Meneruskan ke kejaksaan 

 

12. Pernyataan sedunia tentang HAM tercantum 

dalam 

a. Declaration Of Indepence 1776 

b. Habeas Corpus Act 1679 

c. Atlantic Charter 1941 

d. Declaration Of Human Right 1948 

e. Covenant On Human Right 1966 

 

13. UU No.39 mengatur tentang…. 

a. Pengadilan Hak Asasi Manusia 

b. Pembentukan komnas perempuan 

c. Hak Asasi Manusia 

d. Menyampaikan pendapat di muka umum 

e. Diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan 

 

14. Jika dilihat dari unsur perbuatannya, korupsi 

termasuk tindakan melanggar hokum…. 

a. Perdata 

b. Pidana 

c. Adsministrasi Negara 

d. Tata Negara 

e. Dagang 

 

15. Jaminan Hak Asasi Manusia yang termasuk 

dalam UUD 1945 terdapat pada pasal…. 

a. 1 ayat (2) 

b. 2 ayat (1) 

c. 27-34 

d. 29 ayat (1) 

e. 30 ayat (1) 

16. Peraturan yang mendukung terhadap 

kemerdekaan mengemukakan pendapat 

adalah….  

a. UU No 1 tahun 1998 

b. UU No 3 tahun 1998 

c. UU No 7 tahun 1998 

d. UU No 9 tahun 1998 

e. UU No 11 tahun 1998 

 

17. Proses penanganan pelanggaran HAM 

melalui pengadilan HAM diawali dengan…. 

a. Penyelidikan 

b. Penyidikan 

c. Penangkapan 

d. Penahanan 

e. Penuntutan 

 

18. Proses penanganan pelanggaran HAM 

melalui pelanggaran Komnas HAM diawali 

dengan…. 

a. Adanya aduan 

b. Pemeriksaan 

c. Pembuktian 

d. Penyelesaian 

e. Penuntutan 

 

19. Sebagai upaya untuk menegakkan HAM 

pemerintah Indonesia telah membentuk 

Komnas HAM melalui…. 

a. Kepres No. 10 tahun 1979 

b. PP No. 30 tahun 1990 

c. Keppres No.20 tahun 1993 

d. Keppres No. 50 tahun 1993 

e. Inpres No. 50 tahun 1994 

 

20. Pernyataan berikut ini yang merupakan 

bentuk Hak Asasi Manusia di bidang hukum 

adalah…. 

a. Warga Negara bebas menyatakan 

pendapat dan pikiran 

b. Semua orang mempunyai hak memilih 

dan dipilih 

c. Semua warga Negara berhak mendapat 

perlindungan 

d. Mendirikan partai politik merupakan hak 

segala warga Negara 

e. Pemerintah memberikan kebebasan 

kepada semua orang 

 

21. Berikut ini yang merupakan salah satu 

variasi dari sistem pemerintahan presidensial 

diIndonesia adalah … 

a. Parlemen terdiri dari dua bagian DPR dan 

DPD 

b. Presiden adalah kepala negara sekaligus 

kepala pemerintahan 
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c. Kabinet atau mentri diangkat oleh 

presiden dan bertanggung jawab 

kepadapresiden 

d. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh 

Mahkamah Agung dan badan peradilan 

dibawahnya 

e. Presiden sewaktu-waktu dapat 

diberhentikan oleh MPR atas usul dan 

pertimbanganDPR 

 

22. Dalam sistem pemerintahan presidensial, 

preseiden berkedudukan sebagai 

kepalanegara … 

a. Eksekutif 

b. Legislatif 

c. Yudikatif 

d. Negara dan kepala pemerintahan 

e. Pemerintahan dan kepala eksekutif 

 

23. Perhatikan pernyataan di bawah ini! 

(1) Penyelenggaraan negara berada di tangan 

presiden 

(2) Kabinet dibentuk oleh presiden 

(3) Presiden tidak bertanggung jawab kepada 

parlemen 

(4) Presiden tidak dapat membubarkan 

parlemen 

Pernyataan di atas merupakan ciri-ciri dari 

… 

a. Bentuk negara kesatuan 

b. Bentuk negara federasi 

c. Bentuk pemerintahan republik 

d. Sistem pemerintahan presidensil 

e. Sistem pemerintahan parlementer 

 

24. Di bawah ini yang merupakan ciri dari 

sistem pemerintahan presidensial … 

a. Raja atau ratu berfungsi sebagai kepala 

negara 

b. Eksekutif mempunyai hubungan yang 

sangat erat 

c. Mekanisme pertanggungjawaban menteri 

kepada parlemen 

d. Presiden berkedudukan sebagai kepala 

negara dan kepala pemerintahan 

e. Jika terjadi perselisihan antara kabinet 

dan perlemen, kepala negara 

akanmembubarkan parlemen 

 

25. Sebagai warga negara sudah sepatutnya kita 

wajib mendukung penyelenggaraannegara 

berorientasi kepada kepentingan rakyat dan 

merupakan perwujudan nilai-nilaiPancasila 

sebagai ideologi terbuka. Bersikap positif 

terhadap Pancasila sebagai ideologiterbuka 

adalah, kecuali … 

a. Bersikap terbuka terhadap perubahan 

yang berdampak pada kemakmuran 

bangsa 

b. Menyaring budaya-budaya asing yang 

masuk baik secara langsung maupun 

tidaklangsung 

c. Mengembangkan prinsip toleransi, 

bekerja sama dan kekeluargaan dalam 

setiapperikehidupan 

d. Mengembangkan kehidupan demokrasi 

yang disesuaikan dengan 

kebutuhanbangsa dewasa ini 

e. Menyerap semua nilai-nilai yang masuk 

demi kemajuan bangsa pada era 

globalisasisekarang ini 

 

26. Pengelolaan kekuasaan negara dilakukan 

oleh lembaga-lembaga negara, pengelolaan 

kekuasaan negara tidak hanya dilakukan oleh 

presiden beserta para menteri negara selaku 

pemegang … 

a. kekuasaan legislatif 

b. kekuasaan eksekutif 

c. kekuasaan yudikatif 

d. kekuasaan federatif 

e. kekuasaan koordinatif 

 

27. Kekuasaan membentuk undang-undang 

disebut juga kekuasaan legislatif, setelah 

dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

DPR mempunyai kedudukan yang lebih kuat 

dalam pengelolaan kekuasaan Negara. DPR 

secara tegas dinyatakan sebagai pemegang 

kekuasaan untuk membentuk undang-

undang. Hal tersebut diatur dalam … 

a. Pasal 20 Ayat (1) 

b. Pasal 20 Ayat (2) 

c. Pasal 20 Ayat (3) 

d. Pasal 20 Ayat (4) 

e. Pasal 20 Ayat (5) 

 

28. Apabila presiden dan wakil presiden tidak 

dapat melakukan kewajiban dalam masa 

jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan 

tugas keresidenan adalah … 

a. Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam 

Negeri, dan Menteri Pertahanan 

b. Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, 

dan Menteri Sekretariat Negara 

c. Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum 

dan HAM, serta Menteri Luar Negeri 

d. Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan 

HAM, serta Menteri Sekretariatan Negara 

e. Menteri Dalam Negeri, Menteri 

Pertahanan, serta Menteri Koordinator 

Politik, Hukum dan Keamanan. 
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29. Kagiatan yang menunjukkan kewenangan 

presiden sebagai kepala negara adalah … 

a. Membentuk kabinet menteri 

b. Membahas rancangan undang-undang 

APBN 

c. Membuat laporan pertanggung jawaban 

penggunaan APBN 

d. Memberi pengampunan hukuman kepada 

terpidana kasus narkoba 

e. Menetapkan peraturan pemerintah 

pengganti undang-undang 

 

30. Hak prerogratif diartikan sebagai kekuasaan 

… 

a. Mutlak presiden untuk membubarkan 

parlemen 

b. Mutlak presiden untuk mengesahkan 

RUU menjadi UU 

c. Relatif presiden untuk membentuk dan 

membubarkan kabinet 

d. Mutlak presiden yang tidak dapat 

diganggu gugat oleh pihak lain 

e. Relatif presiden yang tidak dapat 

diganggu gugat oleh pihak lain 

 

31. Perhatikan ciri pemerintahan di bawah ini ! 

(1) Terdapat hubungan yang erat antara 

eksekutif dan legislatif. 

(2) Eksekutif yang dipimpin oleh perdana 

menteri 

(3) Kepala negara berkedudukan sebagai 

kepala negara saja bukan sebagaikepala 

eksekutif atau pemerintahan. 

(4) Presiden dipilih langsung oleh rakyat 

melalui pemilihan 

(5) Eksekutif bertanggung jawab kepada 

legislatif. 

(6) Menteri-menteri yang diangkat oleh 

presiden tersebut tunduk danbertanggung 

jawab kepada presiden 

Dari pernyataan tersebut yang merupakan 

ciri sistim pemerintahan presidensial ditandai 

pada nomor … 

a. 1 dan 2 

b. 2 dan 3 

c. 3 dan 5 

d. 4 dan 6 

e. 5 dan 6 

 

32. Sebagai warga negara sudah sepatutnya kita 

wajib mendukung penyelenggaraannegara 

berorientasi kepada kepentingan rakyat dan 

merupakan perwujudan nilai-nilaiPancasila 

sebagai ideologi terbuka. Bersikap positif 

terhadap Pancasila sebagai ideologiterbuka 

adalah, kecuali …. 

a. Menyaring budaya-budaya asing yang 

masuk baik secara langsung maupun 

tidaklangsung 

b. Bersikap terbuka terhadap perubahan 

yang berdampak pada kemakmuran 

bangsa 

c. Mengembangkan prinsip toleransi, 

bekerja sama dan kekeluargaan dalam 

setiapperikehidupan 

d. Mengembangkan kehidupan demokrasi 

yang disesuaikan dengan 

kebutuhanbangsa dewasa ini 

e. Menyerap semua nilai-nilai yang masuk 

demi kemajuan bangsa pada era 

globalisasisekarang ini 

 

33. Perhatikan data di bawah ini : 

(1) Cinta akan kemajuan dan pembangunan 

(2) Pimpinan kerakyatan adalah hikmat 

kebijaksanaan yang dilandasi akal sehat. 

(3) Keseimbangan antara hak dan kewajiban, 

serta menghormati orang lain. 

(4) Musyawarah untuk mufakat dicapai 

dalam permusyawaratan wakil-

wakilrakyat. 

Berdasarkan data diatas yang merupakan 

implementas dari nilai kerakyatan terdapat 

pada nomor … 

a. 2 dan 4 

b. 1 dan 3 

c. 1 dan 4 

d. 1 dan 2 

e. 3 dan 4 

 

34. Sikap positif yang perlu dikembangkan 

warga negara sebagai implementasi nilai-

nilaiPancasila adalah sebagai berikut, kecuali 

… 

a. Mendukung kebijakan pemerintah dalam 

penyelenggaraan negara yangdemokratis 

dan bebas dari KKN. 

b. Berpartisipasi dalam rangka pelaksanaan 

pembangunan nasional. 

c. Mengembangkan prinsip toleransi, 

bekerja sama dalam setiap peri kehidupan. 

d. Memajukan kesejahteraan umum serta 

mencerdaskan kehidupan bangsa 

e. Bersikap terbuka terhadap perubahan 

yang berdampak pada kemaslahatan 

Bangsa. 

 

35. Dalam rangka perwujudan sikap terbuka 

diperlukan kondisi yang dapat 

menumbuhkansikap tersebut, kecuali … 

a. Terwujudnya nilai-nilai agama dan 

budaya 

b. Terwujudnya persatuan bagi bangsa 

Indonesia 
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c. Terwujudnya demokrasi yang menjamin 

HAM 

d. Terwujudnya pemerintahan yang kuat dan 

absolut 

e. Terwujudnya pemerintahan yang bersih 

dan transfaran 

 

36. Menurut UU Nomor 12 tahun 2006, yang 

dimaksud dengan Warga Negara Indonesia 

adalah, kecuali … 

a. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah 

dari seorang ayah Warga Negara 

Indonesia dan ibu warga negara asing. 

b. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah 

dari seorang ayah warga negara asing dan 

ibu Warga Negara Indonesia. 

c. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 

300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya 

meninggal dunia dari perkawinan yang 

sah dan ayahnya Warga Negara 

Indonesia. 

d. Anak yang lahir di luar perkawinan yang 

sah dari seorang ibu Warga Negara 

Indonesia. 

e. Anak yang lahir dalam daerah RI yang 

oleh orang tuanya tidak diketahui dengan 

cara yang sah 

 

37. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2006, Warga Negara Indonesia akan 

kehilangan kewarganegaraannya jika yang 

bersangkutan … 

a. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah 

dari seorang ayah Warga Negara 

Indonesia dan ibu warga negara asing 

b. tidak menolak atau tidak melepaskan 

kewarganegaraan lain, sedangkan orang 

yang bersangkutan mendapat kesempatan 

untuk itu. 

c. secara sukarela mengangkat sumpah atau 

menyatakan janji setia kepada negara 

asing atau bagian dari negara asing 

tersebut 

d. tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam 

pemilihan sesuatu yang bersifat 

ketatanegaraan untuk suatu negara asing 

e. mempunyai paspor atau surat yang 

bersifat paspor dari negara asing atau 

surat yang dapat diartikan sebagai tanda 

kewarganegaraan yang masih berlaku dari 

negara lain atas namanya 

 

38. Dalam sistem pertahanan keamanan rakyat 

semesta, rakyat berfungsi sebagai … 

a. Kekuatan utama sistem keamanan 

b. Kekuatan utama sistem pertahanan 

c. Kekuatan mayoritas sistem pertahanan 

d. Kekuatan pendukung pertahanan 

keamanan 

e. Kekuatan utama sistem pertahanan dan 

keamanan 

 

39. Contoh keikutsertaan siswa di sekolah dalam 

pelatihan dasar kemiliteran dapat dilakukan 

melalui kegiatan … 

a. Menjadi prajurit TNI/Polri 

b. Mengikuti pertandingan olah raga di 

tingkat internasional 

c. Mengikuti kegiatan kepramukaan dengan 

penuh kesadaran 

d. Mengikuti olimpiade fisika, matematika, 

dan kimia di luar negeri 

e. Pengabdian warga negara dalam 

menanggulangi korban bencana alam 

 

40. Sikap dan perilaku warga negara yang 

dijiwai kecintaannya terhadap Negara 

Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan 

Pancasila dan UUD Negara RI tahun 1945 

dalam menjamin kelangsungan hidup hidup 

bangsa dan negara. Pernyataan tersebut 

merupakan pengertian … 

a. Bela negara 

b. Sistem bela negara 

c. Pertahanan negara 

d. Sistem keamanan nasional 

e. Sistem pertahanan keamanan rakyat 

semesta 

 

41. Seorang keturunan bangsa A (ius soli) lahir 

di negara B (ius sanguinis). Maka 

orangtersebut pada dasarnya … 

a. Ius soli 

b. Apatride 

c. Bipatride 

d. Ius sanguinis 

e. Naturalisasi 

 

42. Seorang keturunan bangsa B (ius sanguinis) 

lahir di negara A (ius soli). Oleh karena 

iaketurunan bangsa B maka dianggap 

sebagai warga negara B. Akan tetapi, negara 

A jugamenganggap warga negaranya karena 

berdasarkan tempat lahirnya … 

a. Ius soli 

b. Apatride 

c. Bipatride 

d. Ius sanguinis 

e. Naturalisasi 

 

43. Asas kewarganegaraan yang menentukan 

bahwa peraturan 

kewarganegaraanmengutamakan 

kepentingan nasional Indonesia, yang 

bertekad mempertahankankedaulatannya 
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sebagai negara kesatuan yang memiliki cita-

cita dan tujuannya sendiriadalah … 

a. Asas keterbukaan 

b. Asas kebenaran substantif 

c. Asas kepentingan nasional 

d. Asas perlindungan maksimum 

e. Asas publisitas asas publisitas 

 

44. Hak untuk mengembangkan karir 

pendidikan, mendirikan lembaga 

pendidikanswasta, dan ikut serta menangani 

pendidikan … 

a. Hak di bidang poltik/MA/SMK/MAK 

b. Hak di bidang hukum 

c. Hak di bidang ekonomi 

d. Hak di bidang pendidikan 

e. Hak di bidang sosial budaya 

 

45. Penerapan hak warga negara di bidang 

politik dapat diimplementasikan dalam 

bentuk… 

a. Memasuki anggota partai politik 

b. Membantu fakir miskin dan anak terlantar 

c. Mendapatkan pekerjaan dan penghidupan 

yang kayak 

d. Menjadi guru yang mampu mencerdaskan 

anak bangsa 

e. Menjadi pengusaha yang loyal terhadap 

pemerintah 

 

46. Mereka yang berdasarkan hukum tertentu 

atau menurut undang-undang merupakan 

anggota dari suatu negara dinamakan … 

a. Penduduk 

b. Orang asing 

c. Warga negara 

d. Bukan penduduk 

e. Bukan warga negara 

 

47. Pada dasarnya yang dapat membedakan 

antara warga negara dan bukan warga negara 

dapat ditinjau dari aspek, yaitu … 

a. Haknya 

b. Legal formal 

c. Kewajibannya 

d. Hukum positif 

e. Hak dan kewajiban 

 

48. Stelsel yang menyatakan bahwa seseorang 

akan menjadi warga negara suatu negara 

apabila melakukan tindakan hukum tertentu 

adalah … 

a. Ius soli 

b. Stelsel aktif 

c. Stelsel pasif 

d. Naturalisasi 

e. Ius Sanguinis 

49. Hak yang dimiliki warga negara untuk 

memilih suatu kewarganegaraan (dalam 

stelsel aktif) dinamakan … 

a. Ius soli 

b. Hak opsi 

c. Hak repudiasi 

d. Naturalisasi 

e. Ius sanguinis 

 

50. Asas yang menentukan kewarganegaraan 

seseorang menurut pertalian darah atau yang 

menentukan kewarganegaraan seseorang 

ialah kewarganegaraan orang tuanya, dengan 

tidak mengindahkan di mana ia sendiri dan 

orang tuanya berada dan dilahirkan adalah 

… 

a. Hak opsi 

b. Ius soli 

c. Hak repudiasi 

d. Naturalisasi 

e. Ius sanguinis 

 


