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Assalamu’alaikum, Wr.WB. 

 

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat, hidayah dan inayahNya, 

sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan E – Book / Jobsheet / Lembar Kerja  PPKn ini sebagai 

salah satu buku pelengkap dan buku kerja siswa SMK ISLAM PB. SOEDIRMAN  I tingkat XI (sebelas) 

semester 3 dan 4 untuk Kompetensi Keahlian TKRO, MM dan PSPTV. 

E – Book / Jobsheet / Lembar Kerja ini di susun untuk pembelajaran siswa secara aktif, inovatif, 

kreatif, efektif dan menyenangkan, yang dilengkapi dengan soal-soal/penilaian pengetahuan, 

ketrampilan maupun sikap, untuk persiapan pemberian pembelajaran yang mencakup materi mulai 

dari KD 3.1 sampai 3.11 dan KD 4.1 Sampai KD 4.11 dalam bentuk buku kerja. Adapun keluasan dan 

kedalaman materi disesuaikan dengan alokasi waktu dan kemampuan siswa SMK Islam PB. Soedirman 

1 pada umumnya. 

Kami berharap dengan ditulisnya Buku Pendamping ini akan memperlancar Kegiatan Belajar 

Mengajar (KBM) di sekolah, karena anak akan dituntut untuk lebih banyak aktif dengan berbagai 

stimulus dan menganalisa informasi apa yang telah disampaikan oleh kami sebagai guru mata 

pelajaran. 

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih atas kritik dan sarannya kepada semua pihak baik 

teman seperjuangan maupun sekolah. 

 

Wa’alaikumsalam, Wr.Wb. 

“ALHAMDULILLAH” 

MAN JADDA WAJADA 

SIAPA BERSUNGGUH-SUNGGUH AKAN BERHASIL 

AMIN. 

  Jakarta, 2 Juli 2020 

  Pengarang  

 

 

 

  Drs. Mujiyanto, M.Pd 

 NRP: 91.0310 
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BAB 1. Hakekat Bangsa dan Negara 

 
 

 

 

3.1 Menghayati hakekat bangsa dan Negara sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa 

4.1 Responsif terhadap hakekat bangsa dan negara 

 

 

 

A. Hakekat bangsa  

Pengertian bangsa menurut para ahli: 

1. Ernest Renan  

    Bangsa adalah sekelompok manusia yang mempunyai persamaan nasibdan       

    sepenanggungan yang terbentuk karena keinginan untuk bersatu. 

2. Otto Bauer  

    Bangsa adalah sekelompok manusia yang terbentuk karena memiliki  

    kesamaan karakter yang tumbuh karena adanya persamaan pengalaman. 

3. Friedrich Ratzel  

    Bangsa terbentuk karena ada hasrat untuk bersatu yang timbul karena  

    adanya rasa kesatuan antara manusia dan tempat tinggalnya. 

4. Hans Kohn. 

    Bangsa terbentuk karena adanya persamaan ras, bahasa, adat istiadat dan  

    agama . 

5. G.A.Jacobsen dan M.H.Lipman. 

   Bangsa timbul karena adanya kesatuan budaya (cultural unity) dan kesatuan politik 

   ( political unity). 

 

Unsur terbentuknya bangsa meliputi: 

a. Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, anak anak. 

b. Masyarakat merupakan sekelompok manusia yang telah lama bertempat tinggal  

    disuatu  wilayah tertentu yang memiliki aturan hidup untuk mencapai tujuan bersama. 

c. Suku bangsa merupakan golongan sosial yang memiliki ciri tertentu yang berkaitan  

   dengan asal usul dan kebudayaanya. 

Sedangkan menurut Friedrich Ratzel  mengungkapkan bahwa unsur terbentuknya negara  

Meliputi: 

a. Keinginan mencapai kesatuan nasional yang meliputi sosial, ekonomi, politik, agama,  

    kebudayaan, komunikasi dan solideritas. 

b. Keinginan mencapai kemerdekaan 

c. Keinginan dlalam kemandirian,keunggulan,individualitas, dan kebebasan. 

d. Keinginan untuk menonjol diantara bangsa bangsa dalam mencapai kehormatan,  

    pengaruh, dan prestasi. 

KOMPETENSI DASAR : 

 

 
 

MATERI PEMBELAJARAN 
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Faktor pembentukan bangsa menurut dasar identitas 

1. Primordialisme merupakan ikatan kekerabatan,suku, daerah, bahasa, adat. 

2. Sakral yaitu kesamaan agama yang diyakini oleh masyarakat 

3. Tokoh yang menjadi panutan yang memiliki  kharismatik 

4. Sejarah atau pengalaman masa lampau 

5. Bhineka tunggal Ika merupakan faktor kesadaran masyarakat tentang persatuan 

6. Perkembangan ekonomi yang terspesialisasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

7. Kelembagaan adanya lembaga pemerintahdan politik dapat mempertemukan berbagai   

   kepentingan 

 

B. Hakekat Negara. 

Secara etimologis istilah negara dalam bahasa inggris (state), Belanda dan Jerman (staat), 

Latin ( Statum). Sedangkan menurut Kamus besar bahasa Indonesia negara adalah 

organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan 

ditaati oleh rakyat. 

Menurut para ahli  

1. Plato. 

Negara adalah suatu tubuh yang senantiasa maju, berevolusi dan terdiri dari orang orang. 

2. Thomas Hobbes. 

Negara adalah suatu tubuh yang dibuat oleh orang banyakyang masing masing berjanji 

akan memakainya menjadi alat untuk keamanan dan perlindungan mereka. 

3. George Jelinek. 

Negara Kekuasaan dari sekelompok manusia yang mendiami wilayah tertentu. 

4. F.Heigel 

Negara adalah organisasi kesusilaan yang muncul sebagai sintesis kemerdekaan 

individual dan universal. 

         5. Kranenburg 

         Negara adalah organisasi yang timbul karena kehendak dari golongan bangsa itu sendiri. 

        6. Hans Kelsen. 

        Negara adalah suatu susunan pergaulan hidup bersama dengan cara paksa. 

        7. Karl Mark. 

        Negara adalah alat kelas yang berkuasa ( borju/kapitalis) untuk menindas kaum yang lain   

        (  proletariat/buruh ) 

 

        Unsur terbentuknya negara. 

        a. Unsur Konstitutif. ( mutlak harus ada) meliputi: 

           1. Rakyat adalah semua orang yang berada dalam suatu wilayah suatu negara. 

           2. Wilayah adalah menunjukan batas batas dimana negara itu sungguh sungguh dapat  

               menjalankan kekuasaannya meliputi darat, laut, dan udara. 

           3. Permerintah yang berdaulat. 

 

        b. Unsur deklaratif yaitu pengakuan dari negara lain, UUD, Tujuan negara. 
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UNSUR-UNSUR 
TERBENTUKNYA 

NEGARA
DEKLARATIF

DE FACTO DE JURE

TIDAK 
MUTLAK

KONSTITUTIF

RAKYAT WILAYAH PEMERINTAH 
BERDAULAT

MUTLAK

b. Unsur-unsur Terbentuknya Negara

 
 

       Proses terjadinya negara  

       Terdiri dari 3 proses yaitu: 

        1. Secara alamiah.antara lain. 

            a. Genootschaft atau suku yang dimulai dari keluarga kemudian berkumpul menjadi  

                suku . 

            b. Rijk/Rieich atau kerajaan mulai dari suku terus melakukan ekspansi kedaerah lain  

                maka  muncul kesadaran hak atas tanah jadilah kerajaan. 

            c. State atau Negara tahap yang dimulai dari raja yang absolut dalam pemerintahannya. 

            d. Demokrasi Timbulnya keinginan rakyat untuk memegang pemerintahan sendiri. 

        2. Secara faktual antara lain. 

            a. Proklamasi yaitu penduduk pribumi yang wilayahnya diduduki bangsa lain     

                mengadakan  perjuangan merebut kemerdekaannya contoh Republik Indonesia. 

            b. Sparatis / pemisahan memisahkan diri dari negara lain kemudian menyatakan  

                kemerdekaannya contoh Belgia ( Belanda) Banglades . 

            c. Anexatie / pencaplokan suatu negara berdiri diwilah negara lain contoh Israel. 

            d. Inovation / pembentukan baru negara baru muncul dinegara yang pecah contoh  

                Columbia lenyap muncul Venezuela dan kolombia. 

            e. Cessie /penyerahan sebuah wilayah diserahkan kepada negara lain dengan perjanjia  

                tertentu.contoh wilayah Sleeswijk diserahkan Austria kepada Prusia / Jerman. 

            f. Acessie / Penarikan Bertambahnya tanah dari lumpur sungai atau laut yang mengeras  

               dan di huni manusia. Contoh Mesir terbentuk dari delta sungai Nil. 

            g. Fusi / peleburan negara negara kecil mendiami suatu wilayah mengadakan  

               kesepakatan  untuk melebur jadi satu negara baru contoh Bayern,Baden, Wurttemberg  

               menjadi Jerman. 

        3. Secara teoritis. 

            a. Kontrak sosial negara terbentuk berdasarkan perjanjian masyarakat ( John Lock,  
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               Thomas  Hobes, Jjrouseau). 

            b. Teori Kekuatan negara terbentuk dari penaklukan dan pendudukan ( Karl Mark,  

                J.Laski) 

            c. Teori Ketuhanan Negara terbentuk karena keinginan Tuhan.( Agustinus, Heller,  

                Kranenburg, Thomas Aquinas ) 

            d. Teori histori lembaga lembaga sosial tidak dibuat tetapi tumbuh evolusioner sesuai  

                kebutuhan manusia. 

            e. Teori organis yaitu negara adalah suatu organisme . 

            f. Teori hukum alam yaitu negara terjadi karena kehendak alam ( Plato, Aristoteles,  

               Agustinus, Thomas aquino). 

            g. Teori kedaulatan Hukum Bahwa kekuasaan negara bedasar atas hukum ( Krabbe). 

 

         Sifat hakekat negara 

        Menurut Mariam Budiardjo sifat negara meliputi: 

        1. Memaksa artinya negara memiliki kekuatan secara fisik secara legal untuk memaksa      

            semua peraturan perundang undangan yang berlaku harus ditaati. 

        2. Monopoli artinya negara menetapkan tujuan bersama masyarakat, menentukan mana  

            yang boleh dan tidak boleh karena dianggap dianggap bertentangan dengan tujuan  

            negara. 

        3. Mencakup semua artinya peraturan berlaku untuk semua tanpa kecuali 

 

      Tujuan Negara 

      Tujuan masing masing negara tentunya sangat berbeda hal ini karena dipengaruhi oleh tata  

      nilai sosial budaya, kondisi geografis, sejarah berdirinya, serta politik penguasa yang  

      bersangkutan. 

      Secara umum tujuan negara adalah untuk: 

      1. Menciptakan kesejahteraan 

      2. Mewujudkan ketertiban dan ketentraman seluruh masyarakat. 

      Sedangkan tujuan Nasional negara RI telah tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu: 

      1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. 

      2. Memajukan kesejahteraan umum 

      3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 

      4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi  

          dan keadilan sosial. 

     Ciri ciri Negara 

      Negara memiliki ciri ciri tertentu: 

      1. Coersive instrument ( alat yang memaksa ) artinya tidak boleh ada organisasi atau orang  

          yang bertentangan tengan peraturan perundang undangan 

      2. Zwang ordnung ( alat tata tertib) peraturan tata tertib yang mengikat dan memaksa. 

      3. Top Organization yaitu dibandingkan dengan organisasi lainnya, Negara dipandang  

           paling tinggi 

      4. Psyeke geweld ( paksaan fisik) Negara dapat memaksakan suatu tindakan yang tampak  

          oleh mata 

      5. Exorbitante ( hak luar biasa) Negara memiliki hak yang lebih banyak dan luar biasa. 
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1.Sekelompok manusia yang berada dalam satu ikatan batin yang dipersatukan karena  

    memiliki sejarah dan cita cita yang sama disebut……………. 

    a. masyarakat                    d.rakyat 

    b.warga negara    e.bangsa 

    c.keluarga. 

2. Negara merupakan organisasi yang terbentuk atas kehendak satu golongan adalah  

    pendapat dari………… 

   a.George Jelinek    d.M.Sunarko 

   b.R Jokosutono    e.Kranenburg 

   e.F.Hegel 

3.Bangsa adalah sekelompok manusia yang memiliki satu ikatan batin karena  

   memiliki sejarah dan cita cita yang sama menurut pendapat ……………….. 

   a.Jean Bodin     d.Ernest Renan 

   b.F.Ratzel     e.Otto Bauer 

   c.Hans Kohn. 

4.Dibawah ini tidak termasuk unsure terbentuknya negara adalah………………….. 

   a.rakyat     d.Pemerintahan yang berdaulat 

   b.kekuasaan     e.wilayah 

   c.pengakuan dari negara lain 

5.Pengakuan dari negara lain secara resmi berdasarkan hukum  disebut…….. 

   a.de facto     d.deklaratif 

   b.konstitutif     e.de.yure 

   c.de L Home 

6.Perbedaan antara penduduk dan bukan penduduk didasarkan atas……… 

    a.hak dan kewajiban    d.kedudukan dan tugasnya 

    b.Tempat tinggal dan pekerjaannya  e.kekayaan dan hak haknya 

    c.wewenang dan tanggung jawabnya. 

 

7.Orang yang bertempat tinggal atau berdomisili didalam wilayah suatu negara    

   disebut 

   a.penduduk     d.warganegara 

   b.rakyat     e.bangsa 

   e.orang asing 

8.Orang yang berada dalam wilayah negara tapi tidak bermaksud tinggal menetap  

   dinegara tersebut adalah……………. 

   a.penduduk     d.orang asing 

   b.warganegara    e.bangsa 

   c.rakyat 

9.Bangsa adalah satu kesatuan budaya dan kesatuan politik hal ini merupakan  

   pendapat dari………….. 

   a.Ernest Renan     d.Otto Bauer 

   b.Hans Kohn     e. F.Ratzel 
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   c.Kranenbrug. 

10.Contoh perilaku untuk menggalang persatuan dan kesatuan dalam kehidupan     

     berbangsa dan bernegara adalah…………. 

     a.melakukan pernikahan antar warga yang berbeda. 

     b.saling menghormati dan silaturahmi 

     c.menghilangkan segala perbedaan yang ada. 

     d.menindak pelanggaran hukum dengan tegas 

     e.menghilangkan kesejahteraan hidup masyarakat. 

11.Diantara unsure unsure pembentukan negara yang termasuk unsure deklaratif    

      adalah……………. 

      a.rakyat     d.pengakuan dari negara lain 

      b.wilayah     e.pemerintahan yang berdaulat 

      c.konstitusi 

12. Istilah negara dalam bahasa prancis adalah…………….. 

     a.state     d.L’etat 

     b.staat.     e.Io stato 

     c.statum. 

13.Yang menjadi warga negara Indonesia adalah orang Indonesia asli dan orang      

      bangsa lain yang disahkan dengan UU sebagai warga negara tertuang dalam UUD      

      1945 pasal….. 

      a.pasal 26.     d. pasal 26 ayat 1 

      b.pasal 27 ayat 2    e. pasal 28 

      c. pasal 30 

        14. terjadinya negara Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah salah satu      

               contoh 

               a. cessei                d. inovation   

         b. proklamasi           e. acessei 

               c. anexatei. 

              15.urutan tahap tahapan pertumbuhan suatu negara secara primer adalah………… 

              a. suku – kerajaan – negara nasional - demokrasi 

              b. kerajaan - suku - negara nasional - demokrasi 

              c. kerajaan – demokrasi – suku - negara nasional 

              d. suku - kerajaan – demokrasi – negara nasional 

              e. negara nasional – suku – demokrasi – kerajaan. 

            16. Negara tumbuh dan terbentuk secara evolusioner sesuai dengan kebutuhan  

                   manusia  ini  adalah teori………. 

                   a. organis                              d. alamiah. 

              b. kekuatan     e. historis 

              c. ketuhanan. 

            17. Suatu pendekatan yang mempersoalkan asal mula terbentuknya negara pertama   

                  Kali diduniaadalah pendekatan……… 

              a. factual     d. skunder 

              b. primer     e. historis 

              c. sosiologis 

            18. Berdasarkan fakta historis negara dapat terbentuk melalui fusi artinya………….. 

             a. wilayah tak bertuan diduduki kemudian dikuasai 

             b. negara memisahkan diri dari negara yang menguasai. 

             c. munculnya negara diatas negara yang pecah 
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             d. negara negara kecil melebur jadi negara baru 

           e. wilayah diserahkan kepada negara lain dengan perjanjian. 

           19. Berdasarkan historis berdirinya negara Belgia tahun 1839 berdasarkan…………… 

   a. melepaskan diri dari negara dan menyatakan kemerdekaannya 

   b. negara yang semula dijajah diberi kemerdekaan 

   c. sebelumnya belum ada yang menguasai 

   d. peleburan dua negara menjadi Satu 

   e. lenyapnya satu negara dan muncul negara baru 

20. Salah satu contoh penganut teori kedaulatan tuhan adalah………… 

a. F.Hegel      d. Karl Marx 

b. john Lock     e. J J.Rouseau 

c. Plato. 

21. Terjadinya negara berdasarkan teori hukum yang dikemukakan oleh Aristoteleh  

     adalah….. 

a. negara terbentuk melalui peperangan. 

b. negara merupakan alatuntuk mengatur tingkah laku manusia. 

c. seseorang memaksakan orang lain karena memiliki kelebihan 

d. untuk mempertahankan dan mencukupi kebutuhan 

e. manusi hidup selalu membutuhkan bantuan orang lain. 

22. Negara terjadi berdasarkan pendekatan primer dan skunder,primus inter pares  

    muncul pada fase…………… 

a. genooschaft     d. kerajaan/rijk 

b. negara nasional     e. negara demokrasi 

c. staat. 

23. Dibawah ini bukan merupakan tokoh penganut teori kekuasaan dalam asal mula  

      terjadinya negara yairu 

a. Thomas Aquino    d. J.Laksi 

b. Leon duguit.    e. Karl Marx. 

c. openheimer. 

24. Anexatei adalah terjadinya negara karena……………. 

  a. mencaplok negara lain    d. muncul negara baru 

  b. penyerahan dari negara lain.   e. memisahkan diri 

  c. penaikan lumpur/delta. 

25. urutan tahap tahapan pertumbuhan suatu negara secara primer adalah………… 

  a. suku – kerajaan – negara nasional - demokrasi 

  b. kerajaan - suku - negara nasional - demokrasi 

   c. kerajaan – demokrasi – suku - negara nasional 

  d. suku - kerajaan – demokrasi – negara nasional 

   e. negara nasional – suku – demokrasi – kerajaan 

 

 

SOAL ESSEY. 

1. Sebutkan dan jelaskan unsure terbentuknya bangsa 

2. Jelaskan cirri cirri negara 

3. Jelaskan perbedaan antara warganegara dengan bukan warganegara. 

4. jelaskan masing masing asal mula terjadinya negara berdasarkan teori factual 

5. sebut tujuan Negara Republik Indonesia 
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……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUGAS PRODUK / PROSES / PROYEK 

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
 

Penskoran Penilaian Ketrampilan  

No Komponen/Sub Komponen 
Skor/Bobot 

Penilaian 

1 Kesesuaian Produk 75 

 a. Kesesuaian media 25 

 a. Kesesuaian isi 50 

3 Waktu  25 

 Ketepatan waktu kerja 25 

 

 

 

        Hasil Penilaian Produk 

KET 
Kesesuaian 

Produk 
Waktu 

Nilai Siswa 

Maks/Perolehan 
Paraf Guru 

Skor Maksimal 75 25 100 
………….. 

Skor Perolehan ……. ……. ………… 

 

No Soal Bobot Persoal 

PG 

Skor 

Penilaian 
Nilai 

1 10 

100 

Nilai 

Siswa 

 

……… 

Paraf 

Guru 

 

……… 

2 10 

3 10 

4 10 

5 10 

6 10 

7 10 

8 10 

9 10 

10 10 

PENILAIAN KETERAMPILAN 
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BAB 2 

Fungsi dan peran Pancasila dalam kehidupan bangsa dan  

Negara Indonesia 

     

 

 3.2 Mensyukuri fungsi dan peran Pancasila dalam kehidupan bangsa dan Negara  

                   Indonesia 

 4.2 Proaktif melaksanakan fungsi dan peran Pancasila dalam kehidupan bangsa dan  

                  Negara Indonesia. 

 Materi pembelajaran 

A. Kedudukan, Fungsi Pancasila.  

Kedudukan Pancasila 

1. Pancasila sebagai dasar Negara adalah sebagai pedoman dalam pengaturan 

kehidupan penyelenggaraan ketatanegaraan yang mencakup berbagai bidang 

kehidupan 

2. Pancasila sebagai pandangan hidup adalah cara pandang, pedoman,arahan bagi 

seseorang untuk memandang diri sendiri untuk menentukan hidupnya serta 

digunakan untuk memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi. 

3. Pancasila sebagai kepribadian bangsa adalah sifat hakiki yang tercermin dalam 

sikap bangsa Indonesia yang membedakan dari bangsa lain. 

4. Pancasila sebagai perjanjian luhur adalah suatu perjanjian yang disepakati bersama 

oleh seluruh rakyat Indonesia dan harus diamalkan dan dilestarikan 

5. Pancasila sebagai sumber dari segala seumber hokum adalah segala hokum dan 

perundang undangan yang berlaku harus bersumber pada Pancasila. 

6. Pancasila sebagai Idiologi nasional adalah system nilai yang ideal, dicita citakan 

dan diyakini kebenaranya untuk diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat 

berbangsa dan bernegara. 

 

 Fungsi Pancasila 

1. Menjadi alat dalam upaya mengatasi konflik atau ketegangan social. 

2. Menjadi sumber motivasi untuk mewujudkan cita cita, gagasan,ide dalam 

kehidupan nyata 

3. Menjadi sumber semangat untuk mewujudkan nilai nilai yang termuat dalam 

Pancasila 

4. Menjadi jawaban untuk menghadapi perkembangan global 

5. Menjadi sumber inspiurasi bagi perjuangan bangsa Indonesia.. 

  

B. Arti penting Pancasila sebagai dasar Negara dan pandangan hidup. 

1. Membentuk identitas atau jati diri bangsa 

2. Mengatasi berbagai pertentangan dan ketegangan social 

3. Memberikan arahan, tujuan, sekaligus menjadi pendorongdalam upaya mencapai 

tujuan banga. 

4. Pedoman dalam memecahkan berbagai masalah bangsa dan Negara 

KOMPETENSI DASAR/INDIKATOR : 
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5. Saranan pemersatu bangsa dan Negara. 

 

C. Nilai nilai Pncasila  

1. Ketuhanan yang maha esa. 

a.Bangsa Indonesia percaya dan taqwa kepada Tuhan YME 

b.Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antar pemeluk       

   agama dan penganut kepercayaan. 

c.Membina kerukunan hidup antar sesesama umat beragama. 

d. tidak memaksakan satu agama .dll. 

 

 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 

     a.Mengakui dan memperllakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya 

     b. Mengakui persamaan drajat, hak dan kewajiban asasi setiap manusia 

     c. Mengembangkan sikap saling mencintai,tenggang rasa,teposaliro 

     d. berani membela kebenaran dll. 

 

 3. Persatuan Indonesia. 

     a. Mampu menempatkan kepentingan kepentingan bangsa dan Negara diatas  

                    kepentingan pribadi dan golongan 

     b. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan Negara 

     c. Mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa 

     d. Memelihara ketertiban dunia.Dll 

 

 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan    

                perwakilan. 

a. Setiap manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama. 

b. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain 

c. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan 

d. Musyawarah mufakat dengan semangat kekeluargaan 

e. Menghormati, menjunjung tinggi setiap keputusan yang di capai.Dll 

 

 5. Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia. 

     a. Mengembangkan perbuatan luhur 

     b. Mengembangkan sikap adil terhadap sesame 

     c. Menjaga keseimbangan antar hak dan kewajiban 

     d. Menghormati hak orang lain 

     e. Tidak menggunakan hak milik yang merugikan kepentingan umum.Dll 

 

D. Membiasakan diri berprilaku sesuai dengan nilai nilai Pancasila 

 

1. Lingkungan keluarga 

 a. Berbakti kepada orangtua 

 b. Orang tua menyayangi dan mendidik anak anak 

 c. Saling menghormati, membantu sesame anggota keluarga. 

 d. ikut musyawarah bersama keluarga. 
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         e. Selalu menjaga nama baik keluarga dll. 

2. Lingkungan sekolah 

 a. Menghormati teman yang beda agama. 

 b. Menjalankan perintah agama. 

 c. Melakukan kewajiban sebagai siswa 

 d. tidak memaksakan kehendak. 

 e. menyelesaikan masalah dengan musyawarah dll. 

3. Lingkungan masyarakat. 

 a. Mengedepankan musyawarah dlm mengambil keputusan yang menyangkut     

                kepentingan masyarakat. 

 b. Dalam musyawarah hendaknya tokoh masyarakat member contoh yang demokratis. 

 c. Mendorong sikap kekeluargaan dan rasa cinta tanah air. Dll 

4. Lingkungan bangsa dan Negara 

 a. Memberikan bantuan bencana. 

 b. Tidak membedakan SARA. 

 c. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan pemerintah 

 d. Menjaga fasilitas umum. 

 e. membayar pajak dll. 

 

 

        Indonesia 

 

A. SOAL PILIHAN GANDA 

1. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, Pancasila merupakan … 

     a. pandangan Negara 

     b. pandangan hidup sekaligus dasar Negara 

     c. pandangan agama 

     d.  nilainya sama dengan nilai agama 

     e. kebenaran mutlak 

2. Lembaga yang mengesahkan UUD 1945 sebagai dasar hukum tertulis adalah … 

a.  BPUPKI 

b.    PPKI 

c.  DPR 

d.  MPR 

e.     KNIP 

3. Panscasila memberi petunjuk gidup untuk mencapai kesejahteraan lahir dan batin. Hal ini 

mencerminkan fungsi Pancasila sebagai … 

a.  dasar Negara 

b.   pandangan hidup 

c.  jiwa dan kepribadian 

d.  sumber dari segala sumber hukum 

e.  tujuan yang akan dicapai 

4. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, artinya … 

a.  segala peraturan perundang-undangan bersumberkan Pancasila 

b.  Pancasila telah digan ti dari bumi Indonesia 

c.  Pancasila sebagi acuan dalam memecahkan masalah 
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d.  Pancasila dan UUD1945 sebagai dasar NegaraRI 

e.  Pancasila telah disahkan oleh lembaga berwenang 

5. Istilah ideologi berasal dari Negara … 

a.  latin 

b.  yunani 

c.  jawa 

d.  sansekerta 

e.    India 

6. Pancasila sebagai dasar negara merupakan kesatuan yang bulat. Pernyataan ini berarti … 

a.  pancasila bias diperas menjadi Trisala 

b.  Trisala bias diperas menjadi gotong-royong 

c.  Sila-sila Pancasila dilaksanakan sesuai dengan kemampuan 

d.  Sila-sila dapat ditafsirkan sendiri-sendiri sesuai dengan pandangan politik setiap orang 

e.  Sila yang satu tidak dapat dipisahkan dari sila yang lainnya 

7. Pancasila yang tertera dalam Penbukaan UUD 1945, alinea keempat, merupakan 

pandangan hisup bangsa. Selain itu, pancasila mempunyai kedudukan sebagai dasar Negara 

yang berarti … 

a.  Pancasila sebagai dasar untuk mengatur penylenggaraan Negara 

b.  Pancasila sebagai ilmu yang harus dipelajari setiap warga 

c.  Pancasila sebagai alat untuk menghubungkan pemerintah dengan rakyat 

d.  Pancasila sebagai dasar untuk mengatasi hubungan manusia dengan manusia 

e.  Pancasila sebagai perjanjian hukum bangsa 

8. Istilah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum seperti yang tercantum dalam 

TapMPR No.XX/MPRS/1966 mempunyai hubungan yang sangat erat dengan … 

a.  Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia 

b.  Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa 

c.  Pancasila sebagai dasar Negara 

d.  Pancasila sebagai perjanjian luhur 

e.  Pancasila sebagai budaya bangsa 

9. PPKI, pada sidangnya 18 Agustus 1945 menytakan didalam pembukaanya bahwa Pancasila 

sebagai dasar negara. Dasar Negara itu dimaksudkan sebagai … 

a.  landasan untuk merumuskan pemerintahan 

b.  lambing yang mencerminkan persatuan dan kesatuan bangsa 

c.  perwujudan sumpah pemuda yang diikrarkan 28 Oktober 1928 

d.  pedoman dan tuntutan setiap warga Negara dalam hidup bernegara dan bermasyarakat 

e.  dasar untuk mengatur penyelenggaraan Negara 

 

10. Nilai pancasila yang bersifat abadi ialah nilai pancasila yang terdapat dalam … 

 a.  Batang tubuh UUD1945 

  b. Pembukaan UUD1945 

 c.  Penjelasan UUD1945 

 d.  Amandemen UUD1945 

  e. Pasal-pasal aturan peralihan 

  

11. Nilai-nilai pancasila yang tidak dapat diubah lagi adalah … 

a.  nilai instrument 

b.  nilai dasar 

c.  nilai operasional 

d.  nilai objektif 

e.        nilai subjektif 
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12. Pancasila sebagai ideologi terbuka ditetapkan pada … 

a. 2 mei 1908 

b. 20 mei 1908 

c. 1 juni 1945 

d. 1 oktober 1966 

e. 10 november 1986 

 

13. Visi pembangunan nasional adalah … 

a.  mewujudkan Indonesia aman, damai dan bersatu 

b. mewujudkan pemerataan pembangunan 

c. mewujudkan masyarakat demokratis 

d. mewujudkan bangsa yang berdaya saing 

   e. mewujudkan Indonesia yang mandiri, adil, dan makmur 

 

14.Mewujudkan Indonesia yang asri dan mandiri merupakan … 

a. visi pembangunan nasional 

b. misi pembangunan nasional 

c. hakikat pembangunan nasional 

d. program pembangunan nasional 

e. tujuan pembangunan nasional           

   15.Nilai adalah perasaan-perasaan tentang apa yang diinginkan atau tidak diinginkan yang 

memengaruhi perilaku sosial. Pengertian ini dikemukakan oleh … 

a. Nursal Luth 

b. J.S. Badudu 

c. Lab. IKIP Malang 

d. C. Klukohon 

e. Sumarsono Mastoko 

 

     SOAL ESSAY 

1. Jelaskan pengertian Pancasila sebagai dasar Negara dan pandangan hidup 

2. Sebutkan fungsi  Pancasila. 

3. Uraikan tiga nilai kehidupan bernegara dari Pancasila 

4. Jelaskanlima fungsi Pancasila. 

5. Sebutkan contoh prilaku yang sesuai dengan nilai Pncasila dalam lingkungan  

    a. Sekolah 

    b. Masyarakat  

    c. Keluarga  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Soal Bobot Persoal 

PG 

Skor 

Penilaian 
Nilai 

1 10 

100 

Nilai 

Siswa 

 

……… 

Paraf 

Guru 

 

……… 

2 10 

3 10 

4 10 

5 10 

6 10 

7 10 

8 10 

9 10 

10 10 
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TUGAS PRODUK / PROSES / PROYEK 

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
 

Penskoran Penilaian Ketrampilan  

No Komponen/Sub Komponen 
Skor/Bobot 

Penilaian 

1 Kesesuaian Produk 75 

 a. Kesesuaian media 25 

 b. Kesesuaian isi 50 

3 Waktu  25 

 Ketepatan waktu kerja 25 

 

 

 

        Hasil Penilaian Produk 

KET 
Kesesuaian 

Produk 
Waktu 

Nilai Siswa 

Maks/Perolehan 
Paraf Guru 

Skor Maksimal 75 25 100 
………….. 

Skor Perolehan ……. ……. ………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENILAIAN KETERAMPILAN 
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BAB 3. 

Nilai-Nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan 

pemerintahan Negara 

 

 

 

3.3       Menganalisis nilai-Nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan     

     pemerintahan Negara    

4.3      Mengambil keputusan bersama sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka    

          praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara  

 

 

 

Praktek penyelenggaran Pemerintah  

 

A. Sistem pemisahan dan pembagian kekuasaan menurut para ahli  

   1. John Locke memisahkan kekuasaan menjadi tiga yaitu :  

 a. Eksekutif  yaitu badan atau lembaga yang membuat Undang Undang 

 b. Legislatif  yaitu Badan yang bertugas menjalankan UU termasuk   mengadili   

                pelanggaran UU 

 c. Federatif  yaitu badan menjalankan fungsi diplomatic seperti mengumumkan perang  

               dan perdamaian terhadap Negara lain 

  2. Montesqieu dalam Trias Politica membagi kekuasan menjadi tiga yaitu: 

 a. Eksekutif  

 b. legislative 

 c. Yudikatif yaitu badan pengawas UU dalam menegakan keadilan. 

  3. Van Vollen Hoven membagi kekuasan dalam catur praja yang meliputi : 

 a. Bestuur artinya pemerintah 

 b. Politie kekuasaan yang memeksa penduduk untuk taat hokum. 

 c. Rechspraak atau peradilan 

 d. Regeling artinya peraturan 

 

B. Pembagian kekuasan di Indonesia 

Di Indonesia menerapkan system pembagian kekuasaan antara lembaga  

Seperti :1. Legislatif yaitu MPR,DPR, DPD,DPRD yang berfungsi sebagai penentu kebijakan    

                 dan mengontrol lembaga eksekutif.hal ini sesuai dengan UUD 1945 pasal 2,3,19,    

                 20, 21, 22,  

   2. Eksekutif yaitu pemerintah antara lain presiden ,wapres, para mentri, kepala  

                  Daerah yang memiliki wewenang dalam bidang diplomatic,administrative, militer  

                  yudikatif dan legislative. Hal ini terdapat dalam pasal 4 sampai dengan pasal 17. 

2. Yudikatif yaitu MA,MK,KY hal ini terdapat dalam pasal 24 UUD 1945. 

 

 

KOMPETENSI DASAR/INDIKATOR : 

 

 
 

MATERI PEMBELAJARAN 

 

 
 



E – BOOK  PPKN  KELAS  X Kur Terintegrasi Du / Di 

 

20 Rev : 03                                                                                                      No : F.02.55  

 

Penyelenggara pemerintah Negara Republik Indonesia 

Karakteristik pemerintahan   Indonesia   setelah   dilakukannya perubahan UUD Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, yaitu: 

1) Kekuasaan    konstitutif,    yaitu    kekuasaan    untuk    mengubah    dan menetapkan Undang-

Undang Dasar. Kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana 

ditegaskan dalam  Pasal 3  ayat (1) UUD  1945. 

2) Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggraan 

pemerintahan Negara.   Kekuasaan ini dipegang oleh Presiden sebagaimana ditegaskan dalam   

Pasal 4 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Presiden 

Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. 

3) Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan  ini  dipegang  

oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 ayat (1) UUD Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945  yang  menyatakan  bahwa  Dewan  Perwakilan  Rakyat  

memegang kekuasaan membentuk undang-undang. 

4) Kekuasaan yudikatif atau  disebut kekuasaan kehakiman yaitu kekuasaan untuk menyelengga 

rakan peradilan   guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah 

Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan    dalam    Pasal 24 ayat (2) UUD 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Kekuasaan kehakiman dilakukan 

oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan 

peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan 

tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. 

5) Kekuasaan  eksaminatif/inspektif,  yaitu  kekuasaan  yang  berhubungan dengan penyelenggaraan 

pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Kekuasaan ini 

dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 E  ayat (1) 

UUD 1945  

6) Kekuasaan moneter, yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, 

mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. 

Kekuasaan ini dijalankan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral di Indonesia sebagaimana 

ditegaskan dalam Pasal 23 D UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945  

Adapun dalam penjelasan UUD 1945 Sebelum amandemen mengatakan terdapat 7 pokok system 

pemerintahan RI yaitu:  

a. Negara Indonesia berdasar atas hokum ( rechstaat) tidak berdasarkan kekuasaan belaka. 

b. Pemerintahan berdasar atas konstitusi, tidak bersifat absolutism 

c. Kekuasaan Negara tertinggi berada di tangan MPR 

d. Presiden adalah penyelenggara pemerintahan tertinggi dibawah MPR 

e. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR 

f. Mentri Negara adalah pembantu presiden dan tidak bertanggung jawab kepada DPR. 

g. Kekuasaan kepala Negara tidak tak terbatas. 

 

Setelah terjadi amandemen UUD 1945 ke empat tahun 2002 maka pokok pokok system 

pemerintahan RI meliputi : 

a. Indonesia berbentuk Negara kesatuan dengan prinsip otonomi yang luas, wilayah Negara 

terbagi bagi dalam provinsi provinsi. 

b. Bentuk pemerintahan adalah republic. 

c. Sistem pemerintahan adalah presidensial 

d. Presiden adalah kepala Negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden 

dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat serta diangkat oleh MPR untuk masa 

jabatan lima tahun 
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e. Kabinet atau mentri diangkat oleh Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. 

f. Parlemen terdiri atas dua bagian ( bicameral) yaitu DPR,DPD. Para anggota dewan merupakan 

anggota MPR. DPR memiliki kekuasaan legislative dan kekuasaan mengawasi jalanya 

pemerintahan. 

g. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh MA dan badan peradilan dibawahnya. 

 

C. Kementrian negara 

Menurut Perpres No 7 Tahun 2015 membagi kementrian Negara dalam tiga kelompok sebagai berikut 

1. Kelompok I yaitu kelompok yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklaturnya 

disebut dalam UUD 1945. Yaitu Kementrian dalam negeri, Luar Negeri, Pertahanan. 

Yang memiliki fungsi: 

a. Perumusan, penetapan dan pelaksana kebijakan dibidangnya 

b. Pengelolaan barang milik Negara yang menjadi tanggung jawabnya 

c. Pengawasan dan pelaksanaan tugas di bidangnya 

d. Pelaksana kegiatan teknis dari pusat sampai daerah 

e. Koordinasi tugas dilingkungan kementrian,dll. 

2. Kelompok II  yaitu 

-  Kementrian Agama    Kementrian tenaga kerja 

- Kementrian hokum dan HAM   Kementrian Perindustrian 

- Kementrian Keuangan    Kementrian Perdagangan 

- Kementrian DikBud    Kementrian ESDM 

- Kementrian Ristek, Dikti   Kementrian PUPera 

- Kementrian Kesehatan    Kementrian Perhubungan 

- Kementrian Sosial    Kementrian Ling hidup, Kehutanan 

- Kementrian Desa,Daerah tertinggal  Kementrian Agraria dan tata ruang. 

 

Kelompok III mencakup: 

- Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional 

- Kementian PAN dan Reformasi Birokrasi 

- Kementrian BUMN 

- Kementrian Koperasi dan UKM 

- Kementrian Pariwisata 

- Kementrian Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak 

- Kementrian Pemuda dan Olahraga 

- Kementrian Sekretariat Negara 

 

D. Lembaga Pemerintah Non-Kementerian 

 merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk membantu presiden dalam melaksanakan tugas 

pemerintahan tertentu. Lembaga Pemerintah Non-Kementerian berada di bawah presiden dan 

bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri yang 

terkait.Keberadaan  LPNK  diatur  oleh  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia, yaitu Keputusan 

Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, 

Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen 

Contoh Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, diantaranya adalah : 

a. Badan Intelijen Negara (BIN) 

b. Badan Narkotika Nasional (BNN) 

c. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) 

d. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) 

e. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) 
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f. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) 

g. Badan  Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) 

h. Badan   Pertanahan Nasional (BPN)  

i. Badan  Pusat Statistik(BPS) 

j. Badan SAR Nasional (Basarnas) 

k. Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), dll 

 

Tugas kementerian negara  dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, yaitu: 

1) Penyelenggara   perumusan,   penetapan,   dan   pelaksanaan   kebijakan   di bidangnya, 

pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengawasan atas 

pelaksanaan tugas di bidangnya dan pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah. 

2) Perumusan,  penetapan,  pelaksanaan  kebijakan  di  bidangnya,  pengelolaan barang 

milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengawasan atas pelaksanaan tugas di 

bidangnya, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di 

daerah dan pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional. 

3) Perumusan  dan  penetapan kebijakan  di   bidangnya, koordinasi dan sinnkronisasi pelaksanaan 

kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik/kekayaan negara    yang menjadi tanggung 

jawabnya dan pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya. 

 

Pemerintah Daerah  

keberadaan   pemerintahan   daerah   dalam   proses penyelenggaraan pemerintahan di Republik 

Indonesia sangat penting karena secara  tegas  dijamin  dan  diatur  dalam UUD Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang 

Pemerintahan Daerah. Pasal 18 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas 

menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah 

provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai 

pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Ketentuan tersebut secara jelas menunjukkan 

bahwa di negara kita terdapat mekanisme pembagian kekuasaan secara vertikal, yaitu pembagian 

kekuasaan antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah.  

Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dilaksanakan menurut asas otonomi dan 

tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Dengan demikian  Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bukanlah lembaga 

yang terpisah atau berdiri sendiri tanpa adanya kontrol dan koordinasi. Pemerintah pusat dan 

pemerintahan daerah merupakan pelaku pembagian kekuasaan secara vertikal.  

 

 

     pemerintahan Negara    

 

A. SOAL PILIHAN GANDA 

1. Berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku ,Indonesia menerapkan 

system pemerintahan berdasarkan……. 

a. Pemerintahan Parlementer 

b. Pemerintahan Presidensial 

c. Pemerintahan kuasai parlementer 

d. Pemerintahan kuasai presidensial  

e. Pemerintahan campuran 

2. Perhatikan pernyataan berikut 
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1. Presiden sebagai kepala Negara sekaligus kepala pemerintah 

2. Cabinet mentri diangkat dan diberhentikan oleh DPR 

3. DPR dan Presiden bias saling menjatuhkan 

4. Cabinet mentri bertanggung jawab kepada presiden 

5. Parlemen dipimpin oleh perdana mentri 

Ciri ciri sitem pemerintahan presidensial ditunjukan pada nomer…. 

a. 1,2,3  d. 2 dan 5 

b. 1,2,4  e. 1 dan 4 

c. 1,3,4 

3. Pembagian kekuasaan Negara menurut montesqui dalam trias politika adalah 

a. Legislative,eksekutif,federative 

b. Legislative, federative, yudikatif 

c. Legislative ,eksekutif , yudikatif 

d. Eksekutif, federative, yudikatif 

e. Yudikatif, legislative,inovativ 

4. Badan legislative Indonesia yang berhak membentuk perundang undangan adalah 

a. MPR, DPR, DPD, DPRD 

b. MPR, DPR, KY , DPD 

c. MPR, DPR,MA, MK 

d. MPR, DPD, MA, KY 

e. DPR, DPRD, DPD, MA 

5. Berikut ini bentuk sikap positif terhadap nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan 

pemerintahan Negara, antara lain…. 

a. Mengutamakan kepentingan pribadi dalam musyawarah 

b. Menghargai pendapat teman seagama 

c. Bertoleransi dengan teman sesuku 

d. Menghargai pendapat yang berbeda saat bermusyawarah 

e. Mengutamakan semangat persatuan antar satu agama saja 

 

6. Penyelenggaraan Negara adalah pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, 

legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan 

dengan penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan pengertian penyelenggaraan yang 

dicantumkan dalam…. 

a. UU No. 28 Tahun 1999  d. UU No. 29 Tahun 1999 

b. UU No. 29 Tahun 1998 

c. UU No. 28 Tahun 2000  e. UU No. 28 Tahun 2001 

7. Pada 5 juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden, Dekret tersebut 

menjadi awal…. 

a. Berlakunya kembali konstitusi RIS 

b. Dimulainya penyelenggaraan Negara berdasarkan sistem pemerintahan 

parlementer 

c. Dimulainya sistem cabinet parlementer 

d. Berlakunya kembali UU NKRI Tahun 1945 

e. Berakhirnya konsep federalism di Indonesia 

8. Perhatikan beberapa pernyataan berikut. 

1) MPR menerima kekuasaan tertinggi dari rakyat. 

2) Anggota MPR terdiri atas seluruh anggota DPR ditambah anggota DPD yang 

dipilih secara langsung oleh rakyat. 

3) Lembaga MPR menjadi lembaga Negara yang memiliki kedudukan setingkat 

dengan lembaga Negara yang lainnya. 
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4) Presiden dan wakil presiden dipilih oleh rakyat secara langsung. 

5) DPA berfungsi sebagai pemberi saran atau pertimbangan kepada presiden atau 

pemerintahan. 

Penyelenggaran Negara pada masa sebelum amandemen UUD NKRI Tahun 1945 

ditunjukkan nomor…. 

a. Semua benar 

b. 1, 3, dan 5 

c. 1, 2, dan 3 

d. 3, 4, dan 5 

e. 1 dan 5 

9. Berikut ini salah satu arti penting nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan Negara, 

antara lain…. 

a. Pentingnya musyawarah penyusunan peraturan perundang-undangan agar terwujud 

pemerintahan yang transparan. 

b. Kerja sama antar suku bangsa agar tercipta kesenjangan. 

c. Pentingnya sikap acuh terhadap setiap penyusunan kebijakan agar kinerja 

pemerintah terlihat. 

d. Pentingnya keadilan bagi sekelompok penguasa agar tidak terjadi konflik. 

e. Pentingnya sikap saling menghargai agar tercipta suasan konflik. 

10. Perbedaan penyelenggaraan kekuasaan legislatif lembaga MPR pada masa sebelum 

dan sesudah amandemen UUD NKRI Tahun 1945 adalah…. 

a. MPR merupakan lembaga tinggi Negara yang terdiri atas DPR, DPD, dn DPRD 

tingkat provinsi. 

b. MPR sebagai lembaga tinggi Negara yang anggotanya terdiri atas anggota DPR 

dan anggota DPD. 

c. MPR adalah lembaga tertinggi Negara yang berhak meminta pertanggungjawaban 

Presiden. 

d. MPR sebagai lembaga tinggi negara dapat membubarkan cabinet pemerintahan. 

e. MPR sebagi lembaga tinggi Negara dapat meminta pertanggungjawaban menteri 

cabinet yang dibentuk presiden 

11. Budi akan membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) tempat usahanya hari ini. 

Tindakan yang dilakukan oleh budi merupakan tanggapan positif dari salah satu sifat 

hakikat Negara, yaitu …. 

A. Memaksa  

B. Monopoli  

C. Menguasai  

D. Mengayomi 

E. Mencakup semua 

12. Berikut bukan merupakan sifat pokok kedaulatan menurut J.W.Garner adalah …. 

A. Tidak tersaingi oleh kekuasaan lain  

B. Tidak ada pembatasan oleh kekuasaan lain 

C. Kekuasaan tidak bias dibagi-bagi dan hanya ada satu (tertinggi) 

D. Kekuasaan tidak lenyap, meski ada kekuasaan lain yang membatasi 

E. Selama Negara ada, kekuasaan tetap ada meski pemegang kekuasaan berganti  

13. Kekuasaan itu merupakan satu-satunya kekuasaan tertinggi dalam negara yang tidak  

diserahkan ke badan-badan lain. Pernyataan tersebut merupakan sifat pokok 

kedaulatan, yaitu …. 

A. Eksklusivitas 

B. Permanen 

C. Tidak terbagi 

D. Dapat dibagi 
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E. Tidak terbatas 

14. Perhatikan tokoh-tokoh berikut: 

1) Agustinus (354-430) 

2) Thomas Aquinas (1215-1274) 

3) F. Hegel (1770-1831), dan 

4) F.J. Stahi (1802-1861) 

Tokoh-tokoh di atas merupakan pelopor teori kedaulatan …. 

A. Tuhan 

B. Raja  

C. Negara 

D. Hokum 

E. Rakyat 

15. Kedaulatan timbul bersamaan dengan berdirinya suatu Negara. Hukum dan konstitusi 

lahir menurut kehendak Negara, diperlukan negara, dan diabdikan kepada kepentingan 

Negara. Salah satu peletak dasar teori kedaulatan tersebut …. 

A. Thomas Hobbes 

B. Jean Bodin 

C. Immanuel kant 

D. J.J.Rousseau 

E. Montesquieu    

16. Kedaulatan itu perwujudan dari kehendak umum dari suatu bangsa merdeka yang 

mengadakan perjanjian masyarakat (social contract). Pernyataan teori tersebut 

disampaikan oleh …. 

A. John Locke  E.Paul Laband 

B. Montesquieu 

C. J.J Rousseau 

D. Immanuel Kant 

17. Perjanjian masyarakat menghasilkan penyerahan hak-hak rakyat kepada pemerintah 

dan pemerintah mengembalikan hak dan kewajiban asasi kepada rakyat melalui 

peraturan perundang-undangan. Pernyataan tersebut merupakan teori kedaulatan 

Negara yang dikemukakan oleh …. 

A. J.J. Rousseau   D.Immanuel Kant 

B. John Locke   E. Leon Duguit 

C. Montesquieu 

 

18. Kenyataan bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerja 

sama Negara lain. Pernyataan diatas, merupakan salah satu factor adanya …. 

A. Pengakuan kedaulatan  

B. Kedaulatan suatu negara 

C.  Pengakuan kemerdekaan  

D. Pernyataan kemerdekaan  

E. Kedaulatan secara de facto 

 

19. Negara A memberikan pengakuan kedaulatan terhadap Negara B. Setelah pengakuan 

tersebut, Negara A dapat melakuakan perdagangan biji kopi dengan Negara V. Jenis 

pengakuan Negara A terhadap Negara B tersebut adalah 

A. De dacto 

B. De jure 

C. De facto bersifat tetap 

D. De facto bersifat sementara 

E. De jure bersifat penuh 
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20. Kekuasaan memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara merupakan 

pengertian dari pembagian kekuasaan secara horizontal, yaitu …. 

A. Eksekutif 

B. Legislative 

C. Yudikatif 

D. Eksaminatif 

E. Moneter 
 

21. Kekuasaan membentuk undang-undang disebut juga kekuasaan legislative, 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) 

 

22. 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 sekertariat negara 

c. Menteri dalam negeri, menteri hukum dan HAM, serta menteri luar negeri 
d. Menteri pertahanan, menteri hukum dan HAM, serta menteri sekertariatan negara 

e. Menteri dalam negeri, menteri pertahanan, serta menteri koordinator politik, hukum 

dan keamanan. 
 

23. Kagiatan yang menunjukkan kewenangan Presiden sebagai kepala negara adalah..... 

a. Membentuk kabinet menteri 
b. Membahas rancangan undnag-undnag APBN 

c. Membuat laporan pertangungjawaban penggunaan APBN 

d. Memberi pengampunan hukuman kepada terpidana kasus narkoba 

e. Menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang 

 

24. 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 
 

25. Berikut ini yang merupakan salah satu variasi dari sistem pemerintahan presidensial di Indonesia 

adalah..... 
a. Parlemen terdiri dari dua bagian DPR dan DPD 

b. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan 

c. Kabinet atau mentri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden 
d. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya 

e. Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul dan pertimbangan DPR 

 

26. Dalam sistem pemerintahan presidensial, preseiden berkedudukan sebagai kepala negara..... 
a. Eksekutif 

b. Legislatif 

c. Yudikatif 
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d. Negara dan kepala Pemerintahan 

e. Pemerintahan dan kepala eksekutif 

 
27. Perhatikan pernyataan di bawah ini! 

1. Penyelenggaraan negara berada ditangan 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 

 

 

 
28. 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 akan membubarkan 

parlemen 
 

29. Sebagai warga Negara sudah sepatutnya kita wajib mendukung penyelenggaraan Negara 

berorientasi kepada kepentingan rakyat dan merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai 
ideologi terbuka. Bersikap positif terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah, kecuali …. 

a. Bersikap terbuka terhadap perubahan yang berdampak pada kemakmuran bangsa 

b. Menyaring budaya-budaya asing yang masuk baik secara langsung maupun tidak langsung 
c. Mengembangkan prinsip toleransi, bekerjasama dan kekeluargaan dalam setiap perikehidupan 

d. Mengembangkan kehidupan demokrasi yang disesuaikan dengan kebutuhan bangsa dewasa ini 

e. Menyerap semua nilai-nilai yang masuk demi kemajuan bangsa pada era globalisasi sekarang 

ini 
 

30.  Perhatikan ciri pemerintahan di bawah ini ! 

1. Terdapat hubungan yang erat antara eksekutif dal legislatif. 
2. Eksekutif yang dipimpin oleh perdana menteri  

3. Kepala negara berkedudukan sebagai kepala negara saja bukan sebagai kepala 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 dan bertanggung 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 

 

B. Uraian  

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan singkat dan jelas ! 
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1. Bagaimanakah kekuasaan negara menurut Teori Trias politika menurut Montesqiue, dan Jelaskan 

jenis-jenis kekuasaan yang berlaku dalam penyelenggaraan negara di Republik Indonesia ! 

2. Amandemen UUD NRI Tahun 1945 berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan Negara. 
Jelaskan   karakteristik   pemerintahan   Indonesia   setelah   dilakukannya perubahan UUD Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 ! 

3. Pada dasarnya selain memiliki kementerian negara, pemerintah Republik Indonesia memiliki 

Lembaga Pemerintah Non-Kementerian yang dahulu dikenal dengan istilah lembaga pemerintahan 
non departemen. Jelaskan dan berikan contoh Lembaga Pemerintah Non-Kementerian Republik 

Indonesia ! 

4. Pada hakikatnya Kementerian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas menyelenggarakan 
urusan tertentu dalam pemerintahan dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Sebutkan 3 

(tiga) tugas kementerian negara  dalam menyelenggarakan pemerintahan negara ! 

5. Pada hakikatnya keberadaan pemerintah daerah menunjang pemerintah pusat dalam menjalankan 
efektifitas dan efisiensi pemerintahan Negara. Jelaskan   pentingnya   keberadaan   pemerintahan   

daerah   dalam   proses penyelenggaraan pemerintahan di Republik Indonesia ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

TUGAS PRODUK / PROSES / PROYEK 

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
 

Penskoran Penilaian Ketrampilan  

No Komponen/Sub Komponen 
Skor/Bobot 

Penilaian 

1 Kesesuaian Produk 75 

 a. Kesesuaian media 25 

 c. Kesesuaian isi 50 

3 Waktu  25 

 Ketepatan waktu kerja 25 

        Hasil Penilaian Produk 

KET 
Kesesuaian 

Produk 
Waktu 

Nilai Siswa 

Maks/Perolehan 
Paraf Guru 

Skor Maksimal 75 25 100 
………….. 

Skor Perolehan ……. ……. ………… 

No Soal Bobot Persoal 

PG 

Skor 

Penilaian 
Nilai 

1 10 

100 

Nilai 

Siswa 

 

……… 

Paraf 

Guru 

 

……… 

2 10 

3 10 

4 10 

5 10 

6 10 

7 10 

8 10 

9 10 

10 10 

PENILAIAN KETERAMPILAN 
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BAB 4. 

Ketentuan UUD Negara RI  1945  yang mengatur tentang wilayah negara, 

 warganegara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan 

 

 

 

  

3.4 Menganalisis Ketentuan UUD Negara RI tahun 1945  yang mengatur tentang wilayah negara, 

warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan        

4.4 Menyaji hasil analisis  tentang ketentuan UUD Negara Republik Indonesia  Tahun 1945  yang 

mengatur wilayah negara, warga negara  dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta  pertahanan 

dan keamanan   

 

 

 

Gambar  tentang Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Wilayah NKRI  

 

Pasal 25 A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan 

Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-

batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang.  

 Adanya ketentuan ini dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimaksudkan untuk 

mengukuhkan kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar 

terdapat penegasan secara  konstitusional  batas  wilayah  Indonesia . 

Istilah nusantara dalam ketentuan tersebut dipergunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah 

perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak diantara Samudera Pasifik dan Samudera 

Indonesia serta di anatara Benua Asia dan Benua Australia. Kesatuan wilayah tersebut juga mencakup 

 1) kesatuan politik;  

2) kesatuan hukum;  

3) kesatuan sosial-budaya; serta  

4) kesatuan pertahanan dan keamanan.  

 

KOMPETENSI DASAR/INDIKATOR : 

 

 

 

MATERI PEMBELAJARAN 

 

 

 



E – BOOK  PPKN  KELAS  X Kur Terintegrasi Du / Di 

 

30 Rev : 03                                                                                                      No : F.02.55  

 

Berikut adalah batas-batas wilayah Indonesia di sebelah utara, barat, timur dan selatan. 

a. Batas-batas wilayah Indonesia sebelah utara 

Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia (bagian timur), tepatnya disebelah utara Pulau 

Kalimantan. Malaysia merupakan negara yang berbatasan langsung dengan wilayah darat 

Indonesia. Wilayah laut Indonesia sebelah utara berbatasan langsung dengan laut lima negara, 

yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam dan Filipina. 

b. Batas-batas wilayah Indonesia sebelah barat 

Sebelah barat wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berbatasan langsung dengan 

Samudera Hindia dan perairan negara India. Tidak ada negara yang berbatasan langsung dengan 

wilayah darat Indonesia disebelah barat.  

 

 

c. Batas-batas wilayah Indonesia sebelah timur 

Wilayah timur Indonesia berbatasan langsung dengan daratan Papua Nugini dan perairan 

Samudera Pasifik. Indonesia dan Papua Nugini telah menyepakati hubungan bilateral antarkedua 

negara tentang batas-batas wilayah, tidak hanya wilayah darat melainkan juga wilayah laut. 

Wilayah Indonesia sebelah timur, yaitu Provinsi Papua berbatasan dengan wilayah Papua Nugini 

sebelah barat, yaitu Provinsi Barat (Fly) dan Provinsi Sepik Barat (Sandaun). 

d. Batas-batas wilayah Indonesia sebelah selatan 

        Indonesia sebelah selatan berbatasan langsung dengan wilayah darat Timor Leste, perairan 

Australia dan Samudera Hindia. Timor Leste adalah bekas wilayah Indonesia yang telah 

memisahkan diri menjadi negara sendiri pada tahun 1999, dahulu wilayah ini dikenal dengan 

Provinsi Timor Timur.  

 

UUD 1945 menyatakan bahwa negara mempunyai  hak  penguasaan atas kekayaan alam Indonesia. 

Oleh karena itu, maka negara mempunyai kewajiban- kewajiban sebagai berikut 

a. Segala bentuk pemanfaatan (bumi dan air) serta hasil yang didapat (kekayaan alam), 

dipergunakan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. 

b. Melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat yang terdapat di dalam atau di atas  bumi, air 

dan berbagai kekayaan alam tertentu yang dapat dihasilkan secara langsung atau dinikmati 

langsung oleh rakyat. 

c. Mencegah segala tindakan dari pihak manapun yang akan menyebabkan rakyat tidak mempunyai 

kesempatan atau akan kehilangan haknya dalam menikmati kekayaan alam. 

 

1. Wilayah Daratan Indonesia 

 Indonesia terdiri dari 5 pulau besar dan 17.503 pulau pulau kecil dengan luas wilayah 

darat nya mencapai ±1.919.440 km2 yang memiliki batas-batas dengan Negara lain berupa:  

a. Batas alam seperti sungai, gunung, danau, lembah. 

b. Batas buatan seperti tugu, patok, tembok, pagar kawat berduri. 

c. Batas geografis seperti garis lintang, garis bujur. 

 

2. Wilayah Perairan Indonesia 

Berdasarkan UNCLOS (United Nation Convention On The Law Of The Sea) 1982, dan 

UU No. 17 Tahun 1985 serta undang-undang No. 43 Tahun 2008 bahwa wilayah perairan 

Indonesia meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, perairan territorial, zona 

tambahan, zona ekonomi eklusif, luas perairan Indonesia adalah ± 3.273.810 KM2 atau 

 63,04 % dari wilayah Indonesia 
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2. Wilayah Udara 

Berdasarkan konfensi Paris 1919 tentang navigasi di udara dan konfensi Chicago 1944 

tentng penerbangan sipil internasional, wilayah udara nasional adalah ruang udara yang diukur 

diatas permukaan daratan dan perairan Indonesia sampai sejauh 33.761 KM diatas wilayah 

daratan perairan Indonesia 

 

B.  Warga Negara dan Penduduk Indonesia 

a. Warga Negara Indonesia menurut pasal 26 ayat 1 UUD 1945 warga Negara Indonesia 

adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan 

dengan undang-undang sebagai warga Negara. 

Berdasarkan pasal 9 UU No. 12 Tahun 2006 tentang warga Negara Indonesia meliputi : 

1. Setiap orang yang berdasarkan peraturan sebelum UU ini berlaku sudah menjadi 

WNI. 

2. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah bapak ibu WNI. 

3. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah bapak WNI ibu WNA. 

4. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah bapak WNA ibu WNI. 

5. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah ibu WNI ayah tidak memiliki 

kewarganegaraan. 

6. Anak yang lahir 300 hari setelah ayahnya meninggal sebagai WNI. 

7. Anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dari ibu WNI. 

8. Anak yang lahir diluar perkainan yang sah dari ibu WNA dan diakui oleh ayahnya 

sebagai WNI. 

9. Anak yang lahir di wilayah RI yang kewarganegaraan ayah dan ibunya tidak jelas. 

10. Anak yang lahir ditemukan di wilayh RI ayah dan ibunya tidak jelas. 

 Asas kewarganegaraan 

  Ada dua asas kewarganegaraan yaitu: 

1. Asas kewarganegaraan umum meliputi 

a. Ius sanguinis yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan berdasarkan   

    keturunan. 

b.Ius soli yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan berdasarkan tempat  

   kelahiran 

c. Asas kewarganegaraan tunggal artinya setiap orang tidak memiliki kwarganegaan  

   dobel 

d. Asas kwarganegaraan ganda terbatas bagi anak anak 

2. Asas kwarganegaraan khusus. 

a. Asas kepentingan nasional yaitu asas yang menentukan bahwa peraturan   

    kewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional 

b. Asas perlindungan maksimum yaitu memberikan perlindungan penuh kepada  

    WNI dalam keadaan apapun. 

c. Asas persamaan hokum dan pemerintahan 

d. Asas kebenaran substansif bahwa asas tidak hanya bersifat administrative tapi  

    juga subtansi syarat permohonan dapat dipertanggung jawabkan 

e. Asas non diskriminatif atau tidak membedakan SARA. 

f. Pengakuan dan penghormatan HAM 

g. Asas keterbukaan 
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h. Asas publisitas orang yang memperoleh atau kehilangan kwarganegaraan akan 

di umumkan 

 

  Hilangnya kewarganegaraan Indonesia 

1. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri. 

2. Tidak melepaskan kewarganegaraan lain 

3. Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh presiden atas permohonan sendiri 

4. Masuk dinas tentara asing tanpa ijin presiden 

5. Secara suka rela masuk dalam dinas Negara asing 

6. Secara suka rela mengangkat sumpah setia kepada Negara asing 

7. Tidak diwajibkan, tapi turut serta dalam pemilu Negara lain 

8. Memiliki paspor Negara asing 

9. Bertempat tinggal di luarnegri 5 tahun berturut2 bukan dalam rangka dinas Negara 

10. Perempuan WNI yang kawin dengan laki laki WNA jika hokum di Negara 

suaminya kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami. 

11. Laki laki yang kawin dengan perempuan WNA jika hokum di Negara istri 

mengharuskan kewarganegaraan suami harus mengikuti kwarganegaraan istri 

12. Setiap orang yang memperoleh kewarganegaraan RI dinyatakan palsu atau di 

palsukan 

 

b. Hak dan Kewajiban Warga Negara 

Hal ini terdapat dalam UUD 1945 : 

Hak warga Negara Indonesia 

1)  pasal 27 ayat 1 tentang persamaan hokum dan pemerintahan 

2)  pasal 27 ayat 2 tentang mendapat pekerjaan dan hidup layak  

3)  pasal 28 tentang berserikat, berkumpul, berpendapat  

4)  pasal 29 tentang kebebasan beragama dan beribadah 

5)  pasal 30 tentang pertahanan keamanan  

6)  pasal 31 tentang memperoleh pendidikan dan pengajaran 

7)  pasal 32 tentang memajukan kebudayaan  

8)  pasal 33 tentang ekonomi 

9)  pasal 34 tentang fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara 

 

Kewajiban Warga Negara Indonesia 

1)  Membela Negara 

2)  Menghormati orang lain 

3)  Mentaati hokum yang berlaku 

4)  Membayar pajak 

  5) dll 
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C. Kebebasan beragama dan beribadah 

 Dasar hukum  

a. pasal 28E (1) UUD 1945 setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut 

agamanya… 

b. Pasal 29 (2) UUD 1945 Negara menjamin kemerdekaan  tiap2 penduduk untuk memeluk 

agamanya 

c. Pembukaan UUD 1945 alenia 3 

d. Pembukaan UUD 1945 alenia 4 

 

Pola hidup yang harus dikembangkan dalam rangka kebebasan  

Seluruh warga harus : 

a. Saling menghormati  

b. Menjalankan ibadah sesuai dg agamanya  

c. Meningkatkan kerukunan hidup inter,antar,antara umat beragama  

d. Mengembangkan kwalitas keimanan ketaqwaan  

e. Memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa  

 

Sikap yang harus dihindari dalam kebebasan  

1. Mencampur adukan ajaran 2 agama 

2. Fanatik yang berlebihan  

3. Acuh tak acuh terhadap pemeluk agama lain 

4. Memaksakan agama kepada orang lain. 

 

 Kemerdekaan beragama dan kepercayaan diatur pula dalam Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 

1999 tentang Hak Asasi Manusia Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan kepada Tuhan YME 

mengandung makna   bahwa setiap manusia bebas memilih, melaksanakan ajaran agama menurut 

keyakinan dan kepercayaannya, dan dalam hal ini tidak boleh dipaksa oleh siapapun, baik itu oleh 

pemerintah, pejabat pemerintah, masyarakat, maupun orang tua sendiri.  

 

A. Pertahanan dan keamanan 

 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945   menegaskan  bahwa usaha pertahanan dan kemanan 

negara dilaksanakan dengan menggunakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta 

(Sishankamrata). Sistem pertahanan dan kemanan rakyat semesta pada hakikatnya merupakan segala 

upaya menjaga pertahanan dan keamanan negara yang seluruh rakyat dan segenap sumber daya 

nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan 

yang utuh dan menyeluruh.   

Menurut UUD 1945 pasal 30 meliputi  

1. Tiap warga negara berhak dan ikut serta dlm usaha pertahanan dan keamanan negara. 

2. Usaha pertahanan keamanan melalui sistem Hankamrata. 

3. TNI terdiri atas AD, AL, AU sbg alat negara, mempertahankan, melindungi kedaulatan negara  

4. POLRI sbg alat negara, menjaga keamanan ketertiban masyarakat  

 

Menurut UU No 3 tahun 2002  prinsip pertahanan keamanan  sbb: 

1. Bangsa Indonesia berhak dan wajib mempertahankan kedaulatan. 

2. Bangsa Indonesia cinta damai  tapi lebih cinta kemerdekaan  

3. Pembelaan negara diwujudkan dlm keikutsertaan pembelaan negara. 

4. Bangsa Indonesia menentang segala bentuk penjajahan  

5. Bentuk pertahanan bersifat semesta  

6. Hankan disusun berdasarkan demokrasi, HAM, kesejahteraan umum 
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     pemerintahan Negara    

A. Soal Pilihan Ganda 
Pilihlah salah satu jawaban yang dianggap paling benar ! 

 

1. Mereka yang berdasarkan hukum tertentu atau menurut undang-undang merupakan anggota dari  
   suatu negara dinamakan ... 

a. Penduduk     d. Bukan Penduduk 

b. Orang Asing    e. Bukan warga negara 
c. Warga Negara  

2.  Pada dasarnya  yang dapat membedakan antara Waraga Negara dan Bukan Warga Negara dapat  

    ditinjau dari aspek, yaitu ... 
a. haknya                d. Hukum positif     

b. Legal formal    e. Hak dan kewajiban 

c. Kewajibannya       

 
3. Stelsel yang menyatakan bahwa seseorang akan menjadi warga negara suatu negara apabila   

    melakukan tindakan hukum tertentu adalah ... 

a. Ius Soli                d. Naturalisasi 
b. Stelsel Aktif     e. Ius sanguinis 

c. Stelsel Pasif 

4. Hak yang dimiliki warga negara untuk memilih suatu kewarganegaraan (dalam stelsel aktif)  

    dinamakan ... 
a. Ius Soli  d. Naturalisasi 

b. Hak Repudiasi  e. Iussanguinis 

c. Hak Opsi  
 

5. 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. Ius Soli                     d. Naturalisasi 

b. Hak Repudiasi            e. Iussanguinis 

c. Hak Opsi   
6. Seorang keturunan bangsa A (ius soli)lahir di negara B (ius sanguinis). Maka orang tersebut pada 

dasarnya … 

a. Ius Soli   d. Ius Sanguinis 
b. Apatride     e. Naturalisasi 

c. Bipatride    

7. Seorang keturunan bangsa B (ius sanguinis)lahir di negara A (ius soli). Oleh karena ia keturunan 
bangsa B maka dianggap sebagai warga negara B. Akan tetapi, negara A juga menganggap warga negaranya 

karena berdasarkan tempat lahirnya . 

a.Ius Soli             d. Ius Sanguinis 

b.Apatride               e. Naturalisasi 
c.Bipatride   

 

8. Asas Kewarganegaraan yang menentukan bahwa peraturan kewarganegaraan mengutamakan 
kepentingan nasional Indonesia, yang bertekad mempertahankan kedaulatannya sebagai negara 

kesatuan yang memiliki cita-cita dan tujuannya sendiri adalah … 

a. Asas Keterbukaan 

b. Asas Kebenaran Substantif 

c. Asas Kepentingan Nasional  

d. Asas Perlindungan Maksimum 

e. Asas Publisitas Asas Publisitas 
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9. Hak untuk mengembangkan karir pendidikan, mendirikan lembaga pendidikan swasta, dan ikut 

serta menangani pendidikan... 

a. Hak di Bidang Poltik  

b. Hak di Bidang Hukum 

c. Hak di Bidang Ekonomi 

d. Hak di Bidang Pendidikan   

e. Hak di Bidang Sosial Budaya 

10. Penerapan hak warga negara di Bidang Politik dapat di implementasikan dalam bentuk ... 
a. Memasuki anggota partai politik 

b. Membantu pakir 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 

 

11. 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* 

 

12. Menurut Undang-Undang No 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 

 
13. Dalam sistem pertahanan keamana 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 

 
14. 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 
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15. 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 

 

B. Uraian 

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan singkat dan jelas ! 

 

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri 

nusantara. Jelaskan makna yang terkandung dalam Pasal 25 A UUD Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 tentang wilayah negara Indonesia ! 

2. Batas wilayah pada dasarnya menunjukkan luas yang dimiliki oleh wilayah tersebut. 

Bentuk dari batas wilayah ada yang dibatasi oleh sungai, laut, hutan, atau juga hanya 

berupa tugu perbatasan. Berdasarkan hal tersebut Uraikan batas-batas negara Indonesia 

baik di wilayah daratan maupun lautan yang berbatasan dengan Negara tetangga RI ! 

3. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara mempunyai  hak  

penguasaan atas kekayaan alam Indonesia. Bagaimana pengelolaan kekayaan alam yang 

terkandung di wilayah Negara Indonesia? 

4. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang beragama. Kehidupan beragama 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan seluruh masyarakat Indonesia. 

Jelaskan makna  kemerdekaan beragama bagi bangsa Indonesia? 

5. Pertahanan dan keamanan negara Indonesia pada dasarnya merupakan tanggung jawab 

seluruh Warga Negara Indonesia. Berdasarkan hal tersebut Jelaskan sistem pertahanan dan 

kemanan yang dikembangkan oleh Negara Indonesia ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUGAS PRODUK / PROSES / PROYEK 

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
 

Penskoran Penilaian Ketrampilan  

No Komponen/Sub Komponen Skor/Bobot 

No Soal Bobot Persoal 

PG 

Skor 

Penilaian 
Nilai 

1 10 

100 

Nilai 

Siswa 

 

……… 

Paraf 

Guru 

 

……… 

2 10 

3 10 

4 10 

5 10 

6 10 

7 10 

8 10 

9 10 

10 10 

PENILAIAN KETERAMPILAN 
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Penilaian 

1 Kesesuaian Produk 75 

 a. Kesesuaian media 25 

 d. Kesesuaian isi 50 

3 Waktu  25 

 Ketepatan waktu kerja 25 

 

 

 

        Hasil Penilaian Produk 

KET 
Kesesuaian 

Produk 
Waktu 

Nilai Siswa 

Maks/Perolehan 
Paraf Guru 

Skor Maksimal 75 25 100 
………….. 

Skor Perolehan ……. ……. ………… 
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BAB 5 . 

Sistem politik di Indonesia 

 

 Kompetensi dasar 

3.5 Menghayati system politik Indonesia sebagai wujud rasa Syukur kepada Tuhan Yang 

Maha  Esa 

4.5 Responsif terhadap system politik Indonesia. 

 

Materi pembelajaran 

A. Pengertian Sistem dan politik menurut para ahli, diantaranya adalah :  

a. David Easton, menyatakan bahwa sistem politik merupakan seperangkat interaksi yang 

diabstraksi dari seluruh perilaku sosial, melalui nilai-nilai mana dialokasikan secara 

otoritatif kepada masyarakat. 

b. Robert  A. Dahl menyimpulkan bahwa sistem politik mencakup dua hal yaitu: pola yang 

tetap dari hubungan antar manusia, kemudian melibatkan seseuatu yang luas tentang 

kekuasaan, aturan dan kewenangan. 

c. Jack C. Plano, mengartikan sistem politik sebagai pola hubungan masyarakat yang 

dibentuk berdasarkan keputusan-keputusan yang sah dan dilaksanakan dalam masyarakat 

tersebut. 

d. Rusadi Kantaprawira, berpendapat bahwa sistem politik merupakan berbagai macam     

    kegiatan dan proses dari struktur dan fungsi yang bekerja dalam suatu unit dan kesatuan    

    yang berupa negara atau masyarakat. 

 e. Sri Sumantri Sistem politik adalah pelembagaan hubungan antar manusia yang berupa  

      hubungan suprastruktur dan infrastruktur. 

 f. Gabriel Almond system politik merupakan system interaksi yang ditemui dimasyarakat  

    merdeka yang menjalankan fungsi integrasi dan adaptasi. 

     Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa sistem politik mencakup hal hal   

      lembaga Negara dan hubunganya, memiliki fungsi integrasi dan adaptasi,mekanisme fungsi  

     dalam struktur politik 

Infrastruktur politik. 

a. Partai Politik, yaitu organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara 

Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk 

memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan 

umum.  

b. Kelompok Kepentingan (interest group), yaitu kelompok yang mempunyai kepentingan 

terhadap kebijakan politik negara. Kelompok kepentingan menghimpun atau mengeluarkan 

dana dan tenaganya untuk melaksanakan tindakan politik yang biasanya berada di luar 

tugas partai politik.  Contoh  LSM, serikat buruh dan sebagainya. 

c. Kelompok Penekan (pressure group), yaitu  kelompok yang bertujuan mengupayakan 

atau memperjuangkan keputusan politik yang berupa undang-undang atau kebijakan publik 

yang dikeluarkan pemerintah sesuai dengan kepentingan dan keinginan kelompok mereka.  
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d. Media komunikasi politik,yaitu sarana atau alat komunikasi politik dalam proses 

penyampaian informasi dan pendapat politik secara tidak langsung baik terhadap 

pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Sarana media komunikasi ini antara lain 

adalah media cetak seperti koran, majalah, buletin, brosur, tabloid dan sebagainya. 

Sedangkan media elektronik seperti televisi, radio, internet dan sebagainya. 

 

 Variabel system politik 

 a. Kekuasaan,cara mencapai hal yang diinginkan 

 b. Kepentingan, tujuan yang akan dicapai 

 c. Kebijakan, hasil intraksi antara kekuasaan dan kepentingan. 

 d. Budaya politik, orientasi subyektif dari individu terhadap system politik. 

 

 Sendi pokok system politik di Indonesia 

 1. Ide kedaulatan, Pasal 1 ayat 2. UUD 1945 

 2. Negara berdasar atas hukum, Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 

 3. Berbentuk republic , Pasal 1 ayat 1 UUD 1945 

 4. Pemerintah berdasarkan konstitusi, pasal 4 ayat 1 UUD 1945. 

 5. Pemerintahan yang bertanggung jawab 

 6. Sistem perwakilan 

 7. Sistem pemerintahan presidensial. 

 

B. Infrastruktur dan infrastruktur system politik di Indonesia. 

 

        1. Infrastruktur politik  

      Merupakan kelompok atau lembaga politikdi masyarakat yang dibentuk dan bergerak     

                di tingkat masyarakat itu sendiri.yang terdiri dari 5 komponen yaitu: 

a. Partai politik. 

b. Interest group atau kelompok kepentingan 

c. Pressure group atau kelompok penekan 

d. Media komunikasi 

e. Tokoh politik. 

a. Partai politik 

1.Masa Pra Kemerdekaan  

- Budi Utomo (Jkt, 20 Mei 1908), 

- Sarekat Islam (1912),   

- Muhammadiyah (1912), 

- Indische Partij (1912), 

- PKI (1921),  

- PNI (1927), 

- Partai Rakyat Indonesia (1930),  

- Partai Indonesia (1931), 

- Partai Indonesia Raya (1931).  
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   2.Masa Pasca Kemerdekaan (Tahun 1945 – 1965) Tumbuh suburnya partai-partai    

     politik, didasarkan pada Maklumat Pemerintah tgl. 3 Nov 1945 

 

3.Masa Orde Baru (Tahun 1966 - 1998)  

Parpol Peserta Pemilu 1971 : 

• Golongan Karya (Golkar), 

• Partai Nasional Indonesia (PNI), 

• Nahdatul Ulama (NU), 

• Partai Katolik, 

• Partai Murba, 

• Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), 

• Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), 

• Partai Kristen Indonesia (Parkindo), 

• Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), 

Partai Islam Perti (Persatuan Tarbiyah Islamiyah 

 

4) Masa/ Era Reformasi (Tahun 1999 s.d. Sekarang)  

Berdasarkan UU No. 3/1999, partai-partai politik di Indonesia diberikan kesempatan 

hidup kembali mengikuti pemilu multi partai (diikuti 48 parpol).  

 

 

 

 

KKLLAASSIIFFIIKKAASSII  PPAARRTTAAII  PPOOLLIITTIIKK  MMEENNUURRUUTT  DDAASSAARR//AASSAASSNNYYAA 

KKeettuuhhaannaann   KKeebbaannggssaaaann   MMaarrxxiissmmee   NNaassiioonnaalliissmmee   

-PartaiMasjumi, 

-Partai Sjarikat 

Indonesia,  

-Pergerakan 

Tarbiyan 

Islamiah (Perti), 

-Partai Kristen 

Indonesia 

(Parkindo), 

-Dll.  

- Partai Nasional Indonesia  

  (PNI) 

- Partai Indonesia Raya     

  (Parindra) 

- Partai Rakyat Indonesia  

  (PRI) 

- Partai Demokrasi Rakyat  

  (Banteng) 

-Partai Rakyat Nasional  

  (PRN) 

- Partai Kebangsaan  

  Indonesia (Parki) 

- Dll. 

-  PKI 

- Partai Sosialis  

  Indonesia 

- Partai Murba 

- Partai Buruh 

- Permai  

 - PTDI 

- PIN 

- IPKI 
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NNoo NNaammaa  PPaarrttaaii  PPoolliittiikk NNoo NNaammaa  PPaarrttaaii  PPoolliittiikk 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

Partai Indonesia Baru (PIB)  

Partai Kristen Indonesia (Krisna)  

Partai Nasional Indonesia (PNI)  

Partai Aliansi Demokrat Indonesia  

P. Kebangkitan Muslim Indonesia  

Partai Umat Islam (PUI)  

Partai Kebangkitan Umat (PKU)  

Partai Masyumi Baru (PMB)  

P. Persatuan Pembangunan (PPP)  

P. Syarikat Islam Indonesia (PSII)  

P. Demokrasi Indonesia Perj (PDIP)  

12. 

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  

21. 

Partai Kebangsaan Merdeka (PKM)  

P. Demokrasi Kasih Bangsa 

(PDKB)  

Partai Amanat Nasional (PAN)  

Partai Rakyat Demokrat (PRD)  

P. Syarikat Islam Indonesia 1905  

Partai Katolik Demokrat  

Partai Pilihan Rakyat (Pilar)  

Partai Rakyat Indonesia (PARI)  

Partai Bulan Bintang (PBB) 

Partai Pekerja Indonesia  

 

2.Kelompok Kepentingan (Interest Group) 

Jenis-jenis kelompok kepentingan : 

a. Kelompok Anomik (kelompok spontan & tidak memiliki nilai/norma), 

b. Kelompok Asosiasional (biasanya jarang terorganisir dan kegiatannya kadang-

kadang), 

c. Kelompok Institusional ( mrp kelompok pendukung kepentingan institusional ; 

seperti partai politik, korporasi bisnis, dll.),  

d. Kelompok Assosiasonal (mrp kelompok yg terorga-nisir yg menyatakan 

kepentingan dari suatu kelompok dan memiliki prosedur teratur).  

3. Kelompok Penekan (Pressure Group)  

 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM),   

 Organisasi sosial keagamaan,  

 Organisasi Kepemudaan,  

 Organisasi Lingkungan Hidup,  

 Organisasi pembela Hukum dan HAM,  

 Yayasan atau Badan hukum lainnya.  

4. Media Komunikasi Politik (Political Communication Media) ia Komunikasi  

    Politik (Political Communication Media) 

 -  surat kabar 

- Telefon 

- Faximile 

-  Internet 

- Televisi 

-  Radio 

- film, dan sebagainya.  
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5. Tokoh Politik (Political Figure)  

 Transformasi dari peranan-peranan non-politis (keagamaan, kebudayaan, status 

sosial, dll.) untuk memainkan peranan politik yang bersifat khusus.  

 Pengangkatan dan penugasan untuk menjalankan tugas-tugas politik.  

2. Suprastruktur politik merupakan mesin politik resmi atau lembaga pembuat 

keputusan yang syah suatu Negara ,dan di Indonesia suprastruktur politik terdiri 

dari MPR, DPR, DPD, Presiden ,wapres, Mahkamah Agung, Komisi yudicial, 

Mahkamah Konstitusi  

    Adalah suasana kehidupan politik pemerintyahan di suatu Negara  

f. Kekuasaan eksekutif badan pelaksana Undang undang,( presiden dan wakil 

presiden) 

g. Kekuasaan Legislatif,badan pembuat Undang undang ( MPR,DPR,DPRD,DPD) 

h. Kekuasaan yudikatif, badan pengawas Undang undang ( MA,MK,KY). 

 

C.Partisipasi warga Negara dalam system politik di Indonesia 

Merupakan kegiatan warga Negara yang biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan 

dan pelaksanaan kebijakan umumserta menentukan pemimpin daerah. 

1. Ciri cirinya: 

a. Prilaku individu bias diamati,bukan sprilaku batiniah. 

b. Prilaku diarahkan untuk mempengaruhi pemerintah 

c. Prilaku yang berhasil maupun gagal termasuk konsep partisipasi politik 

d. Dilakukan secara langsung maupun tidak langsung 

e. Dilakukan secara wajar ( konvensional) atau kekerasan ( Non violence ). 

 

2. Bentuk dan jenis partisipasi politik 

    Bentuk partisipasi politik menurut Gabriel Almond 

    a. Konvensional yaitu 

 * pemberian suara atau voting 

 * Diskusi politik 

 * Kegiatan kampanye 

 * Bergabung dalam kelompok kepentingan 

 * Komunikasi Individu dengan pejabat politik 

    b. Non konvensional meliputi 

 * Pengajuan petisi 

 * Demontrasi 

 * Konfrontasi 

 * Mogok 

 * Tindak kekerasan 

    Jenis partisipasi politik. Menurut Huntington dan Nelson 

    a. Kegiatan pemilu 

    b. Lobbying 

    c. Kegiatan organisasi 

    d. Mencari koneksi. 
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D.Tingkatan atau piramida partisipasi politik David F. Roth dan Frank L. Wilson  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tingkatan pada parisipasi politik, sangat tergantung dari akibat yang disebabkannya :  

 

Menduduki jabatan politik atau administratif. 

 Mencari jabatan politik atau administratif. 

 Keanggotaan aktif suatu organisasi politik. 

 Keanggotaan pasif suatu organisasi politik. 

 Keanggotan aktif suatu organisasi semu politik (quasi-political). 

 Keanggotan pasif suatu organisasi semu politik (quasi-political). 

 Partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi, dan sebagainya. 

 Partisipasi dalam diskusi politik informal minat dalam bidang politik.  

 Voting (pemberian suara). 

 

 

     pemerintahan Negara    

 

EVALUASI BAB 5 

Sistem politik di Indonesia 

1. Jika dalam suatu pemerintahan fihak yang memerintah dilakukan olen banyak orang 

maka system politik ini disebut…………….. 

a. Demokrasi 
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b. Monarkhi 

c. Otoriter 

d. Aristokrasi 

e. Oligharki. 

2. Kesadaran akan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam demokrasi pancasila 

dapat dirumuskan…………… 

a. Hak harus di dahulukan daripada kewajiban 

b. Hak dan kewajiban harus serentak dilaksanakan 

c. Kewajiban harus dilaksanakan lebih dahulu daripada hak 

d. Untuk mengejar hak, individu boleh meninggalkan kewajiban 

e. Kewajiban individu harus ditinggalkan untuk mengejar hak bersama 

3. System politik harus memiliki kemampuan untuk … 

a. Mengadakan perubahan 

b. Dapat konsisten 

c. Berkeseimbangan 

d. Berkoalisi 

e. Stabilitas 

4. Sikap yang terpuji untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara atas 

dasar bhineka tunggal ika dalam demokrasi Pancasila adalah … 

a. Menolak masuknya budaya asing 

b. Menghapus kebudayaan daerah karena sudah kuno 

c. Mewajibkan penggunaan pemakaian bahasa daerah 

d. Tidak menonjolkan perbedaan antara budaya bangsa 

e. Tidak meninjolkan kebudayaan daerah masing-masing 

5. Social control dari rakyat sangat penting bagi lancarnya pemerintahan demokrasi, 

apabila masyarakat … 

a. Mampu mengadili pemerintah 

b. Bebas berdemonstrasi demi keadilan 

c. Memberikan simpati yang besar kepada pengkritik pemerintahan 

d. Memberikan dukungan sepenuhnya kepada TNI dan Polri 

e. Membantu mengawasi tindakan pemerintah melalui lembaga legislative 

6. Musyawarah adalah ciri khas demokrasi Pancasila yang selalu berpegang teguh pada  

a. Kebulatan pendapat 

b. Hikmat kebijaksanaan 

c. Ketetapan MPR 

d. Prinsip-prinsip kemanusiaan 

e. Masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat 

7. Walaupun keputusan yang diambil dalam rapat OSIS itu berat dan susah dilaksanakan 

tetapi Anda harus melaksanakan juga, karena hal itu … 

a. Menyangkut kepentingan bersama 

b. Menyangkut nama baik sekolah 

c. Sudah disepakati oleh ketua-ketua kelas 

d. Menyangkut nama baik OSIS sendiri 

e. Menyangkut nama baik ketua kelas 

8. Tujuan partai politik yang erat kaitannya dengan pengalaman sila keempat adalah … 

a. Mewujudkan cita-cita bangsa 

b. Menciptakan masyarakat adil dan makmur 

c. Pemerataan hasil pembangunan 

d. Mengembangkan kehidupan demokrasi Pancasila 

e. Melaksanakan politik luar negeri bebas aktif 
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9. Lembaga-lembaga formal dan informal, seperti parlemen, kelompok kepentingan, 

kepala negara, dan jaringan komunikasi, dalam konsep system politik disebut dengan  

a. Proses 

b. Kebijakan 

c. Struktur 

d. Kepentingan 

e. Fungsi 

10. System politik adalah mekanisme atau cara kerja seperangkat fungsi atau peranan 

dalam struktur politik dalam hubungan satu sama lain yang menunjukkan suatu proses 

yang langgeng. Pernyataan ini di ungkapkan oleh … 

a. Gabriel Almond 

b. Sri Sumantri 

c. Rusadi Suminputra 

d. David Easton 

e. Samuel P. Hungtiton 

11. Semua system politik menjalankan fungsi-fungsi yang sama walaupun tingkatannya 

berbeda-beda, yang ditimbulkan karena perbedaan struktur. Hal ini diungkapkan oleh 

a. Gabriel Almond 

b. Sri Sumantri 

c. Rusadi Suminputra 

d. David Easton 

e. Samuel P. Hungtiton 

12. Dictator dapat merasa dipaksa untuk membangun dukungan masyarakat, mendapatkan 

basis massa, baik demi mencapai kekuasaan, atau demi keduanya adalah menandakan 

cirri seorang dictator … 

a. Sederhana   d. Kaisaristik 

b. Totaliter   e. Demokrasi 

c. Otokrasi 

13. Adanya peningkatan partisipasi rakyat dalam berbagai kegiatan organisasi politik, 

organisasi masyarakat, dan kelompok penekan, merupakan salah satu ciri… 

a. Masyarakat demokrasi 

b. Masyarakat elit 

c. Masyarakat budaya 

d. Masyarakat madani 

e. Masyarakat politik 

14. Sikap politik yang tidak menghendaki adanya perubahan situasi dan kondisi yang ada 

demi mempertahankan suatu rezim yang sedang berkuasa, merupakan sikap politik 

yang … 

a. Status quo 

b. Liberal 

c. Reaksioner 

d. Radikal 

e. Moderat 

 

15. UU yang mengatur tentang asas dan cirri partai politik, tujuan, fungsi, hak, dan 

kewajiban partai politik di Indonesia adalah … 

a. UU No. 9 Tahun 1998 

b. UU No. 31 Tahun 2003 

c. UUD 1945 

d. UU No. 12 Tahun 2003 

e. UU No. 23 Tahun 2003 
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 SOAL ESSAY.. 

 

1. Uraikan apa yang di maksud suprastruktur dan infrastruktur politik! 

2. Sebutkan dan uraikan 4 tipe kelompok kepentingan menurut Gabriel Almond! 

3. Uraikan perbedaan antara kelompok penekan dengan kelompok kepentingan! 

4. Sebutkan dan uraikan sendi-sendi pokok dari system politik demokrasi di 

Indonesia! 

5. Sebutkan dan jelaskan 5 sistem politik selain demokrasi yang kamu ketahui! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUGAS PRODUK / PROSES / PROYEK 

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
 

Penskoran Penilaian Ketrampilan  

No Komponen/Sub Komponen 
Skor/Bobot 

Penilaian 

1 Kesesuaian Produk 75 

 a. Kesesuaian media 25 

 e. Kesesuaian isi 50 

3 Waktu  25 

 Ketepatan waktu kerja 25 

        Hasil Penilaian Produk 

KET 
Kesesuaian 

Produk 
Waktu 

Nilai Siswa 

Maks/Perolehan 
Paraf Guru 

Skor Maksimal 75 25 100 
………….. 

Skor Perolehan ……. ……. ………… 

 

 

 

No Soal Bobot Persoal 

PG 

Skor 

Penilaian 
Nilai 

1 10 

100 

Nilai 

Siswa 

 

……… 

Paraf 

Guru 

 

……… 

2 10 

3 10 

4 10 

5 10 

6 10 

7 10 

8 10 

9 10 

10 10 

PENILAIAN KETERAMPILAN 
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BAB 6 

Lembaga-lembaga Negara menurut  Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 

 

 

 

3.6 Menganalisis kewenangan  lembaga-lembaga Negara menurut Undang-Undang Dasar 

Negara   

      Republik Indonesia Tahun 1945   

4.6 Menyaji hasil analisis   tentang kewenangan  lembaga-lembaga Negara menurut Undang-  

     Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  

  

 

A. Aturan mengenai Lembaga lembaga Negara NKRI 

 Lembaga Negara di Indonesia menurut UUD 1945 di inspirasi oleh konsep ajaran 

Montesqui tentang Trias Politika yaitu Pemisahan kekuasaan. Tapi UUD 1945  menganut 

pembagian kekuasaan sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenangnya. 

Aturan tentang lembaga Negara Indonesia lebih lanjut dijabarkan sebagai berikut :  

1. UU No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD 

2. UU No 42 Tahun 2014 tentang perubahan UU.No 17 Tahun 2014 

3. UU.No 3 Tahun 2009 tentang MA. 

4. UU No 4 Tahun 2014 tentang MK. 

5. UU No 18 tentang KY. 

6. UU.No 15 tahun 2006 tentang BPK 

 

B. Lembaga Negara RI 

a. Legislatif meliputi : MPR, DPR, DPD, DPD 

b. Eksekutif meliputi : Presiden dan wakil presiden serta kementrian Negara. 

c. Yudikatif meliputi : Mahkamah Agung, Komisi Yudisial,Mahkamah Konstitusi. 

1. MPR. 

 Menurut UU No 17 Tahun 2014 susunan keanggotaan MPR adalah sebagai berikut: 

a. MPR terdiri atas anggota DPR, dan DPD yg dipilih melalui pemilu 

b. Keanggotaan MPR diresmikan dengan Keputusan Prtesiden. 

c. Masa jabatan anggota MPR adalah lima tahun dan akan berakhir bersamaan pada saat 

anggota MPR yang baru mengucapkan sumpah janji. 

Wewenang MPR. 

      a. Mengubah dan menetapkan UUD 1945 

      b. Melantik pres dan wapres hasil pemilu. 

      c. Memutus usul DPR untuk memberhentikan pres/wapres dalammasa jabatanya jika MK    

          memutuskan bahwa presiden wakil presiden melanggar hokum 

KOMPETENSI DASAR/INDIKATOR : 

 

 

 

MATERI PEMBELAJARAN 
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d. Melantik Wapres menjadi presiden jika presiden mangkat, berhenti,diberhentikan. 

e. Memilih wapres dari dua calon yang diusulkan presiden jika terjadi kekosongan 

f. Memilih presiden dan wapres jika keduanya mangkat,berhenti dari dua pasangan calon 

yang diusulkan oleh partai atau gabungan partai 

Tugas MPR 

      a. Memasyarakatkan ketetapan MPR. 

      b. Memasyarakatkan Pancasila, UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika 

      c. Mengkaji system ketatanegaraan, UUD 1945 dan pelaksanaanya. 

      d. Menyerap aspirasi rakyat berkenaan dengan pelaksanaan UUD 1945. 

 

   Hak MPR. 

      a. Mngajukan ususl pengubahan pasai UUD 1945 

      b. Menentukan sikapdan pilihan dalam pengambilan putusan 

      c. Memilih dan dipilih 

      d. membela diri 

      e. Imunitas 

      f.Protokoler 

      g. Keuangan dan administrasi. 

 

Kewajiban MPR 

      a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila 

      b. Melaksanakan UUD 1945 dan mentaati peraturan 

      c. Memasyarakatkan Pancasila, UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika 

      d. Mempertahankan memelihara kerukunan nasional 

      e. Mendahulukan kepentingan Negara 

      f. Melaksanakan peran sebagai wakil rakyat dan wakil daerah. 

 

2. Presiden 

Berdasarka UU No 42 Tahun 2008 tentang Pemilu syarat menjadi preiden dan wapres sebagai 

berikut: 

a. Bertaqwa kepada Tuhan YME 

b. WNI sejak lahir ,tdk menerima kewarganegaraan lain. 

c. Tidak pernah menghianati Negara, korupsi, melakukan pidana berat 

d. Mampu secara rohani dan jasmani melaksanakan tugas dan kewajiban 

e. Bertempat tinggal di wilayah RI 

f. Telah melaporkan kekayaan kpd instansi yang berwenang 

g. Tidak sedang memiliki tanggungan utang pribadi yang akanmerugikan Negara 

h. tidak sedang dinyatakan pailit 
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i. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela 

j. Terdaftar sebagai pemilih 

k. Memiliki NPWP dan telah membayar pajak 

l. Belum pernah menjabat sebagai presiden/ wapres selama 2 kali masa jabatan sebelumnya 

m. Setia kepada Pancasila dan UUD 1945 

n. Tidak pernah dijatuhi hukuman penjara 5 tahun atau lebih 

o. berusia sekurang kurangnya 35 tahun 

p. Berijazah minimal SLTA 

q. Bukan bekas anggota PKI dan tidak terlibat langsung G.30 S/PKI 

r. Memiliki visi misi dan program pemerintahan. 

 

Tugas dan wewenang Preiden 

1. Memegang kekuasaan pemerintahan ( ps 4 ayat 1) 

2. Mengajukan RUU kpd DPR ( ps 5 ayat 1) 

3. Menetapkan peraturan pemerintah ( ps 5 ayat 2) 

4. Memegang kekuasaan tertinggi atas AD,AL, AU ( ps 10) 

5. Menyatakan perang membuat perdamaian  dan perjanjian dengan Negara lain ( ps 11 ayat 1) 

6. Membuat perjanjian internasional lainya ( ps 11.ayat 2) 

7. Menyatakan keadaan bahaya ( ps 12) 

8. Mengangangkat duta dan konsul atas pertimbangan DPR (ps 13 ayat 1,2) 

9. Menerima penempatan duta dari Negara lain (ps 13 ayat 3) 

10 Memberi grasi, rehabilitasi atas pertimbangan MA  (ps 14 ayat 1) 

11 Memberi amnesty, abolisi atas pertimbangan DPR ( ps 14 ayat 2) 

12. Memberi gelar tanda jasa lainya ( ps 15 ) 

13. Membentuk dewan pertimbangan presiden ( ps 16 ) 

14. Mengangkat dan memberhentikan mentri ( ps 17 ) 

15. Membahas,member persetujuan atas RUU bersama DPR fdan mengesahkan (ps 20 ayat 2,4 

16. Menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti UU ( ps 22ayat 1 ) 

17. Mengajukan RUU APBN ( ps 23 ayat 2) 

18. Menetapkan hakim agung dari calon yang diusulkan KY dan disetujui DPR ( ps 24A -3) 

19. Meresmikan keanggotan BPK yang dipilih DPR ( ps 23F ayat 1 ) 

20. Mengangkat dan memberhentikan anggota KY dengan persetujuan DPR (ps 24B ayat 3 ) 

21. Mengajukan tiga calon hakim konstitusi dan menetapkan 9 hakim konstitusi (ps 24Cayat 3)  
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3. DPR . 

Susunan keanggotaan DPR. 

1. DPR terdiri atas anggota parpol peserta pemilu berdasarkan hasil pemilu. 

2. Anggota DPR terdiri dari 560 orang 

3. Keanggotaan DPRdiresmikan dengan keputusan presiden 

4. Anggota DPR berdomisili di ibukota Negara RI 

5. Masa jabatan DPR  5 tahun. 

 

Fungsi DPR  

Berdasarkan UU.No 17 Tahun 2014 fungsi DPR adalah 

1. fungsi legislasi yaitu merupakan perwujudan DPR membentuk Undang Undang. 

2. Fungsi anggaran yaitu membahas dan memberikan persetujuan atau tidak setuju terhadap  

    RUU RAPBN yang diajukan Presiden 

2. Fungsi pengawasan yaitu melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU dan RAPBN 

 

Wewenang DPR 

1. Membentuk UU yang dibahas dengan presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. 

2. Memberikan persetujuan atau tidak terhadap peraturan pemerintah pengganti Undang2 

3. Membahas RUU yang diajukan presiden atau DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah. 

4. Memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU RAPBN dan RUU pajak,pendidikan,agama 

5. Membahas bersama presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan memberikan  

    persetujuan atas RUU RAPBN 

5. Memberikan persetujuan kpd presiden untuk menyatakan perang dan membuat perdamaian  

    dengan Negara lain 

6. memberikan persetuyjuan perjanjian internasional 

7 memberikan pertimbangan kepada presiden dalam pemberian amnesty, abolisi 

8. memberikan pertimbangan kepada presiden dalam mengangkat duta dan menerima duta 

9. Memilih  BPK. 

10. Memberikan persetujuan kpd presiden untuk pengangkatan, pemberhentian anggota KY. 

11. Memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan KY 

12. Memilih tiga orang hakim konstitusi dll 

 

Hak hak DPR 

1. Hak interpelasi yaitu hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan  

2. Hak angket yaitu hak untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan Undang Undang. 

3. Hak menyatakn pendapat  

4. mengajukan usul RUU 

5. Mengajukan pertanyaan. 

6. menyampaikan pendapat 

7. imunitas 

8. Protokoler dll. 
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4. BPK 

Keanggotaan BPK menurut UU No 15 tahun 2006 

1. BPK memiliki 9 anggota 

2. Susunan BPK Terdiri atas ketua, wakil ketua dan 7 anggota. 

3. Keputusan presiden tentang anggota BPK selambat lambatnya 30 hari setelah ditetapkan 

4. Masa jabatan anggota BPK 5 tahun dan dapat diperpanjang 1 kali masa jabatan 

 

Tugas BPK. 

1. Memeriksa  pengelolaan fan tanggung jawab keuangan Negara 

2. pemeriksaan dilakukan mencakup keuangan, kinerja, dan dengan tujuan tertentu 

3. Menyerahkan hasil pemeriksaan kpd DPR,DPD, DPRD. 

4. Menyerahkan hasil pemeriksaan secara tertulis kepad Presiden, gubernur, bupati 

5. Apabila ditemukan unsure pidana maka melaporkan kpd instansi yang berwenang.dll 

 

Wewenang BPK 

1. Menentukan obyek pemeriksaan 

2. Meminta keterangan / dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang 

3. Melakukan pemeriksaan ditempat penyimpanan uang / barang milik Negara 

4. menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi tentang keuangan Negara 

5. Menetapkan standar pemeriksaan keuangan Negara 

6. Menetapkan kode etik pemeriksaan keuangan Negara dll. 

 

5. MA. 

 Ketua dan wakil ketua MA dipilih dari dan oleh hakim agung,dan masa jabatannya 

adalah 5 tahun adapun susunan keanggotaan dan pimpinan  sebagai berikut: 

a. Susunan MA terdiri atas pimpinan,hakim anggota, panitera dan sekretaris. 

b. Pimpinan dan anggota MA adalah hakim agung 

c. Jumlah hakim agung paling banyak 60 orang 

d. Pimpinan MA terdiri atas 1 orang ketua, 2 orang wakil dan beberapa ketua muda. 

e. Wakil ketua MA terdiri atas wakil bidang yudisial dan non yudisial.dll. 

Wewenang MA menurut UU No 48 tahun 2009 pasal 20  

a. Mengadili tingkat kasasi terhadap putusan tingkat akhir disemua lingkungan peradilan 

b. Menguji peraturan per undang undangan dibawah UU 

 

6. MK ( Mahkamah Konstitusi) 

 Menurut UU.No 8 Tahun 2011 tentang MK menyebutkan Keanggotaan MK sebagai 

berikut :  

a. MK memiliki 9 anggota hakim konstitusi 

b. Susunan MK terdiri atas seorang ketua, seorang wakil dan 7 orang wakil 

c. Ketua dan wakil dipilih oleh anggota untuk masa jabatan 2 tahun 6 bulan, dan dipilih untuk  

    satu kali masa jabatan yang sama. 
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Wewenang MK. 

a. Mengadili tingkat pertama dan terakhir yang putusanya bersifat final untuk: 

 1. Menguji UU Terhadap UUD 1945 

 2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang diberikan oleh UUD 1945 

 3. Memutus pembubaran partai 

 4. Memutus perselisihan hasil pemilu 

b. Wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan wapres telah melanggar  

    hukum. 

 

7. Dewan Perwakilan Daerah ( DPD) 

 DPD merupakan salah satu lembaga Pewakilan rakyat yang dipilih melalui pemilu dari 

setiap provinsi, dalam UU. No 17 tahun 2014 Tentang MD3 menyebutkan bahwa ; 

1. DPD terdiri atas wakil daerah propinsi yang dipilih melalui pemilu 

2. DPD merupakan lembaga Negara 

3. Anggota DPD dari setiap propinsi ditetapkan sebanyak 4 orang 

4. Jumlah anggota DPD tidak lebih dari 1/3 anggota DPR. 

5. Keanggotaan DPD ditetapkan dengan keputusan presiden 

6. Anggota DPD berdomisili didaerah pemilihanya dan bersidang di Ibu Kota Negara 

7. Masa jabatan DPD selama 5 tahun 

 

Hak hak anggota DPD. 

a. bertanya.  

b. Menyampaikan usul dan pendapat 

c. memilih dan dipilih 

d. Membela diri 

e. Imunitas 

f. Protokoler 

g. Keuangan dan administrasi 

 

Kewajiban DPD 

      a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila 

      b. Melaksanakan UUD 1945 dan mentaati peraturan 

      c. Memasyarakatkan Pancasila, UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika 

      d. Mempertahankan memelihara kerukunan nasional 

      e. Mendahulukan kepentingan Negara 

      f. Melaksanakan peran sebagai wakil rakyat dan wakil daerah 

 

Adapun fungsi DPD 

1. Mengajukan RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah 

2. Ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah 

3. Memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan RAPBN 

4. Mengawasi pelaksanaan UU otonomi daerah. 
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8. Komisi Yudisial ( KY ) 

Menurut UU.No 18 tahun 2011 perubahan UU No 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial 

menyebutkan bahwa: 

 

Wewenang KY adalah 

a. Mengusulkan pengangkatan Hakim Agum, Hakim Ad hok di MA. 

b. Menjaga, menegakan kehormatan, keutuhan martabat serta prilaku hakim 

c. Menetapkan kode etik hakim bersama MA. 

d. Menjaga dan menegakan kode etik 

 

Keanggotaan KY 

a. Anggota KY diangkat oleh presiden dengan persetujuan DPR. 

b. Anggota KY memegang jabatan selama 5 tahun sesudahnya dapat dipilih kembali 1 kali  

    masa jabatan yang sama 

d. Pimpinan KY terdiri satu orang ketua dan seorang wakil.yang merangkap anggota. 

e. Anggota KY terdiri 7 orang 

f. Keanggotaan KY terdiri atas mantas hakim, praktisi hokum, akademisi hokum dan anggota  

    masyarakat 

 

 

     pemerintahan Negara    

A. Pilihan Ganda 
Pilihlah salah satu jawaban yang dianggap paling benar ! 
1. Perhatikan data berikut : 

1. Menetapkan Undang-Undang Dasar dan mengubah Undang-Undang Dasar, 

2. Menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara, 
3. Memilih Presiden dan Wakil Presiden, 

4. Menetapkan Undang-Undang Dasar dan/ Perubahan UUD, 

5. Melantik Presiden dan Wakil Presiden, 

6. Memberhentikan Presiden dan/ Wakil Presiden, serta 
Berdasarkan data diatas yang merupakan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat setelah 

diadakannya Perubahan UUD 1945 ditandai oleh nomor ... 

a. Nomor 1, 2, dan 3  
b. Nomor 3, 4, dan 5 

c. Nomor 2, 4, dan 6 

d. Nomor 3, 4, dan 6 
e. Nomor 4, 5, dan 6    

 

2. Perhatikan data di bawah ini ! 

1. Lembaga swadaya masyarakat 
2. Dewan Perwakilan Rakyat 

3. Dewan Perwakilan Daerah 

4. Komisi Pemberantasan Korupsi 
5. presiden dan Wakil Presiden 

6. Mahkamah Konstitusi 

Dari data tersebut di atas yang merupakan lembaga suprastruktur dalam sistim politik Indonesia 

adalah…. 
a. 1, 2, 3 dan 4   d. 2, 3, 5 dan 6 

b. 1, 3, 4 dan 5   e. 3, 4, 5 dan 6 
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c. 1, 3, 5 dan 6 

 

3. Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara 
sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Ketentuan pasal tersebut menunjukkan bahwa 

Presiden Republik Indonesia bertanggung jawab atas kegiatan pengelolaan keuangan negara yang 

dilakukan untuk mencapai tujuan Negara, hal tersebut dengan UU no. 17 tahun 2003, …. 

a. Pasal 1 ayat 6 
b. Pasal 2 ayat 6 

c. Pasal 5 ayat 1 

d. Pasal 6 ayat 1 
e. Pasal 6 ayat 2 

 

4. Lembaga yang wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil 
Presiden diduga, telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, 

korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya, adalah… 

a. Mahkamah Agung  

b. Mahkamah Konstitusi  
c. Dewan Perwakilan Rakyat  

d. Dewan Perwakilan Daerah  

e. Badan Pengawas Keuangan  
 

5. Keberadaan lembaga-lembaga negara di Indonesia begitu dinamis. Hal tersebut merupakan dampak 

langsung dari mekanisme pengelolaan kekuasaan negara yang bersifat dinamis pula, setelah 

Reformasi lembaga yang tidak ada dalam struktur kelembagaan Negara adalah… 
a. Mahkamah Agung  

b. Dewan Perwakilan Rakyat  

c. Dewan Perwakilan Daerah  
d. Dewan Pertimbangan Agung 

e. Badan Pengawas Keuangan  

6. Pada saat ini terdapat berbagai lembaga penegak hokum seperti Mahkamah Agung, Mahkamah 
Konstitusi, Komisi Yudisial, Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.  Akan 

tetapi kasus-kasus pelanggaran hukum masih saja terjadi, bahkan cederung meningkat. Yang 

menjadi factor penyebabnya sebagai berikut …kecuali …. 

a. Disiplin masyarakat rendah 
b. Kurang tegasnya penegak hukum 

c. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat 

d. Banyak liputan media masa tentang kejahatan 
e. Kurangnya contoh dan keteladan dari para pemimpin   

7. Peran serta masyarakat dalam sistim politik Indonesia dalam dilakukan dalam berbagai aktivitas, 

sesuai UU No. 9 tahun 1998 sebuah produk hukum yang dikeluarkan awal reformasi di Indonesia di 
dalamnya terdapat bentuk-bentuk  dan Tata cara menyampaikan pendapat  di muka umum, di 

bawah ini yang tidak sesuai dengan UU tersebut adalah.… 

a. Rapat Umum 

b. Mimbar Bebas 
c. Arak-arakan  

d. Unjuk Rasa 

e. Pawai 
8. Negara demokrasi (Negara yang berkedaulatan rakyat) menjamin hak-hak warga Negara serta 

memberikan kebebasan kepada warga untuk berpendapat dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan 

bernegara. Namun, berdasar pengalaman seringkali terjadi demonstrasi yang berakhir ricuh, 

pertentangan pendapat yang tajam, dan bahkan mudah terjadi tawuran karena perbedaan. 
Kebebasan mengemukakan pendapat di Indonesia terdapat dalam.... 

a. Pancasila       

b. UUD NRI Tahun 1945     
c. Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 

d. Pasal 28 E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945  
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e. Pasal 30 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945  

9. Setiap warga negara Indonesia memperoleh kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan dalam 

pemerintahan. Bahkan, pekerja seni atau artis lomba-lomba untuk berpartisipasi dalam 
memperebutkan kursi di pemerintahan. Hal tersebut mengindikasikan salah satu ciri negara yang 

menganut sistem demokrasi, yaitu..... 

a. Adanya pemilu berkala 

b. Adanya supermasi hukum 
c. Adanya akuntabilitas politik 

d. Bebas berpendapat, berserikat dan berkumpul 

e. Persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan 
10. Bagi bangsa Indonesia, pilihan yang tepat dalam menerapkan paham demokrasi adalah dengan 

menerapkan Demokrasi Pancasila. Paham Demokrasi Pnacasila sesuai dnegan keribadian bangsa 

yang digai dari tata nilai sosial budaya sendiri. Hal ini telah dipraktikkan secara turun temurun jauh 
sebelum Indonesia merdeka. Kenyataan ini dapat kita lihat pada masyarakat desa yang 

menerapkan..... 

a. Voting 

b. Kerja sama 
c. Sikap individual 

d. Musyawarah mufakat 

e. Sikap senasib sepenanggungan 

 

B. Uraian  
Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan singkat dan jelas ! 

1. Sebutkan Perundang undangan yang mengatur tentang Lembaga Negara. 

2. Indonesia menganut system presidensial apa yang menjadi buktinya 

3. Sebutkan dan jelaskan apa yang menjadi hak hak DPR 

4. Selain kekuasaan eksekutif presiden juga menjalankan fungsi legislative jelaskan fungsi itu 

5. uraikan proses jika seorang preiden dan wapres bisa diberhentikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUGAS PRODUK / PROSES / PROYEK 

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
 

Penskoran Penilaian Ketrampilan  

No Soal Bobot Persoal 

PG 

Skor 

Penilaian 
Nilai 

1 10 

100 

Nilai 

Siswa 
 

……… 

Paraf 

Guru 
 

……… 

2 10 

3 10 

4 10 

5 10 

6 10 

7 10 

8 10 

9 10 

10 10 

PENILAIAN KETERAMPILAN 
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No Komponen/Sub Komponen 
Skor/Bobot 

Penilaian 

1 Kesesuaian Produk 75 

 a. Kesesuaian media 25 

 f. Kesesuaian isi 50 

3 Waktu  25 

 Ketepatan waktu kerja 25 

 

 

 

        Hasil Penilaian Produk 

KET 
Kesesuaian 

Produk 
Waktu 

Nilai Siswa 

Maks/Perolehan 
Paraf Guru 

Skor Maksimal 75 25 100 
………….. 

Skor Perolehan ……. ……. ………… 
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BAB 7 

Budaya politik di Indonesia 

Kompetensi Dasar 

3.7. Melaksanakan budaya politik Indonesia sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang   

       Maha Esa 

4.7. Peduli terhadap budaya politik Indonesia 

 

Materi pembelajaran 

A. Pengertian budaya politik 

 1. Menurut G.A Almond dan S.Verba Budaya politik merupakan orientasi dan sikap   

          individu terhadap system politik dan bagianya serta perananya sendiri 

 2. Menurut B.N.Marbun budaya politik adalah pandangan politik yang mempengaruhi   

          sikap, orientasi, dan pilihan politik seseorang 

 3. Larry Diamond budaya politik adalah keyakinan, sikap, ide, sentiment, dan evaluasi  

          masyarakat tentang system politik nasionalnya. 

4. Prof. Dr.H.Rusadi Kantaprawira.SH. budaya politik sebagai pola tingkah laku  

    individu dan orientasinya terhadap kehidupan politikyang di hayati para anggotangnya      

    suatu   system politik 

5. Austin Ranney, Budaya politikSeperangkat pandangan tentang politik dan pemerintahan     

   yang di pegang bersama sama terhadap obyek obyek politik 

 

Komponen budaya politik. 

 Ada dua hal . Orientasi warga Negara dan sobyek politik 

a. Orientasi politik menurut Almond dan Verba ada 3 sifat yaitu kognitif, afektif, evaluative 

b. Obyek politk yaitu yang dijadikan sasaran orientasi warga Negara yang meliputi politik     

    umum ( unsure politik secara menyeluruh), politik input ( memberikan masukan) ,politik   

   output ( hasil proses politik).  

 

B. Tipe budaya politik 

 Menurut Almond dan Verba ada 3 yaitu: 

 1. Parokial yaitu warga tidak tahu mengenai pemerintah dan kebijakanya dengan cirri ciri 

  a. Rendahnya dukungan kepada pemerintah 

  b. kedekatan warga dengan suku suku,daerah, agama atau kelompok etnisnya. 

  c. Memandang keberhasilan dengan sengan pesimitis sehingga dukunganya rendah. 

 2. Budaya politik sobyek yaitu warga Negara telah memiliki pengetahuan tentang  

          pemerintah dan kebijakanya cirinya 

  a. Adanya dukungan yang tinggi kepada pemerintah 

  b. Terdapat lebih banyak kepercayaan terhadap grup lain dalam masyarakat 

  c. Warga tetap tidak melihat dirinya sebagai peserta aktif yang mempengaruhi politik 

 3. Partisipan yaitu warga Negara telah memiliki orientasi terhadap ketiga obyek politik  

          Cirinya: 

  a. Setara dengan dengan budaya politik sobyek pengakuan dan legitimasi pemerintah 

  b. Mayoritah masyarakat menerima aturan yang sama untuk mendapatkan kekuasaan 

  c. Warga memiliki keyakinan yang sangat tinggi terhadap pemerintah. 



E – BOOK  PPKN  KELAS  X Kur Terintegrasi Du / Di 

 

58 Rev : 03                                                                                                      No : F.02.55  

 

C.  Budaya politik Indonesia. 

 Berkut beberapa pendapat ahli diantaranya 

  a. Nazarudin Sjamsudin budaya politik Indonesia tercermin dalam bhineka tunggal ika 

  b. Affan Gaffar sangat sulit mengidentifikasikan budaya politik di Indonesia maka perlu     

                menggambarkan budaya politik yang dominan.yaitu etnis jawa. 

  c. Herbert Feith ada dua kelompok budaya politik yang dominan yaitu aristrokrasi Jawa  

               dan wiraswasta Islam. 

 Ada tiga ciri dominan budaya politik Indonesia 

  a. Adanya herakhi yang kuat yaitu stratifikasi social cara pengaasa memandang   

               rakyatnya 

  b. Adanya kecenderungan Patronase / perlindungan hubungan timbal balik 

  c. Kecenderungan Neo patrimonialistik penyelenggaraan pemerintahan dibawah control  

                langsung pimpinan Negara 

 

D. Sosialisasi politik  

 a. Menurut Kenneth P.Langton . Sosialisasi politik adalah cara masyarakat meneruskan    

          kebudayaan politiknya 

 b. Gabriel Almond Sosialisasi politik merujuk padaproses dimana sikap politik dan pola  

          tingkah laku politik diperoleh 

 c. Ricard E Dawson, Sosialisasi politik suatu pewarisan pengetahuan, nilai nilai dan  

          pandangan politik orang tua, guru dan sarana sosialisasi lainya 

 d. Ramlan Surbakti . Sosialisasi politik merupakanproses pembentukan sikap dan orientasi  

          politik anggota masyarakat 

 a. Keluarga 

 b. Sekolah 

 c. Kelompok pergaulan 

 d. Tempat kerja 

 e. Media masa. 

 

 

     pemerintahan Negara    

1.Menurut orang Yunani yang dimaksud Politic techne adalah kemahiran dibidang … 

a.Pemerintahan     d.Pengetahuan 

b.Kenegaraan       e.Teknik dan strategi 

c.Perang       

 

2.Menurut Rusadi Sumintapura Budaya politik lebih ditekankan pada … 

a.Kemampuan berpolitik praktis 

bKemahiran dibidang pemerintahan 

c.Sikap orientasi yang khas dalam politik 

d.Pertanggungjawaban pollitik 

e.Pola tingkah lakuindividudan orientasinya. 

 

3.Kesadaran politikyang sangat tinggi oleh Gabriel Almond Dimasukan dalam budaya politik  

a.Otoriter       d.Kaula 
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b.Partisipan       e.Demokratis 

c.Parokial 

 

4.Suatu proses batin yang menampakkan keinsyafandari setiap warga Negara akan fungsi dan 

urgensi urusan kenegaraan disebut … 

a.Pendidikan politik       d.Budaya politik 

b.Partisipasi politik.                    e.Kesadaran politik 

c.Sosialisasi pilotik 

 

 

5.Menurut Powel Budaya poliyik dikatagorikan menjadi tiga yaitu … 

a.Primitif,Demokratis ,modern 

b.Parokial,Transisi ,modern 

c.Parokial,kaula,partisipan 

d.Otoriter,totaliter,transisi 

e.Primitif,tradisional,modern. 

 

6.Ciri ciri sistim politik otoriter adalah … 

a.Menejemen terbuka      

b.Pers yang bebas.      

c.Pemerintahan yang bertanggung jawab. 

d.jaminan hak asasi manusia 

e.pemusatan kekuasaan 

 

7.Memberikan suaradalam pemilu termasukkatagori partisipasipolitik… 

a.Aktif      d.positif 

b.transisi     e.pasif 

c.monoton 

8.Seorang warga Negara yang memiliki kesadaran politik rendah dan keopercayaan politik 

tinggi akan memunculkanpartisipasi … 

a.Aktif.         d.apatis 

b.pasif      e.mutlak 

c.negati 

9.Yang menjadi factor kunci perkembangan budaya politik suatu bangsa adalah … 

a.Reformasi politik.    

b.Supermasi hokum    

c.Tingkat pendidikan masyarakat. 

d.tingkat kesejahteraan meningkat 

e.kebebasan pers 

 

10.Salah satu ciriberkembangnya partisipasi politik masyarakat adalah … 

a.Lahirnya organisasi politik untuk menyalurkan aspirasi politik 

b.lahirnyabermacam partai politik 

c.Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat 

d.Meluasnya peran serta masyarakatdalam proses politik 

e.Kepercayaanmasyarakat terhadap sistim politik yang berlaku. 

 

ESSAY 

 

1.  Jelaskan pengertian budaya politik 

2  Sebutkan cirri cirri budaya politik 
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3.  Jelaskan pembagian budaya politik menurut Almond 

4.  Sebutkan factor penyebab perkembangnya budaya politik 

5.  Apa yang dimaksuddengan kesadaranpolitik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUGAS PRODUK / PROSES / PROYEK 

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
 

Penskoran Penilaian Ketrampilan  

No Komponen/Sub Komponen 
Skor/Bobot 

Penilaian 

1 Kesesuaian Produk 75 

 a. Kesesuaian media 25 

 g. Kesesuaian isi 50 

3 Waktu  25 

 Ketepatan waktu kerja 25 

 

 

 

        Hasil Penilaian Produk 

KET 
Kesesuaian 

Produk 
Waktu 

Nilai Siswa 

Maks/Perolehan 
Paraf Guru 

Skor Maksimal 75 25 100 
………….. 

Skor Perolehan ……. ……. ………… 

 

 

 

 

 

No Soal Bobot Persoal 

PG 

Skor 

Penilaian 
Nilai 

1 10 

100 

Nilai 

Siswa 

 

……… 

Paraf 

Guru 

 

……… 

2 10 

3 10 

4 10 

5 10 

6 10 

7 10 

8 10 

9 10 

10 10 

PENILAIAN KETERAMPILAN 
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BAB 8 

Harmonisasi Pemerintah Pusat dan Daerah 

 

 

 

 

3.8 Menganalisis hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

4.8 Meyaji hasil analisis  tentang  hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan 

daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  

  

 

A. Konsep Desentralisasi dan otonomi daerah dalam konteks NKRI 

Negara kesatuan adalah Negara dimana segala urusan kenegaraan dan pemerintahan diatur oleh 

pemerintah pusat 

Desentralisasi pada dasarnya adalah suatu proses penyerahan sebagian wewenang dan 

tanggung jawab dari urusan yang semula adalah urusan pemerintah pusat kepada badan-badan 

atau lembaga-lembaga pemerintah daerah  

Dalam prakteknya desentralisasi pada Negara kesatuan Republik Indonesia dibedakan atas 3 

(tiga) bagian, yaitu : 

1. Desentralisasi Politik, yakni pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat yang 

meliputi hak mengatur dan mengurus kepentingan rumah tangga sendiri bagi badan-

badan politik di daerah yang dipilih oleh rakyat dalam daerah-daerah tertentu. 

2. Desentralisasi Fungsional, yaitu pemberian hak kepada golongan-golongan tertentu 

untuk mengurus segolongan kepentingan tertentu dalam masyarakat baik terikat maupun 

tidak pada suatu daerah tertentu, seperti mmengurus irigasi bagi petani. 

3. Desentralisasi Kebudayaan, yakni pemberian hak kepada golongan-golongan minoritas  

     dalam masyarakat untuk menyelenggarakan kebudayaan sendiri, seperti mengatur  

      pendidikan, agama, dan sebagainya. 

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan 

mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

Latar belakang otonomi daerah 

a. Keragaman bangsa dengan karakteristik masing masing 

b. Wilayah Indonesia yang berupa kepulauan yang luas dengan segala kondisi yang berbeda 

c. Pancasiala dan UUD1945 yang menghendaki pemerintahan yang demokratis. 

d. efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan Indonesia 

Kelebihan desentralisasi: 

1. Satuan satuan desentralisasi lebih luwes dalam memenuhi perubahan yang begitu cepat 

2. Satuan satuan desentralisasi dapat melaksanakan tugas lebih efektif dan efisien. 

KOMPETENSI DASAR/INDIKATOR : 

 

 
 

MATERI PEMBELAJARAN 
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3. Satuan satuan desentralisasi lebih inovatif 

4. Satuan satuan desentralisasi mendorong tumbuhnya sikap moral,komitmen yang tinggi serta  

    lebih produktif. 

Menurut Jan In Het Veld kelebihan desentralisasi adalah 

1. Meringankan beban pemerintah karena tidak mungkin mengenal seluruh wilayah 

2. Menghidari beban aparat pemerintah yang melampui batas 

3. Aparat daerah lebih menonjol karena ruang lingkup yang sempit 

4. Masyarakat setempat dapat kesempatan ikut serta dalam pemerintahan 

5. Meningkatkan control masyarakat setempat. 

 

Kelemahan Desentralisasi 

1. Besarnya organ organ pemerintah sehingga bertambah komplek dan sulit koordinasi 

2. Keseimbangan antara berbagai kepentingan dari daerah sehingga lebih mudah terganggu 

3. Dapat mendorong munculnya daerahisme dan propinsialisme 

4. butuh biaya besar 

5. Sulit mendapatkan keserasian dan keseragaman serta kesederhanaan 

 

Dasar Hukum ototnomi Daerah  

1. UU.no 1 tahun 1945 tentang Komite Nasional Daerah. 

2. UU no22 tahun 1948 tentang penetapan aturan pokok pemerintahan sendiri daerah 

3. UUno 44 tahun 1950 tentang Pemda Indonesia Timur 

4. UU.no 18 tahun 1965 tentang pokok poko pemerintah daerah 

5. UU no 5 tahun 1974 tentang pokok poko pemerintah daerah 

6. UU.no 22 tahun 1999 tentang pokok poko pemerintah daerah 

7. UU,no 25 taun 1999 tentang perimangan keuangan pusat dan daerah 

8. UU.no 32 tahun 2004 tentang Pemda. . UU.no 32 tahun 2004 

9. UU No 3 tahun 2005 tentang perubahan 

10.U no 12 tahun 2008 . UU.no 32 tahun 2004 tantan Pemda 

11.UU no 23 tahun 2014 tentang PEMDA dll 

  

Tujuan otonomi daerah 

1. Sudut pandang pemerintah pusat 

 a. pendidikan politik 

 b. Pelatihan kepemimpinan 

 c. Menciptakan stabilitas politik 

 d. Mewujudkan demokratisasi system pemerintah di daerah. 
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2. Sudut pandang pemerintah daerah 

 a. Lebih membuka kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi politik local 

 b. Meningkatkan kemampuan pemerintah daerah 

 c. Pemda lebih banyak mengetahui masalah yang dihadapi masuarakatnya 

 

Nilai otonomi daerah 

 1. Nilai unitaris bahwa Indonesia tidak memiliki kesatuan pemerintah lain 

 2. Nilai desentralisasi territorial 

 

Demensi otonomi daerah 

a. Demensi politik yakni daerah dinilai kurang memiliki fanatisme kedaerahan  

b. Demensi Administrtif yakni pemerintahan dan pelayanan masyarakat lebih efektif 

c. daerah sebagai ujung tombak pembangunan karena lebih mengetauhi potensi daerahnya 

 

Prinsip otonomi daerah 

1. seluas luasnya artinya daerah memiliki kewenangan seluas luasnya. 

2. Nyata artinya untuk menangani urusan pemerintah daerah berdasarkan tugas, kewajiban  

   yang  Nyata. 

3. bertanggung jawab. 

 

B. Kedudukan dan peran pemerintah pusat 

1. asas penyelenggaraan pemerintahan 

Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah pusaat kepada daerah otonom 

berdasarkan atas otonomi daerah. 

Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintah pusat kepada gubernur atau 

bupati sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum 

Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk 

melaksanakan sebagian urusan  pemerintahan.yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. 

 

2. Fungsi pemerintahan 

Pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah, memiliki 3 (tiga) fungsi. 

a) Fungsi Layanan (Servicing Function)  

Fungsi pelayanan dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara 

tidak diskriminatif dan tidak memberatkan serta dengan kualitas yang sama.  

b) Fungsi Pengaturan (Regulating Function) 

Fungsi ini memberikan penekanan bahwa pengaturan tidak hanya kepada rakyat tetapi 

kepada pemerintah sendiri. Artinya, dalam membuat kebijakan lebih dinamis yang 

mengatur kehidupan masyarakat dan sekaligus meminimalkan intervensi negara  
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c) Fungsi Pemberdayaan 

Fungsi ini dijalankan pemerintah dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Masyarakat tahu, 

menyadari diri, dan mampu memilih alternatif yang baik untuk mengatasi atau menyelesaikan 

persoalan yang dihadapinya. Pemerintah dalam fungsi ini hanya sebagai fasilitator dan 

motivator  

 

Urusan pemerintahan 

Terdiri dari 3 yaitu: 

a. Urusan pemerintah absolute adalah urusan yang sepenuhnya menjadi urusan pemerintah 

pusat. 

b. Urusan pemerintah Konkuren adalah urusan yang dibagi antara pemerintah pusat dengan  

    provinsi atau kabupaten/kota 

c. Urusan pemerintah umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden  

    sebagai kepala pemerintah. 

 

Adapun urusan pemerintahan absolute meliputi : 

1. Politik Luar Negeri contoh mengangangkat diplomat, perjanjian luar negeri dll 

2. Pertahanan contoh menyatakan perang /damai , menyatakan keadaan bahaya dll 

3. Keamanan contoh membentuk kepolisian, menindak orang / organisasi yang membahayakan 

4. Yustisi contoh mengangkat hakim dan jaksa, member grasi, amnesty, abolisi dll 

5. Moneter dan fiscal contoh mencetak uang , menetapkan nilai mata uang dll 

6. Agama contoh menetapkan hari libur keagamaan, pengakuan keberadaan suatu agama dll 

 

Prinsip pembagian urusan pemerintahan 

a. prinsip  akuntabilitas artinya dapat dipertanggung jawabkan penyelenggaraanya 

b. Prinsip Efisiensi yaitu urusan pemerintahan berdasarkan tingkat daya guna yang paling 

tinggi. 

c. Prinsip eksternalitas artinya luas, besaran dan jangkauan yang timbul dari pemerintahan. 

d. Prinsip kepentingan strategis nasional artinya pemerintahan menjaga keutuhan kesatuan  

    bangsa. 

 

C. Kedudukan dan peran pemerintah daerah 

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah 

dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia  

Penyelenggaraan pemerintahan daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan. 

Tugas Pembantuan (Medebewind) adalah keikutsertaan pemerintah daerah untuk melaksanakan 

urusan pemerintah yang kewenangannya lebih luas dan lebih tinggi di daerah tersebut.  

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa pemerintahan 

daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan 

pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan menjadi urusan pemerintah pusat. 

Beberapa urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk kabupaten/kota meliputi 

beberapa hal berikut. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_Daerah
http://id.wikipedia.org/wiki/DPRD
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1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan. 

2. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang. 

3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. 

4. Penyediaan sarana dan prasarana umum. 

5. Penanganan bidang kesehatan. 

6. Penyelenggaraan pendidikan. 

7. Penaggulangan masalah sosial. 

8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan. 

9. Fasilitas  pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah. 

10. Pengendalian lingkungan hidup. 

11. Pelayanan pertanahan. 

 

D. Hubungan Struktural Pemerintah Pusat dan Daerah 

Dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia terdapat dua cara yang dapat 

menghubungkan antara pemerintah pusat dan pemeritah daerah.  

Cara Pertama, disebut dengan Sentralisasi, yakni segala urusan, fungsi, tugas, dan 

wewenang penyelenggaraan pemerintahan ada pada pemerintah pusat yang 

pelaksanaannya dilakukan secara dekonsentrasi.  

Cara Kedua, dikenal sebagai Desentralisasi, yakni segala urusan, tugas, dan wewenang 

pemerintahan diserahkan seluas-luasnya kepada pemerintah daerah. 

 

Secara struktural hubungan pemerintah pusat dan daerah diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000. Berdasarkan ketentuan tersebut daerah diberi 

kesempatan untuk membentuk lembaga-lembaga yang disesuaikan dengan kebutuhan 

daerah. 

  E. Hubungan Fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah 

Berdasarkan pasal 18 UUD 1945 hasil amandemen Maka konstruksi pemerintahan 

Indonesia adalah sebagai berikut : 

a. NKRI dibagi atas daerah propinsi dan kabupaten yang mempunyai pemetintahan 

daerah. 

b.Pemerinta propinsi, kabupaten/kota mengurus pemerintahan menurut asas otonomi 

c. Pemerinta propinsi, kabupaten/kota memiliki DPRD yang dipilih melalui pemilu 

d. Gubernur,Bupati sebagai kepala daerah yang dipilih secara demokratis 

e. Pemerintah daerah menjalankan otonomi kecuali yang menjadi urusan pemerintah pusat 

f. Pemerintah daerah berhak menetapkan Perda. 

g. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dalam Undang 2 

 

Pada dasarnya pemerintah pusat dan daerah memiliki hubungan kewenangan yang saling 

melengkapi satu sama lain. Hubungan tersebut terletak pada visi, misi, tujuan, dan 

fungsinya masing-masing. Visi dan misi kedua lembaga ini, baik di tingkat lokal maupun 
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nasional adalah melindungi serta memberi ruang kebebasan kepada daerah untuk 

mengolah dan mengurus rumah tangganya sendiri  berdasarkan kondisi dan kemampuan 

daerahnya. 

 

     pemerintahan Negara    

 

Hubungan pemerintah pusat dan daerah 

A. Soal Pilihan Ganda  

Pilihlah salah satu jawaban yang dianggap paling benar ! 

1. Pada dasarnya suasana kehidupan politik pemerintahan, yang terdiri atas lembaga legislatif,  

    eksekutif, dan yudikatif, dinamakan ... 

a. Infrastruktur Politik  

b. Suprastruktur Politik   

c. Interest Group 

d. Pressure Group 

e. Political Figures 

 

2. Pada dasarnya Insfrasruktur Politik mencakup seluruh organisasi untuk menyalurkan aspirasi 

rakyat, kecuali ... 

a. Partai Politik 

b. Lembaga Negara  

c. Kelompok Kepentingan (Interest Group) 

d. Kelompok Penekan (Pressure Group) 

e.   Pendapat Umum (Publik Opini) bersama media massa. 

 

3. Perhatikan data berikut : 

  1. Menetapkan Undang-Undang Dasar dan mengubah Undang-Undang Dasar, 

 2. Menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara, 

 3. Memilih Presiden dan Wakil Presiden, 

 4. Menetapkan Undang-Undang Dasar dan/ Perubahan UUD, 

 5. Melantik Presiden dan Wakil Presiden, 

 6. Memberhentikan Presiden dan/ Wakil Presiden, serta 

Berdasarkan data diatas yang merupakan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat 

setelah diadakannya Perubahan UUD NRI Tahun 1945 ditandai oleh nomor ... 

a.Nomor 1, 2, dan 3  

b.Nomor 3, 4, dan 5 

c.Nomor 2, 4, dan 6 

d.Nomor 3, 4, dan 6 

e.Nomor 4, 5, dan 6    

 

4 .Menurut pasal 2 ayat (1) Keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pasca  

    Perubahan Keempat UUD NRI Tahun 1945 terdiri dari .... 

a. DPR dan MPR  

b. DPR dan DPD   

c. DPR dan DPRD 

d. DPD dan DPRD 

e. DPRD I dan DPRD II 
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5.Secara fungsional Mahkamah Agung memiliki fungsi sebagai berikut, kecuali ..... 

a. Sebagai puncak semua peradilan dan sebagai pengadilan tertinggi untuk semua 

lingkungan peradilan  

b. Melakukan putusan atau sengketa kewenangan antar lembaga negara yang ditentukan 

menurut Undang-Undang Dasar    

c. Melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan 

peradilan diseluruh Indonesia  

d. Mengawasi dengan cermat semua perbuatan-perbuatan para hakim di semua lingkungan peradilan. 

e. Memberikan keterangan, Pertimbangan dan nasihat tentang soal-soal yang berhubungan 

dengan hukum apabila hal tersebut diminta oleh pemerintah 

 

6.Keberadaan Komisi Yudisial diatur dalam Bab IX UUD 1945 tentang Kekuasaan  

   Kehakiman. Pada dasarnya memiliki kewenangan dalam hal ... 

a. Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung    

b. Melakukan pengawasan atas Anggota DPR 

c. Mengawasi dengan cermat semua perbuatan para hakim 

d. Melakukan pengujian atas konstitusional Undang-Undang 

e. Memutuskan perkara berkenaan dengan pembubaran partai politik. 

 

7.Perhatikan data di bawah ini ! 

1.  Lembaga swadaya masyarakat 

2.  Dewan Perwakilan Rakyat 

3.  Dewan Perwakilan Daerah 

4.  Komisi Pemberantasan Korupsi 

5.  presiden dan Wakil Presiden 

6.  Mahkamah Konstitusi 

Dari data tersebut di atas yang merupakan lembaga suprastruktur dalam sistim politik 

Indonesia adalah…. 

a. 1, 2, 3 dan 4 

b. 1, 3, 4 dan 5 

c. 1, 3, 5 dan 6 

d. 2, 3, 5 dan 6 

e. 3, 4, 5 dan 6 

 

8. 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)   d. Pasal 20 ayat ( 4 ) 

b. Pasal 20 Ayat (2)   e. Pasal 20 ayat (5) 

c. Pasal 20 Ayat (3) 

 

9. Negara demokrasi (Negara yang berkedaulatan rakyat) menjamin hak-hak warga Negara    

    serta memberikan kebebasan kepada warga untuk berpendapat dan berpartisipasi dalam  

    penyelenggaraan bernegara. Namun, berdasar pengalaman seringkali terjadi demonstrasi  

    yang berakhir ricuh, pertentangan pendapat yang tajam, dan bahkan mudah terjadi tawuran  

    karena perbedaan. Kebebasan mengemukakan pendapat di Indonesia terdapat dalam.... 

a. Pancasila       

b.  UUD NRI Tahun 1945     

c.  Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 
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d.  Pasal 28 E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945  

e.  Pasal 30 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945  

 

10. Setiap warga negara Indonesia memperoleh kesempatan yang sama untuk menduduki  

      jabatan dalam pemerintahan. Bahkan, pekerja seni atau artis lomba-lomba untuk  

      berpartisipasi dalam memperebutkan kursi di pemerintahan. Hal tersebut  

      mengindikasikan salah satu ciri negara yang menganut sistem demokrasi, yaitu..... 

a. Adanya pemilu berkala 

b. Adanya supermasi hukum 

c. Adanya akuntabilitas politik 

d. Bebas berpendapat, berserikat dan berkumpul 

e. Persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan 

11. Lembaga yang wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau 

Wakil Presiden diduga, telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan 

terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya, adalah… 

a. Mahkamah Agung  

b. Mahkamah Konstitusi  

c. Dewan Perwakilan Rakyat  

d. Dewan Perwakilan Daerah  

e. Badan Pengawas Keuangan  

12. Dampak dari penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan diantaranya terdapat di 

bawah ini....  

a. sikap mental ditentukan dari atas,  

b. banyak laporan fiktif / direkayasa,  

c. tidak menjalin kerjasama dengan negara lain  

d. terjadi krisis moral, krisis akhlak, dan krisis ekonomi,  

e. hilangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. 

13. Hubungan kerja antara Presiden dan DPR menurut UUD 1945 pasal 11, yaitu …  

a. menyatakan perang dan membuat perjanjian dengan negara lain 

b. mengangkat duta dan konsul untuk ditempatkan di negara lain 

c. mengangkat menteri-menteri untuk memimpin kementerian 

d. memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan 

e. menetapkan dan mengesahkan APBN tiap awal tahun 

 

14. Pejabat Administrasi negara tidak boleh melakukan diskriminasi dalam mengambil 

keputusan. Jika beberapa orang dalam situasi dan kondisi hukum yang sama mengajukan 

suatu permohonan, mereka harus mendapatkan keputusan tanpa dikenai syarat-syarat 

tambahan yang subjektif, merupakan penerapan … 

a. Asas Kepastian hukum   

b. Asas Kesamaan  

c. Asas Keseimbangan 

d. Asas Perlakukan yang Jujur.  

e. Asas larangan Penyalahgunaan Wewenang 

15. Dalam penyelenggaraan negara, pemerintah dituntut bersikap terbuka terhadap kebijakan-

kebijakan yang dibuatnya, termasuk anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan 

kebijakan tersebut. Hal tersebut dilakukan pemerintah dalam rangka ... 

a. Akuntabilitas public   

b. Piblic Opportunity 

c. detoumement de pouvoir  

d. administratief beroep  

e. principle of legal security 
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16. Hak mengurus rumah tangganya sendiri bagi suatau daerah otonom dinamakan.... 

a. Sentralisasi    d. Otonom daerah 

b. Desentralisasi    e. Tugas pembatuan 

c. Daerah otonom 

17. Keberadaan pemerintah daerah ini diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia mengatur tentang 

Pemerintahan Daerah adalah… 

a. Nomor 20 Tahun 2005  

b. Nomor  3 Tahun 2006  

c. Nomor 12 Tahun 2006  

d. Nomor 12 Tahun 2008  

e. Nomor 32 Tahun 2014  

18. Perkembangan penyelenggaran kekuasaan negara di daerah juga terjadi dalam proses 

pemilihan kepala daerah.  Ada tiga sistem pemilihan atau pengangkatan kepala daerah yang 

pernah berlaku di Indonesia, yaitu penunjukan langsung oleh Pemerintah Pusat (gubernur 

ditunjuk dan diangkat oleh Presiden, bupati/walikota oleh Menteri Dalam Negeri), dipilih 

oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pada saat sekarang ini pemilihan kepala daerah 

dilakukan oleh…. 

a. dipilih oleh partai politik 

b. dipilih langsung oleh rakyat 

c. pengangkatan kepala daerah 

d. dipilih oleh pemuka dan tokoh masyarakat 

e. dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

19. Pemerintahan daerah selaku pengelola kekuasaan negara di daerah otonom.  Yang bukan 

Asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah… 

a. asas keterbukaan 

b. asas kesejahteraan 

c. asas kepastian hukum 

d. asas kepentingan umum 

e. asas proporsionalitas 

20. Konsekuensi logis ketentuan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 adalah adanya pembagian pemerintah antara pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menjalankan seluruh 

urusan pemerintahan di daerah, yang menjadi kewenangan ranah pemerintah daerah, adalah 

… 

a. Peradilan/yustisi,  

b. Politik luar negeri 

c. Kebijakan pendidikan  

d. Pertahanan dan keamanan 

e. Moneter dan fiskal nasional 

21. Perubahan landasan hukum tentang pemerintahan daerah mempunyai dampak yang besar 

dalam penyelenggaraan kekuasaan negara di daerah.  Perubahan perubahan tersebut 

membuat susunan pemerintahan daerah juga ikut berubah  sesuai Undang-Undang RI  

Nomor 12 Tahun 2008, Pemerintahan daerah provinsi yang terdiri atas …. 

a. pemerintah daerah provinsi dan DPRD provinsi 

b. pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD provinsi 

c. pemerintah daerah provinsi dan DPRD kabupaten/kota  

d. pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota 

e. pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dan DPRD provinsi, kabupaten/kota 
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22. Pemerintahan  daerah merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem pemerintah Republik 

IndonesiaKewenangan tersebut dipergunakan untuk mengelola kekuasaan negara dalam 

rangka mewujudkan tujuan Negara, Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-

luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan…. 

a. asas keterbukaan dan akuntabilitas 

b. asas otonomi dan tugas pembantuan 

c. asaa kepastian hukum dan demokrasi 

d. asas pemerataan dan pembagian kekuasaan 

e. asas keseimbangan dan pembagian keuntungan 

 

23. Maksud darip rinsip otonomi seluas-luasnya.... 

a. Pemberian kewenangan semua urusan pemerintah puat ke daerah 

b. Memberdayakan daerah, termasuk di dalamnya untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat 

c. Otonomi yang penyelenggaraannnya benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud 

pemberian otonom 

d. Daerah diberi kewenangan untuk mengatur semua urusan pemerintahan di luar urusan 

pemerintahan yang ditetapkan undang-undang 

e. Untuk menangani urusan pemerintahan, berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban 

yang pada dasarnya telah ada serta berpotensi untuk hidup dan berkembang sesuai 

potensi serta kekhasan daerah 

 

24. Otonomi daerah pada masa Orde Baru belum dapat dilaksanakan sesuai dengan haraan. Hal 

ini karena asas desentralisasi masih berada di bawah bayang-bayang..... 

a. Efesiensi 

b. Sentralisasi 

c. Dekonsentrasi 

d. Otonomi daerah 

e. Tugas pebantuan 

 

25. Pemerintahan daerah berwenang membuat kebijakan daerah dengan syarat harus..... 

a. Lepas dari keterikatan dangan pemerintah pusat  

b. Berdasarkan kesepakatan antara kepala daerah dan DPRD 

c. Selaras dengan kebijakan peraturan perundangan yang lebih tinggi 

d. Sesuai dengan kepentingan pemerintah pusat dan pemerintah daerah 

e. Mempunyai kedudukan setara dengan peraturan perundangan pemerintah pusat 

26. Perhatikan data berikut : 

1. Politik luar Negeri, Pertahanan, Kesehatan, Agama 

2. Pertahanan, Agama, Moneter, Politik luar negeri 

3. Perumahan, Kesehatan, Tata ruang, Pertanahan 

4. Kesehatan, Agama, Politik luar negeri, Yusitisi 

5. Agama, Moneter, Politik luar negeri, Keamanan  

Berdasarkan data diatas, bidang yang masih menjadi kewenangan pemerintah pusat 

ditunjukkan oleh nomor.... 

a. 1 dan 2      

b. 1 dan 3 

c. 1 dan 5 

d. 2 dan 4 

e. 2 dan 5 

27. Untuk menangani urusan pemerintahan, berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang 

senyatanya telah ada serta berpotensi untuk hidup dan berkembang sesuai potensi serta 
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kekhasan daerah. Kalimat di atas merupakan prinsip otonomi daerah berdasarkan UU No. 

32 tahun 2004, yaitu....  

a. Otonomi nyata  

b. Otonomi khusus  

c. Otonomi daerah  

d. Otonomi seluas-luasnya     

e. Otonomi bertanggung jawab   

  

28. Provinsi DKI Jakarta sebagai satuan pemerintahan yang bersifat khusus dalam 

kedudukannya sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sebagai daerah 

otonom memiliki fungsi dan peran yang penting dalam mendukung penyelenggaraan 

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan UUD Negara Republik 

Indonesia tahun 1945, DKI Jakarta diberikan kekhususan terkait dengan tugas, hak, 

kewajiban, dan anggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Undang-

Undang yang mengatur tentang kekhususan DKI Jakarta adalah....  

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2001 

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2001 

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2006 

d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2007 

e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2012 

 

29. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan 

dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Keistimewaan DIY meliputi.... 

a. Berkedudukan sebagai ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia 

b. Penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syari’at islam Tata 

cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang gubernur dan wakil gubernur 

c. Gubernur dapat menghadiri sidang kabinet yang menyangkut kepentingan ibu kota 

Negara Kesatuan Republik Indonesia 

d. bagi pemeluknya dengan tetap menjaga kerukunan hidup antar umat beragama 

e. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas 

 

30. Peraturan daerah (Perda) dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah 

provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan. Perda merupakan penjabaran lebih lanjut 

dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas 

masing-masing daerah. Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan 

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Perda ditetapkan oleh daerah setelah 

mendapat persetujuan dari....  

a. MPR      

b. DPR      

c. DPD 

d. DPRD 

e. Presiden    

 

B. Uraian 

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan singkat dan jelas ! 

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan negara kesatuan. Jelaskan penerapan konsep negara     

    kesatuan dengan sistem desentralisasi. 

2. Apakah yang dimaksud dengan otonomi daerah? Jelaskan penerapan otonomi daerah  

    dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

3. Jelaskan kedudukan dan peran pemerintah pusat dalam penerapan otonomi daerah pada  
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    Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

4. Jelaskan kedudukan dan peran pemerintah daerah dalam penerapan otonomi daerah di  

    Indonesia. 

5.Jelaskan hubungan struktural dan fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah dalam   

   penerapan otonomi daerah di Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

TUGAS PRODUK / PROSES / PROYEK 

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Penskoran Penilaian Ketrampilan  

No Komponen/Sub Komponen 
Skor/Bobot 

Penilaian 

1 Kesesuaian Produk 75 

 a. Kesesuaian media 25 

 h. Kesesuaian isi 50 

3 Waktu  25 

 Ketepatan waktu kerja 25 

        Hasil Penilaian Produk 

KET 
Kesesuaian 

Produk 
Waktu 

Nilai Siswa 

Maks/Perolehan 
Paraf Guru 

Skor Maksimal 75 25 100 
………….. 

Skor Perolehan ……. ……. ………… 

 

 

 

 

 

No Soal Bobot Persoal 

PG 

Skor 

Penilaian 
Nilai 

1 10 

100 

Nilai 

Siswa 

 

……… 

Paraf 

Guru 

 

……… 

2 10 

3 10 

4 10 

5 10 

6 10 

7 10 

8 10 

9 10 

10 10 

PENILAIAN KETERAMPILAN 
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BAB 9 

Integrasi Nasional dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika 

 

 

 

 

3.9  Menganalisis faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam bingkai BhinnekaTunggal  

Ika 

4.9 Menyaji hasil analisis tentang faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam bingkai 

BhinnekaTunggal Ika 

  

 

A. Kebinekaan Bangsa Indonesia 

 

Semboyan bangsa Indonesia “Bhinneka Tunggal Ika” tertulis pada kaki lambang negara 

Garuda Pancasila.Bhinneka Tunggal Ika merupakan alat pemersatu bangsa. Selain semboyan 

tersebut, negara kita juga memiliki pemersatu bangsa yang lain, yakni: 

1. Dasar Negara Pancasila 

2. Bendera Merah Putih sebagai bendera kebangsaan 

3. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa persatuan 

4. Lambang Negara Burung Garuda 

5. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 

6. Lagu-lagu perjuangan 

Persatuan dalam keberagaman memiliki arti yang sangat penting.Persatuan dalam 

keberagaman harus dipahami oleh setiap warga masyarakat agar dapat mewujudkan hal-hal 

sebagai berikut. 

a. Kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang. 

b. Pergaulan antarsesama yang lebih akrab. 

c. Perbedaan yang ada tidak menjadi sumber masalah. 

d. Pembangunan berjalan lancar. 

Indonesia merupakan Negara yang sangat rentan akan terjadinya perpecahan dan 

konflik. Hal ini disebabkan Indonesia adalah negara dengan keberagaman suku, etnik, budaya, 

agama serta karakteristik dan keunikan di setiap wilayahnya. Indonesia merupakan negara yang 

memiliki keistimewaan keanekaragaman budaya, suku, etnik, bahasa, dan sebagainya 

dibandingkan dengan negara lain.  

Untuk mempersatukan masyarakat yang beragam, perlu adanya toleransi yang tinggi 

antarkebudayaan. Sikap saling menghargai antargolongan, mengenali, dan mencintai budaya 

lain adalah hal yang perlu dibudayakan. Contoh nyata implementasi hal tersebut adalah dengan 

mempertunjukkan tarian suku-suku yang ada di Indonesia. Dengan demikian, setiap suku 

mempunyai rasa simpati satu sama lain. 

 

 

 

KOMPETENSI DASAR/INDIKATOR : 

 

 

 

MATERI PEMBELAJARAN 
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Pengertian Integrasi Nasional 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi nasional mempunyai arti politis dan 

antropologis. 

a. Secara Politis 

Integrasi nasional secara politis berarti penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial 

dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. 

b. Secara Antropologis 

Integrasi nasional secara antropologis berarti proses penyesuaian di antara unsur-unsur 

kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan 

masyarakat. 

Pendapat para ahli tentang integrase, adalah sebagai berikut : 

1. Howard Wriggins 

Integritas bangsa berarti penyatuan bagian yang berbeda-beda dari suatu masyarakat 

menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh atau memadukan masyarakat-masyarakat 

kecil yang jumlahnya banyak menjadi satu kesatuan bangsa. 

2. Dr. Nazaruddin Sjamsuddin 

Integrasi nasional sebagai proses penyatuan suatu bangsa yang mencakup semua aspek 

kehidupannya, yaitu aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Integrasi juga meliputi 

aspek vertikal dan horizonntal. 

3. J. Soedjati Djiwandono 

Integrasi nasional sebagai cara bagaimana kelestarian persatuan nasional dalam arti luas 

dapat didamaikan dengan hak menentukan nasib sendiri. Hak tersebut perlu dibatasi 

pada suatu taraf tertentu. Bila tidak, persatuan nasional akan dibahayakan.  

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa integrasi nasional bangsa indonesia berarti 

hasrat dan kesadaran untuk bersatu sebagai suatu bangsa, menjadi satu kesatuan bangsa 

secara resmi, dan direalisasikan dalam satu kesepakatan atau konsensus nasional melalui 

Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. 

      Faktor-faktor Pembentuk Integrasi Nasional 

a.  Faktor pendorong tercapainya integrasi nasional 

1) Adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. 

2) Adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara  yaitu Garuda 

Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. 

3) Adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa indonesia seperti 

yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. 

4) Adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme 

di kalangan bangsa Indonesia.  

b.   Faktor pendukung integrasi nasional 

1) Penggunaan bahasa Indonesia. 

2) Adanya semangat persatuan dan kesatuan dalam bangsa, bahasa, dan tanah air 

Indonesia. 

3) Adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama, yaitu 

Pancasila. 

4) Adanya jiwa dan semangat gotong royong, solidaritas, dan toleransi keagamaan 

yang kuat. 
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5) Adanya rasa senasib sepenanggungan akibat penderitaan penjajahan. 

c. Faktor penghambat integrasi nasional 

1) Kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen. 

2) Kurangnya toleransi antargolongan. 

3) Kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan 

dari luar. 

4) Adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil-hasil 

pembangunan. 

B. Tantangan dalam menjaga keutuhan NKRI  

Tantangan di lingkungan internal Indonesia adalah mengawal NKRI agar tetap utuh dan 

bersatu. Di sisi lain, ancaman terhadap kedaulatan masih berpotensi terutama yang berbentuk 

konflik perbatasan, pelanggaran wilayah, gangguan keamanan maritim dan dirgantara, 

gangguan keamanan di wilayah perbatasan berupa pelintas batas secara illegal, kegiatan 

penyelundupan senjata dan bahan peledak, masalah separatisme, pengawasan pulau-pulau kecil 

terluar, ancaman terorisme dalam negeri dan sebagainya. 

Tujuan nasional merupakan kepentingan nasional yang abadi dan menjadi acuan dalam 

merumuskan tujuan pertahanan negara, yang ditempuh dengan tiga strata pendekatan yaitu 

pertama, strata mutlak, dilakukan dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara 

dan keselamatan bangsa Indonesia; kedua, strata penting, dilakukan dalam menjaga kehidupan 

demokrasi politik dan ekonomi, keharmonisan hubungan antar suku, agama, ras dan golongan 

(SARA), penghormatan hak asasi manusia dan pembangunan yang berwawasan lingkungan 

hidup dan ketiga, strata pendukung, dilakukan dalam upaya turut memelihara ketertiban dunia. 

C. Peran serta warga Negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa 

Sebagai warga negara yang baik sudah sepantasnya bila kita turut serta dalam bela 

negara dengan mewaspadai dan mengatasi berbagai macam ancaman, tantangan, hambatan, 

dan gangguan (ATHG) terhadap  Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti para pahlawan 

yang rela berkorban demi kedaulatan dan kesatuan.  

1. Ancaman adalah usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan yang 

dilakukan secara konsepsional melalui tindak kriminal dan politis.  

2. Tantangan adalah hal atau usaha yang bertujuan untuk menggugah kemampuan. 

3. Hambatan adalah usaha yang berasal dari diri sendiri yang bersifat atau bertujuan untuk 

melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. 

4. Gangguan adalah hal atau usaha yang berasal dari luar yang bersifat atau bertujuan 

melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional (tidak terarah).  

Dengan demikian peran serta warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan      

bangsa, diantaranya : 

1. Menghormati, menghargai kemajemkan bangsa Indonesia, khususnya toleransi antar 

pemeluk umat beragama 

2. Menjaga persatuan dan kesatuan dalam perikehidupan bermasyarakat berbangsa dan 

bernegara 

3. Bekerjasama dan bergotong royong antar anggota warga masyarakat 

4. Berpartisipasi aktif dalam segala perikehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara 

5. Ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara yang dilaksanakan melalui 

sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta 
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     pemerintahan Negara    

Pilihan Ganda 

Pilihlah salah satu jawaban yang dianggap paling benar ! 

1. Keberagaman harus membentuk masyarakat Indonesia yang memiliki toleransi dan sikap 

saling menghargai. Oleh karena itu diperlukan adanya..... 

a. Komitmen persatuan bangsa dalam keberagaman 

b. Komitmen untuk membangun daerahnya masing-masing 

c. Komitmen untuk mensejahterakan rakyat di daerah tertinggal 

d. Komitmen untuk memajukan daerahnya dalam bingkai persatuan 

e. Komitmen persatuan antara sesama umat seagama dengan semangat ukhuwah 

 

2. Persatuan dalam keberagaman harus dipahami oleh setiap warga masyarakat agar dapat 

mewujudkan hal-hal berikut ini, kecuali.... 

a. Pembangunan berjalan lancar 

b. Pergaulan antar sesama yang lebih akrab 

c. Kehidupan yang serasi, selaras dan seimbang 

d. Perbedaan yang ada tidak  menjadi sumber masalah 

e. Terbentuknya satu masyarakat yang sama ras, agama, suku dan bahasa 

 

3. Persatuan dan kesatuan bangsa sangat penting bagi bangsa Indonesia, hal itu karena.... 

a. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang toleransi 

b. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragam  

c. Bangsa Indonesia memiliki semboyan bhinneka tunggal ika 

d. Pengalaman sejarah Bangsa Indonesia pernah dijajah oleh bangsa barat selama 350 

tahun. 

e. Dengan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang majemuk akan menjadi kokoh 

dan kuat 

 

4. Indonesia adalah negara yang sangat rentan akan terjadinya perpecahan dan konflik. Hal 

ini disebabkan ...... 

1. Adanya pemisahan TNI dan POLRI  

2. Banyaknya partai politik yang ingin berkuasa 

3. Negara Indonesia yang pernah dijajah secara bergantian oleh bangsa Eropa 

4. Adanya otonomi daerah menyebabkan kecemburuan antara daerah karena kemajuan 

daerah merata 

5. Indonesia adalah negara dengan keberagaman suku, etnik, budaya, agama serta 

karakteristik dan keunikan disetiap wilayahnya. 

 

5. Persatuan dalam keberagaman memiliki arti yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. 

Persatuan dalam keberagaman harus dipahami oleh setiap warga masyarakat agar dapat 

mewujudkan hal-hal sebagai berikut, kecuali …. 

a. Pembangunan berjalan lancar. 

b. Pergaulan antarsesama yang lebih akrab. 

c. Kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang. 

d. Perbedaan yang ada tidak menjadi sumber masalah. 

e. Persatuan demi kebersamaan dan kepedulian kelompok tertentu 

 

6. Momentum yang merupakan konsensus nasional yang merupakan konsep integrasi bangsa 

Indonesia menjadi suatu bangsa yang resmi dan berdaulat adalah…   
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a. Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. 

b. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 

c. Penetapan Pancasila pada tanggal 17 Agustus 1945 

d. Penetapan UUD NRI Tahun 1945 pada tanggal 17 Agustus 1945 

e. Dimasukannya Burung Garuda sebagai Lambang Negara Republik Indonesia 

 

7. Dibawah ini adalah merupakan salah satu syarat keberhasilan suatu integrasi pada suatu  

Negara, kecuali … 

a. Nilai-nilai sosial dijadikan aturan baku dalam melangsungkan proses integrasi sosial.  

b. Norma-norma dijadikan aturan baku dalam melangsungkan proses integrasi sosial.  

c. Adanya consensus nasional dalam rangka kepemimpinan nasional yang otoritarian 

d. Anggota-anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-

kebutuhan satu dengan lainnya. 

e. Terciptanya kesepakatan (konsensus) bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai 

sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. 

8. Dibawah ini merupakan pernyataan yang menunjukan hubungan antara integrasi nasional 

dengan pelanggaran hak dan kewajiban … 

a. Pelanggaran haknya orang akan menyebabkan terjadinya disintegrasi sehingga orang 

yang haknnya dilanggar kemungkinan tidak akan menjalankan haknya 

b. Pelanggaran hak orang akan menyebabkan terjadinya disintegrasi sehingga orang yang 

haknya dilanggar kemungkinan tidak akan menjalankan haknya 

c. Pelanggaran hak orang akan menyebabkan terjadinya disintegrasi sehingga orang yang 

haknya dilanggar kemungkinan tidak akan menjalankan kewajibannya. 

d. Pelanggaran kewajiban orang akan menyebabkan terjadinya disintegrasi sehingga orang 

yang kwajibannya dilanggar kemungkinan tidak akan menjalankan haknya 

e. Pelanggaran kewajiban orang akan menyebabkan terjadinya disintegrasi sehingga orang 

yang kwajibannya dilanggar kemungkinan tidak akan menjalankan kewajibannya 

9. Dibawah ini yang bukan merupakan faktor pendorong tercapainya integrasi nasional, 

adalah ditandai dengan adanya … 

a. persamaan dan kesetakawanan yang agung antar pemeluk agama  

b. rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. 

c. ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan 

bangsa Indonesia.  

d. tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa indonesia seperti yang 

dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. 

e. ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara  yaitu Garuda Pancasila dan 

semboyan Bhinneka Tunggal Ika. 

10. Integrasi nasional akan berhasil jika antar komponen bangsa dapat meminimalisir beberapa 

faktor penghambat dalam integrasi nasional, kecuali … 

a. Kurangnya toleransi antargolongan. 

b. Kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen. 

c. Kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari 

luar. 

d. Adanya rasa senasib sepenanggungan akibat penderitaan dalam perantauan di kota besar  

e. Adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil-hasil 

pembanguna 

 

Uraian  
Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan singkat dan jelas ! 

1. Pada hakikatnya integrasi nasional mengandung arti menyatupadukan hingga menjadi satu 

kesatuan yang bulat dan utuh. Berdasarkan hal tersebut Jelaskan perbedaan integrasi 
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nasional secara politis dan antropologis ! 

2. Mengapa pada negara yang multy cultural, seperti Indonesia, konsep integrasi bangsa 

menjadi pra syarat utama untuk terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa. Jelaskan 

pendapat Anda ! 

3. Pada hakikatnya integrasi nasional merupakan proses penyatuan berbagai kelompok 

budaya dan sosial ke dalam satu kesatuan wilayah, dalam rangka pembentukan suatu 

identitas nasional. Berdasarkan hal tersebut sebutkan 3 (tiga) syarat keberhasilan suatu 

integrasi nasional bagi bangsa Indonesia ! 

4. Pada hakikatnya integrasi nasional merupakan proses penyatuan berbagai berbagai 

komponen dalam masyarakat. Berdasarkan hal tersebut sebutkan 5 (lima) Faktor 

pendukung suatu integrasi nasional bagi bangsa Indonesia ! 

5. Pada hakikatnya dalam rangka pembentukan integrasi nasional, biasanya mengandalkan 

persatuan dan kesatuan masyarakat yang secara etnis majemuk sifat-sifat kebudayaan yang 

berbeda. Berdasarkan hal tersebut sebutkan perbedaan faktor pendorong dan Faktor 

penghambat tercapainya integrasi nasional ! 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUGAS PRODUK / PROSES / PROYEK 

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 
 

Penskoran Penilaian Ketrampilan  

No Soal Bobot Persoal 

PG 

Skor 

Penilaian 
Nilai 

1 10 

100 

Nilai 

Siswa 

 

……… 

Paraf 

Guru 

 

……… 

2 10 

3 10 

4 10 

5 10 

6 10 

7 10 

8 10 

9 10 

10 10 

PENILAIAN KETERAMPILAN 
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No Komponen/Sub Komponen 
Skor/Bobot 

Penilaian 

1 Kesesuaian Produk 75 

 a. Kesesuaian media 25 

 i. Kesesuaian isi 50 

3 Waktu  25 

 Ketepatan waktu kerja 25 

 

 

 

        Hasil Penilaian Produk 

KET 
Kesesuaian 

Produk 
Waktu 

Nilai Siswa 

Maks/Perolehan 
Paraf Guru 

Skor Maksimal 75 25 100 
………….. 

Skor Perolehan ……. ……. ………… 
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BAB 10 

Menjaga negara kesatuan RI dari berbagai ancaman 

 

 

 

 

3.10  Menganalisis  indikator ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya        

         di bidang ipoleksosbudhankam dalam bingkai BhinnekaTunggal Ika     

4.10 Menyaji hasil analisis  tentang  ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di   

        bidang ipoleksosbudhankam  

 

3.1.   

 

 

1. Ancaman terhadap Integrasi Nasional 

Ancaman bagi integrasi   nasional   tersebut   datang dari luar maupun dari dalam negeri 

Indonesia sendiri dalam berbagai dimensi kehidupan.Ancaman tersebut biasanya berupa 

ancaman militer dan non-militer.Nah, untuk menjawab rasa penasaran kalian, berikut ini 

diuaraikan secara singkat ancaman yang dihadapi Bangsa Indonesia baik yang berupa ancaman 

militer maupun non-milter. 

a. Ancaman Militer 

Ancaman militer berkaitan ancaman di bidang pertahanan dan keamanan.Ancaman 

militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi yang dinilai 

mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan 

keselamatan segenap bangsa.Ancaman militer dapat berupa agresi/invasi, pelanggaran wilayah, 

pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, dan ancaman keamanan 

laut dan udara. 

b. Ancaman Non-Militer 

Ancaman non-militer pada hakikatnya ancaman yang menggunakan faktor- faktor non-

militer dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, kepribadian 

bangsa, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa.Ancaman ini salah satunya 

disebabkan oleh pengaruh negatif dari globalisasi.  

1.   Ancaman di Bidang Ideologi 

Secara umum Indonesia menolak dengan tegas paham komunis dan zionis. Akibat dari 

penolakan tersebut, tentu saja pengaruh dari negara-negara komunis dapat dikatakan tidak 

dirasakan oleh bangsa Indonesia, kalaupun ada pengaruh tersebut sangat kecil ukurannya. 

Akan tetapi, meskipun demikian bukan berarti bangsa Indonesia terbebas dari pengaruh paham 

lainnya, misalnya pengaruh liberalisme. Saat ini kehidupan masyarakat Indonesia cenderung 

mengarah padakehidupan liberal yang menekankan pada aspek kebebasan individual.. 

 

 

KOMPETENSI DASAR/INDIKATOR : 

 

 
 

MATERI PEMBELAJARAN 
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2.  Ancaman di Bidang Politik 

Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari luar negeri maupun dalam negeri.Dari 

luar negeri, ancaman di bidang politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan 

politik terhadap Indonesia.Intimidasi,provokasi,atau blokade politik merupakan bentuk 

ancaman non-militer berdimensi politik yang sering kali digunakan oleh pihak-pihak lain untuk 

menekan Negara lain.Ancaman yang berdimensi politik yang bersumber dari dalam negeri 

dapat berupa penggunaan kekuatan berupa pengerahan massa untuk  menumbangkan suatu 

pemerintahan yang berkuasa, atau menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan 

pemerintah. Selain itu, ancaman separatisme merupakan bentuk lain dari ancaman politik yang 

timbul di dalam negeri.  

3.   Ancaman di Bidang Ekonomi 

Pengaruh negatif globalisasi ekonomi yang dapat menjadi ancaman kedaulatan Indonesia 

khususnya dalam bidang ekonomi diantaranya: 

1)  Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar seiring dengan adanya perdagangan 

bebas yang tidak mengenal adanya bataa-batas negara. Hal ini mengakibatkan semakin 

terdesaknya barang-barang lokal terutama yang tradisional, karena kalah bersaing dengan 

barang-barang dari luar negeri. 

2)    Cepat atau lambat perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing, seiring 

dengan semakin mudahnya orang asing menanamkan modalnya di Indonesia, yang pada 

akhirnya mereka dapat mendikte atau menekan  pemerintah  atau bangsa kita.  

3)  Timbulnya  kesenjangan  sosial yang tajam    sebagai    akibat dari adanya persaingan 

bebas. Persaingan bebas tersebut akan menimbulkan adanya   pelaku ekonomi yang 

kelah dan yang menang. Pihak yang menang akan dengan leluasa memonopoli pasar, 

sedangkan yang kalah akan menjadi penonton yang senantiasa tertindas. 

4)  Sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang, koperasi 

semakin sulit berkembang dan penyerapan tenaga kerja dengan pola padat karya semakin 

ditinggalkan, sehingga angka pengangguran dan kemiskinan susah dikendalikan. 

5)  Memperburuk  prospek  pertumbuhan  ekonomi  jangka  panjang.  Apabila hal-hal yang 

dinyatakan di atas berlaku dalam suatu negara, maka dalam jangka pendek pertumbuhan 

ekonominya menjadi tidak stabil.  

 

4.   Ancaman di Bidang Sosial Budaya 

Ancaman dari dalam didorong oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan 

ketidakadilan.Isu tersebut menjadi titik pangkal timbulnya permasalahan, seperti separatisme, 

terorisme, kekerasan, dan bencana akibat perbuatan manusia. Isu tersebut akan mengancam 

persatuan dan kesatuan bangsa, nasionalisme, dan patriotisme. 

Ancaman dari luar timbul sebagai akibat dari pengaruh negatif globalisasi, diantaranya 

adalah: 

1)    Munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengkonsumsi barang-barang dari luar 

negeri. 

2)    Munculnya sifat hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup 

tertinggi.. 

3)    Adanya sikap individualisme, yaitu sikap selalu mementingkan diri sendiri serta 

memandang orang lain itu tidak ada dan tidak bermakna.  
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4)    Munculnya gejala westernisasi, yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya 

barat tanpa diseleksi terlebih dahulu. 

5)    Semakin memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian dan 

kesetiakawanan sosial. 

6)    Semakin lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam 

.  

Peran serta masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi 

nasional sebagai berikut. 

1. Tidak membeda-bedakan keberagaman yang ada misalnya pada suku bangsa, budaya, 

dan adat istiadat daerah dan sebagainya 

2. Menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan dan agama yang dianutnya 

3. Memberi kesempatan yang sama untuk merayakan hari besar keagamaan dengan aman 

dan nyaman 

4. Membangun kesadaran akan pentingnya integrase nasional 

5. Melakukan gotong royong dalam rangka peningkatan kesadaran bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara 

6. Mau dan bersedia untuk berkerja sama dengan segenap lapisan atau golongan masyarakat 

7. Penggunaan segala fasilitas umum dengan baik 

8. Merawat dan memelihara lingkungan bersama-sama dengan baik 

9. Bersedia memperoleh berbagai macam pelayanan umum secara tertib.  

10. Menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. 

11. Mengolah dan memanfaatkan kekayaan alam guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. 

12. Berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang dilakukan dalam masyarakat dan pemerintah 

13. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa 

14. Menjaga keamanan wilayah negara dari ancaman yang datang dari luar maupun dari 

dalam negeri. 

15. Bersedia untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. 

 

 

     pemerintahan Negara    

 
ANCAMAN TERHADAP NEGARA INDONESIA 

Pilihlah salah satu jawaban yang dianggap paling benar ! 

1. Pada hakikatnya kebhinekaan yang terjadi di Indonesia merupakan sebuah potensi 

sekaligus tantangan. Dikatakan sebagai sebuah potensi, karena … 

a. mudah tumbuhnya perasaan kedaerah yang amat sempit 

b. membuat penduduk Indonesia berbeda pendapat yang lepas kendali,  

c. dapat menjadi ledakan yang akan mengancam integrasi nasional  

d. dapat menjadi ledakan yang akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. 

e. memiliki kekayaan yang melimpah baik kekayaan alam maupun kekayaan budaya  

  

2. Kebhinekaan bangsa Indonesia juga merupakan sebuah tantangan bahkan ancaman, karena 

dengan adanya kebhinekaan … 

a. mudah tumbuhnya perasaan kedaerah yang amat sempit 

b. membuat penduduk Indonesia berbeda pendapat yang lepas kendali,  
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c. dapat menjadi ledakan yang akan mengancam integrasi nasional  

d. dapat menjadi ledakan yang akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.  

e. membuat bangsa Indonesia bangsa yang besar karena memiliki kekayaan yang 

melimpah  

 

 

3. Posisi negara Indonesia yang berada ditengah-tengah dunia dimana dilewati garis 

khatulistiwa, diapit oleh dua benua yaitu Asia dan Australia,serta berada diantara  dua  

samudera  yaitu  Samudera  Hindia  dan  Pasifik, jika ditinjau dari aspek penduduk berada 

diantara… 

a. i d i o l o g i  komunisme diutara dan liberalism di selatan 

b. kebuadayaan timur diutara dan kebudayaan barat di selatan 

c. sistem ekonomi sosialis diutara dan sistem ekonomi kapitalis di selatan 

d. daerah berpenduduk padat diutara dan daerah berpenduduk jarang di selatan. 

e. demokrasi rakyat di utara (Asia daratan bagian utara) dan demokrasi liberal di selatan 

 

4. Posisi Negara Indonesia dimana dilewati garis khatulistiwa,diapit oleh dua benua dan dua  

samudera  , jika ditinjau dari aspek kebudayaan dunia adalah … 

a. Terletak antara i d i o l o g i  komunisme diutara dan liberalism di selatan 

b. Berada diantara kebuadayaan timur diutara dan kebudayaan barat di selatan 

c. Berada diantara daerah berpenduduk padat diutara dan daerah berpenduduk jarang di 

selatan. 

d. Berada diantara sistem ekonomi sosialis diutara dan sistem ekonomi kapitalis di selatan 

e. berada diantara demokrasi rakyat di utara (Asia daratan bagian utara) dan demokrasi 

liberal di selatan 

 

5. Posisi Negara Indonesia dimana dilewati garis khatulistiwa, diapit oleh dua benua dan dua  

samudera  , jika ditinjau dari aspek Ideologi, dimana Ideologi Pancasila beradadiantara … 

a. i d i o l o g i  komunisme diutara dan liberalism di selatan 

b. kebuadayaan timur diutara dan kebudayaan barat di selatan 

c. daerah berpenduduk padat diutara dan daerah berpenduduk jarang di selatan. 

d. Sistem ekonomi sosialis diutara dan sistem ekonomi kapitalis di selatan 

e. demokrasi rakyat di utara (Asia daratan bagian utara) dan demokrasi liberal di selatan 

 

6. Posisi Negara Indonesia dimana dilewati garis khatulistiwa,diapit oleh dua benua dan dua  

samudera  , jika ditinjau dari aspek Sistem pertahanan dan keamanan, dimana Sistem pertahanan 

dan keamanan Indonesia beradadiantara … 

a. Kebuadayaan timur diutara dan kebudayaan barat di selatan 

b. Sistem ekonomi sosialis diutara dan sistem ekonomi kapitalis di selatan 

c.     Daerah berpenduduk padat diutara dan daerah berpenduduk jarang di selatan. 

d. demokrasi rakyat di utara (Asia daratan bagian utara) dan demokrasi liberal di 

selatan 

e. sistem pertahanan continental di utara dan sistem pertahanan maritim di barat, 

selatan dan timur  

7. Posisi Negara Indonesia dimana dilewati garis khatulistiwa ,diapit oleh dua benua dan dua  

samudera, jika ditinjau dari aspek demokrasi, dimana demokrasi Pancasila beradadiantara … 

a. Kebuadayaan timur diutara dan kebudayaan barat di selatan 

b. Sistem ekonomi sosialis diutara dan sistem ekonomi kapitalis di selatan 

c.     Daerah berpenduduk padat diutaradan daerah berpenduduk jarang di selatan. 

d. demokrasi rakyat di utara (Asia daratan bagian utara) dan demokrasi liberal di 

selatan 
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e. sistem pertahanan continental di utara dan sistem pertahanan maritim di barat, 

selatan dan timur  

8. Usaha  pertahanan  dan  keamanan  negara  dalam rangka mengatasi ancaman yang datang 

dari luar dilaksanakan  melalui  … 

a. sistem pertahanan sipil 

b. sistem keamanan oleh Polri 

c. sistem pertahanan negara oleh TNI 

d. mobilisasi segenap angkatan perang yang ada 

e. sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta  

a. kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia 

9. Sistem ekonomi kerakyatan merupakan senjata ampuh untuk melumpuhkan    ancaman    

di bidang ekonomi dan memperkuat kemandirian bangsal.   Untuk   mewujudkan hal 

tersebut dapat dilakukan dengan, kecuali  … 

a. Mempererat  kerjasama dengan sesama negara berkembang  

b. Sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik  

c. Diadakan  perekonomian  yang  berorientasi  pada  kesejahteraan  rakyat.  

d. Tidak bergantung pada badan-badan multilateral seperti pada IMF, Bank Dunia dan 

WTO. 

e. Memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih 

dan berwibawa. 

10. Pancasila dapat dijadikan sarana dalam menghadapi pengaruh dari luar yang dapat 

membahayakan kelangsungan hidup  sosial  budaya,  bangsa  Indonesia, dalam bentuk … 

a. Wahana pengintegrasian seluruh unsur kebudayaan nasional dan kebudayaan yang 

berasal dari luar 

b. Filter terhadap budaya negatif yang akan masuk dan menyesuaikannya dengan 

sendi-sendi budaya nasional 

c. Sarana untuk memadukan dan menyatukan seluruh unsur budaya luar yang masuk 

yang menguntungkan Negara 

d. Penyaring tehadap budaya-budaya yang menguntungkan secara ekonomi dan 

berdampak pada ekonomi rakyat 

e. Pemersatu budaya luar yang masuk dengan budaya nasional yang bersifat dinamis 

dan memperkaya kebudayaan nasional 

 

Uraian 

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan singkat dan jelas ! 

1.   Pada hakikatnya Kebhinekaan bangsa Indonesia merupakan rahmat Allah SWT    

      sekaligus merupakan sebuah potensi sekaligus tantangan bagi bangsa Indonesia    

      Jelaskan maksud pernyataan tersebut !  

2.   Ancaman militer pada hakikatnya berkaitan dengan ancaman di bidang      

      pertahanan dan keamanan. Jelaskan dan berikan contoh terkait dengan  

      ancaman di bidang militer ! 

3.   Agresi suatu negara yang mengancam kedaulatan suatu negara, keutuhan    

      wilayah, dan keselamatan segenap bangsa Indonesia mempunyai bentuk-bentuk   

      mulai dari yang berskala paling besar sampai dengan yang terendah. Jelaskan  

      dan   berikan contoh bentuk agresi yang berskala paling besar  yang pernah  

      dialami bangsa Indonesia ! 

4. Ancaman non-militer pada hakikatnya disebabkan oleh pengaruh negatif dari globalisasi. 

Jelaskan hubungan ancaman non militer dengan pengaruh globalisasi ! 
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5. Pada hakikatnya ancaman dalam kebhinnekaan yang berdimensi politik dan bersumber dari 

dalam negeri dapat berupa pengerahan massa dan sparatisme. Jelaskan maksud pernyataan 

tersebut ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

TUGAS PRODUK / PROSES / PROYEK 

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Penskoran Penilaian Ketrampilan  

No Komponen/Sub Komponen 
Skor/Bobot 

Penilaian 

1 Kesesuaian Produk 75 

 a. Kesesuaian media 25 

 j. Kesesuaian isi 50 

3 Waktu  25 

 Ketepatan waktu kerja 25 

        Hasil Penilaian Produk 

KET 
Kesesuaian 

Produk 
Waktu 

Nilai Siswa 

Maks/Perolehan 
Paraf Guru 

Skor Maksimal 75 25 100 
………….. 

Skor Perolehan ……. ……. ………… 

 

 

 

No Soal Bobot Persoal 

PG 

Skor 

Penilaian 
Nilai 

1 10 

100 

Nilai 
Siswa 

 

……… 

Paraf 
Guru 

 

……… 

2 10 

3 10 

4 10 

5 10 

6 10 

7 10 

8 10 

9 10 

10 10 

PENILAIAN KETERAMPILAN 
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BAB 11 

Wawasan Nusantara Dalam Konteks NKRI 

 

 

 

 

3.11 Menganalisis  arti pentingnya wawasan nusantara dalam konteks Negara    

  Kesatuan  Republik Indonesia 

4.11 Mengambil keputusan  bersama terkait arti pentingnya wawasan nusantara dalam   

  konteks Negara Kesatuan  Republik Indonesia 

  

 

 

 

1. Pengertian Wawasan Nusantara 

Wawasan menurut beberapa pendapat sebagai berikut : 

a. Menurut prof. Wan Usman, “Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa 

Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai Negara kepulauan dengan semua 

aspek kehidupan yang beragam.” 

b. Menurut GBHN 1998, Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa 

Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan dalam penyelenggaraan kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

c. Menurut kelompok kerja Wawasan Nusantara untuk diusulkan menjadi tap. MPR, yang 

dibuat Lemhannas tahun 1999, yaitu “cara pandang dan sikap bangsa Indonesia 

mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan 

mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam 

penyelenggaraan kehipan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai 

tujuan nasional.” 

 

2. Hakikat Wawasan Nusantara 

   Hakikat Wawasan Nusantara adalah keutuhan nusantara dalam pengertian cara 

pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup nusantara demi kepentingan nasional.  

 

3.  Asas Wawasan Nusantara 

Asas Wawasan Nusantara tersebut adalah sebagai berikut. 

a. Kepentingan yang sama. Ketika menegakkan dan merebut kemerdekaan, kepentingan 

bersama bangsa Indonesia  

b. Keadilan. Kesesuaian pembagian hasil dengan adil, jerih payah, dan kegiatan baik 

perorangan, golongan, kelompok maupun daerah. 

c. Kejujuran. Keberanian berpikir, berkata, dan bertindak sesuai realita serta ketentuan 

yang benar biar pun realita atau ketentuan itu pahit dan kurang enak didengarnya. 

d. Solidaritas. Diperlukan kerja sama, mau memberi, dan berkorban bagi orang lain tanpa 

meninggalkan ciri dan karakter budaya masing-masing. 

KOMPETENSI DASAR/INDIKATOR : 

 

 

 

MATERI PEMBELAJARAN 

 

 
 



E – BOOK  PPKN  KELAS  X Kur Terintegrasi Du / Di 

 

87 Rev : 03                                                                                                      No : F.02.55  

 

e. Kerja  sama. Adanya  koordinasi,  saling  pengertian  yang  didasarkan  atas kesetaraan 

sehingga kerja kelompok, baik kelompok kecil maupun besar dapat mencapai sinergi 

yang lebih  baik. 

f. Kesetiaan   terhadap   kesepakatan   bersama   untuk   menjadi   bangsa   dan 

mendirikan Negara Indonesia yang dimulai, dicetuskan, dan dirintis oleh Boedi Oetomo 

Tahun 1908, Sumpah Pemuda Tahun 1928, dan Proklamasi Kemerdekaan     17 

Agustus 1945.  

Kedudukan Wawasan Nusantara sebagai salah satu konsepsi ketatanegaran Republik     

Indonesia. 

1. Kedudukan 

Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia merupakan   ajaran   

yang   diyakini   kebenarannya   oleh   seluruh rakyat Indonesia agar tidak terjadi 

penyesatan atau penyimpangan dalam   upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan 

nasional. 

2.  Fungsi 

Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-

rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan 

bagi penyelenggaraan  negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat 

Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

3. Tujuan 

Wawasan Nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek 

kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada 

kepentingan individu, kelompok golongan, suku bangsa atau daerah. 

1. Aspek Trigatra Wawasan Nusantara 

a. Letak dan Bentuk Geografis 

Indonesia terletak pada 6 LU – 11 LS, 95 BT – 141 BT, dilalui garis khatulistiwa yang 

ditengah-tengahnya terbentang garis equator sehingga Indonesia mempunyai 2 musim yaitu 

musim hujan dan kemarau.  

 

b.  Keadaan dan Kemampuan Penduduk 

Penduduk ialah semua orang yang menempati suatu daerah tertentu. Kemampuan 

penduduk yang tidak seimbang dengan pertumbuhan penduduk dapat menimbulkan ancaman-

ancaman terhadap pertahanan nasional. Tiga faktor kependudukan yang sangat berpengaruh : 

a. Kelahiran (Natalitas) 

b. Kematian (Mortalitas) 

c. Perpindahan (Migrasi) 

 

c. Keadaan dan kekayaan alam 

Sifat unik kekayaan alam yaitu jumlahnya yang terbatas dan penyebarannya tidak 

merata. Sehingga menimbulkan ketergantungan dari dan oleh negara dan bangsa lain. 

Bentuk sumber daya alam ada dua : 

1. Dapat diperbarui 

2. Tidak dapat diperbarui 

 



E – BOOK  PPKN  KELAS  X Kur Terintegrasi Du / Di 

 

88 Rev : 03                                                                                                      No : F.02.55  

 

2.  Aspek Pancagatra Wawasan Nusantara 

a.    Ideologi 

 Ideologi adalah pengetahuan dasar atau cita-cita.Ideologi merupakan konsep yang 

mendalam mengenai kehidupan yang dicita-citakan serta yang ingin diiperjuangkan dalam 

kehidupan nyata.Ideologi dapat dijabarkan kedalam sistem nilai kehidupan, yaitu serangkaian 

nilai yang tersusun secara sistematis dan merupakan kebulatan ajaran dan doktrin. 

 

b.  Politik  

Kehidupan politik dapat dibagi kedalam dua sektor yaitu sektor masyarakat yang 

memberikaninput dan sektor pemerintah yang berfungsi sebagai output.Sistem politik yang 

diterapkan dalam suatu negara sangat menentukankehidupan politik di negara yang 

bersangkutan.  

 

c.  Ekonomi 

Ekonomi kerakyatan harus menghindari free fight liberalism, etatisme, dantidak 

dibenarkan adanya monopoli struktur ekonomi dimantapkan secara seimbang dan selaras 

antarsektor pembangunan ekonomi yang dilaksanakan bersama atas dasar kekeluargaan.  

 

d. Sosial Budaya 

Sosial budaya dapat diartikan sebagai kondisi dinamik budaya bangsa yang berisi 

keuletan untuk mengembangkankekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ATHG, 

baik dari dalam maupun luar, baik yanglangsung maupun yang tidak langsung, yang 

membahayakan kelangsunganhidup sosial NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD NKRI Tahun 

1945.  

 

e.  Pertahanan dan Keamanan 

Pertahanan dan keamanan diartikan sebagai kondisi dinamik kehidupan pertahanan dan 

keamanan bangsa Indonesia yang berisi keuletandan ketangguhan yang mengandung 

kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ATHG 

yang membahayakanidentitas, integritas, dan kelangsungan hidup bangsa berdasarkan 

Pancasiladan UUD NRI Tahun 1945. 

 Hubungan Antar Gatra 

Antara Trigatra dan Pancagatra serta antar gatra itu sendiri terdapat hubungan timbal 

balik yang erat yang dinamakan korelasi dan interdependensi, dalam arti bahwa:  

a. Ketahanan Nasional pada hakikatnya bergantung kepada kemampuan bangsa dan Negara 

di dalam mendayagunakan secara optimal gatra Alamiah (Trigatra) sebagai modal dasar 

untuk penciptaan kondisi dinamis yang merupakan kekuatan dalam penyelenggaraan 

kehidupan nasional (Pancagatra).  

b. Ketahanan nasional adalah suatu pengertian holistik, yaitu suatu tatanan yang utuh, 

menyeluruh dan terpadu, dimana terdapat saling hubungan antar gatra didalam 

keseluruhan kehidupan nasional (Astagatra).  

c. Kelemahan di salah satu gatra dapat mengakibatkan kelemahan di gatra lain dan 

mempengaruhi kondisi secara keseluruhan sebaliknya kekuatan dari salah satu atau 

beberapa gatra dapat didayagunakan untuk memperkuat gatra lainnya yang lemah, dan 

mempengaruhi kondisi secara keseluruhan.  
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d. Ketahanan Nasional Indonesia bukan merupakan suatu penjumlahan ketahanan segenap 

gatranya, melainkan suatu resultant keterkaitan yang integratif dari kondisi-kondisi 

dinamik kehidupan bangsa di bidang-bidang ideologi, politik, ekonomi, social budaya, 

pertahanan dan keamanan. 

Selanjutnya hubungan antar gatra, dikemukakan seperti uraian berikut:  

1) Gatra geografi, Karakter geografi sangat mempengaruhi jenis, kualitas dan persebaran 

kekayaan alam dan sebaliknya kekayaan alam dapat mempengaruhi karakter geografi.  

2) Antara Gatra Geografi dan Gatra Kependudukan; Bentuk-bentuk kehidupan dan 

penghidupan serta persebaran penduduk sangat erat kaitannya dengan karakter geografi 

dan sebaliknya karakter geografi mempengaruhi kehidupan dari pendudukanya.  

3) Antara Gatra Kependudukan dan Gatra Kekayaan Alam; Kehidupan dan penghidupan 

pendudukan dipengaruhi oleh jenis, kualitas, kuantitas dan persebaran kekayaan alam,  

4) Hubungan Antar gatra Dalam Pancagatra; Setiap gatra dalam Pancagatra memberikan 

kontribusi tertentu pada gatra-gatra lain dan sebaliknya setiap gatra menerima kontribusi 

dari gatra-gatra lain secara terintegrasi. 

 

Implementasi Wawasan Nusantara senantiasa berorientasi pada kepentingan rakyat dan 

wilayah tanah air secara utuh dan menyeluruh sebagai berikut. 

1) Implementasi Wawasan Nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim 

penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Hal tersebut nampak dalam wujud 

pemerintahan yang kuat, aspiratif, dan terpercaya yang dibangun sebagai penjelmaan 

kedaulatan rakyat 

2) Implementasi Wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi akan menciptakan tatanan 

ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan 

kemakmuran rakyat secara merata dan adil 

3) Implementasi Wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial budaya akan menciptakan  

sikap  batiniah  dan  lahiriah  yang  mengakui,  menerima, dan menghormati segala bentuk 

perbedaan atau kebhinekaan sebagai kenyataan hidup sekaligus karunia sang Pencipta.  

4) Implementasi Wawasan Nusantara dalam kehidupan Hankam akan 

menumbuhkembangkan  kesadaran  cinta  tanah  air  dan  bangsa,  yang lebih lanjut akan 

membentuk sikap bela negara pada setiap warga negara Indonesia.  

5) implementasi Wawasan Nusantara harus menjadi nilai yang menjiwai segenap 

peraturaturan perundang-undagan yang berlaku pada setiap strata di seluruh Indonesia.  

6) Untuk itu, agar terketuk hati nurani setiap warga negara Indonesia dan sadar 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara diperlukan pendekatan dengan program yang 

teratur, terjadwal, dan terarah 

 

 

     pemerintahan Negara    

 
Pilihlah salah satu jawaban yang dianggap paling benar ! 

1. Cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkunganya berdasakan pancasila dan  

    UUD 1945 merupakan pengertian dari……. 

     a. Wawasan Nasional 
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     b. Wawasan nusantara 

     c, Ketahanan Nasional 

     d. Identitas Nasional 

     e. Geopolitik Indonesia 

2.Mewujudkan ketertiban dan perdamaian dunia merupakan……………wawasan nusantara 

  a. Kedudukan 

 b. fungsi 

 c. tujuan kedalam 

 d. tujuan keluar. 

 e. manfaat 

3. Wawasan nusantara merupakan satu kesatuan hankam memiliki makna……. 

    a. Ancaman terhadap suatu wilayah merupakan tanggung jawab pemerintah daerah  

       tersebut 

    b. ancaman terhadap sebagian wilayah harus secepatnya diatasi pemerintah pusat 

    c. Ancaman terhadap suatu wilayah merupakan ancaman seluruh bangsa dan Negara 

    d. Ancaman terhadap suatu wilayah harus diatasi aparat setempat 

    e. Ancaman terhadap suatu wilayah merupakan ancaman wilayah tersubut 

 

4. Wawasan Nusantara adalah cara pandang terhadap satu kesatuan kepulauan yang terletak   

     antara dua samudra dan dua benua yaitu 

    a. Benua Asia dan Australia serta samudra Hindia dan Pasifik 

    b. Benua Asia dan Amerika serta samudra  Hindia dan Pasifik 

    c. Benua Antartika dan Amerika serta samudra Hindia dan Eropa 

    d. Benua Asia dan Australia serta samudra Hindia dan Atlantik 

    e. Benua Afrika dan Australia serta samudra Hindia dan Pasifik 

 

5. Salah satu ancaman wawasan nusantara adalah berkembangnya faham kapitalis yang  

    berciri 

    a. Mengutamakan materi dan demokratis 

    b. Mengutamakan materi dan individualis 

    c. Individualis tapi mengutamakan kepentingan bangsa 

    d. Demokratis  dan individualis 

    e. Mengtamakan golongan dan bersikap radikal 

6. Seluruh nusantara merupakan satu kesatuan hokum merupakan implementasi wawasan  

    nusantara dalam aspek…………… 

    a. Ekonomi   d. Budaya 

    b. Politik   e. Hankam 

    c. Sosial 

7. Riska memiliki teman dari berbagai suku di Indonesia yang memiliki perbedaan budaya   

    jika  Riska memiliki wawasan nusantara maka…… 

    a. Menganggap perbedaan harus di selesaikan 

    b. Menghapus semua budaya bangsa dan membentuk agama baru 

    c. Berusaha menghilangkan budaya bangsa yang berbeda 

    d. Menganggap perbedaan budaya merupakan ancaman 

    e. . Menganggap perbedaan budaya sebagai peluang memajukan budaya bangsa. 

 

8. Negara kita memiliki keragaman keunikan namun kita harus bangga dari keunikan tersebut  

    salah satunya adalah…… 

    a. Menjaga kelestarian hutan 

    b. Ekploitasi hasil laut agar tidak diambil oleh Negara lain     

    c. Membanggakan budaya dan adatnya sendiri 
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    d. Meningkatkan sikap sukuisme 

    e. Menungkatkan rasa antar sesame suku saja. 

9.Salah satu bentuk implementasi wawasan nusantara dalam bidang politik antara lain 

    a. Mengembangkan kehidupan bangsa yang serasi antar masyarakat yang homogeny 

    b. Meningkatkan pembangunan di perkotaan 

    c. Meningkatkan pendidikan masyarakat agar dapat menjalin diplomasi dengan Negara lain 

    d. Memperkuat hubungan diplomatic dalam hubungan internasional 

    e. Memperkuat pertahanan dan keamanan agar Negara lain tdk campurtangan urusan  

        politik  dalam negeri 

10. Salah satu contoh manfaat wawasan nusantara dilingkungan masyarakat adalah  

      berkembangnya budaya…….. 

    a. Chauvinisme 

    b. Kapitalisme 

    c. Musyawarah mufakat 

    d. Sukuisme yang kuat 

    e. persatuan dan kesatuan antar suku 

 

SOAL ESSAY 

1. Jelaskan pengertian wawasan nusantara 

2. Uraikan implementasi wawasan nusantara dalam aspek social dan budaya 

3. Sebutkan lima manfaat wawasan nusantara 

4. Uraikan hubungan antara trigatra dan panca gatra 

5. Jelaskan asas asas wawasan nusantara. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUGAS PRODUK / PROSES / PROYEK 

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Penskoran Penilaian Ketrampilan  

No Komponen/Sub Komponen 
Skor/Bobot 

Penilaian 

1 Kesesuaian Produk 75 

No Soal Bobot Persoal 

PG 

Skor 

Penilaian 
Nilai 

1 10 

100 

Nilai 

Siswa 

 

……… 

Paraf 

Guru 

 

……… 

2 10 

3 10 

4 10 

5 10 

6 10 

7 10 

8 10 

9 10 

10 10 

PENILAIAN KETERAMPILAN 
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 a. Kesesuaian media 25 

 k. Kesesuaian isi 50 

3 Waktu  25 

 Ketepatan waktu kerja 25 

 

 

        Hasil Penilaian Produk 

KET 
Kesesuaian 

Produk 
Waktu 

Nilai Siswa 

Maks/Perolehan 
Paraf Guru 

Skor Maksimal 75 25 100 
………….. 

Skor Perolehan ……. ……. ………… 

 

PERSIAPAN UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP 

Soal Pilihan Ganda  

Pilihlah salah satu jawaban yang dianggap paling benar ! 

1. Pada dasarnya suasana kehidupan politik pemerintahan, yang terdiri atas lembaga  

    legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dinamakan ... 

    a. Infrastruktur Politik  

a. Suprastruktur Politik   

b. Interest Group 

c. Pressure Group 

d. Political Figures 

2. Perhatikan pernyataan  berikut : 

1. Rakyat      4. Pengakuan dari negara lain 

2. Wilayah      5. Masuk menjadi anggota PBB 

3. Pemerintah yang berdaulat    

Dari pernyataan tersebut diatas yang merupakan unsur terbentuknya negara bersifat 

konstitutif adalah nomor : 

a. 1,2,3      d, 2,,4,5 

b. 1,3,5      e. 3,4,5 

c. 1,4,5 

3. Kemerdekaan Indonesia yang dibacakan Ir Sukarno pada hari Jum’at 17 Agustus 1945   

    Kemerdekaan tersebut diperoleh dengan perjuangan sehingga bangsa Indonesia berhasil   

    merebut kembali wilayahnya dan menyatakan kemerdekaannya. 

    Berdasarkan uraian diatas maka asal mula terbentuknya negara Indonesia dengan   

    pendekatan   faktual melalui ............ 

a. Proklamasi     d. Acessie 

b. Inovasi      e. Cessie 

c. Anexatie. 

4. Luas laut wilayah Indonesia Menurut Zona Ekonomi Eklusive adalah.... 

a. 3 Mill      d. 20 Mill 

b. 12 Mill      e. 200 Mill 

c. 45. Mill. 
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4. Kebinekaan merupakan realitas bangsa yang tidak dapat dipungkiri keberadaanya untuk 

mendorong terciptanya perdamaian dalam kehidupan bangsa dan Negara . Melalui 

semboyan Bhineka Tunggal Ika Tan Hana Darma Mangrwa artinya 

a. Berbeda beda tapi tetap satu jua 

b. Bebeda beda harus melebur jadi Satu 

c. Beraneka ragam saling melebur jadi Satu 

d. Berbeda beda tetapi tetap satu tidak ada kerancuan dalam kebenaran 

e. berbeda beda merupakan bagian satu sama lain 

 

5. Semboyan bangsa Indonesia Bhineka Tunggal Ika yang tertulis pada kaki lambing burung 

Garuda Pancasilamerupakan alat pemersatu bangsa. Untuk itu kita harus benar benar 

memahami maknanya ,selain itu kita juga memiliki alat pemersatu bangsa yang lain yaitu 

a. Semangat perjuangan pantang menyerah    

b. Dasar Negara Pancasila 

c. Semangat nasioinalisme 

d. Bendera Merah putih 

e. Bahasa daerah dan bahasa persatuan Indonesia 

6. Momentum yang merupakan consensus nasional dan merupakan konsep integrasi bangsa 

Indonesia menjadi suatu bangsa yang berdaulat adalah…………… 

a. Penetapan Pancasila pada tanggal 17 Agustus 1945 

b. Penetapan UUD NKRI 1945 

c. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 

d. Sumpah pemuda 28 Oktober 1928 

e. Burung Garuda sebagai lambing Negara. 

  

7. Integrasi nasional akan berhasil jika antar komponen bangsa dapat meminimalisir beberapa 

factor penghambat ,salah satu factor penghambat Integrasi nasional adalah……. 

a. Kurangnya kesadaran Masyarakat dalam menjunjung hokum dan pemerintahan 

b. Kurangnya kesadaran Masyarakat terhadap ancaman budaya. 

c. Kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang hiterogen 

d. Ketidak puasan terhadap ketimpangan dalam pembangunan 

e. Kurangnya toleransi antar golongan dalam penggunaan hak. 

 

8. Integrasi nasional akan berhasil jika antar komponen bangsa saling memahami 

keberagaman ,hak dan kewajiban. Dibawah ini merupakan pernyataan yang menunjukan 

hubungan antara integrasi nasional dan pelanggaran hak dan kewajiban….. 

a. Pelanggaran haknya orang akan menyebabkan terjadinya disintegrasi, sehingga orang    

    yang haknya dilanggar kemungkinan tidak akan menjalankan haknya 

b.Pelanggaran hak orang akan menyebabkan terjadinya disintegrasi, sehingga orang    

    yang haknya dilanggar kemungkinan tidak akan menjalankan haknya 

c. Pelanggaran hak orang akan menyebabkan terjadinya disintegrasi, sehingga orang    

    yang haknya dilanggar kemungkinan tidak akan menjalankan Kewajibanya 

      d.Pelanggaran kewajiban orang akan menyebabkan terjadinya disintegrasi, sehingga  

         orang yang haknya dilanggar kemungkinan tidak akan menjalankan haknya. 

e.Pelanggaran kewajiban orang akan menyebabkan terjadinya disintegrasi, sehinggaorang   

   yang haknya dilanggar kemungkinan tidak akan menjalankan kewajibanya. 

 

9. Integrasi menunjuk pada proses penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam 

kesatuan wilayah , dalam rangka pembentukan suatu identitas nasional, Integrasi biasanya 

mengandalkan adanya satu masyarakat yang secara etnis majemuk dan setiap kelompok 
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masyarakat memiliki bahasa dan sifat sifat kebudayaan yang berbeda, Pernyataan tersebut 

adalah pengertian integrasi menurut…….. 

a. Dr.Nazarudin Sjamsudin    d. Dr. Muh Hatta 

b. J.Soedjati Djiwandono     e. Ir. Soekarno 

c. Howard Wriggins 

 

10. Persatuan bangsa merupakan syarat yang mutlak bagi kejayaan Indonesia. Keberagaman 

harus membentukmasyarakat Indonesia yang memiliki toleransi dan sikap saling 

menghargai oleh karena itu diperlukan adanya ……. 

a. Komitmen persatuan bangsa dalam keberagaman. 

b. Komitmen untuk membangun daerahnya masing masing 

c. Komitmen untuk mensejahterakan rakyat di daerah teringgal 

d. Komitmen untuk memajukan daerahnya dalam bingkai persatuan 

e. Komitmen persatuan antar umat seagama dengan semangat ukhuwah. 

 

11. Persatuan dalam keberagaman memiliki arti yang sangat penting. Persatuan dalam 

keberagaman harus dipahami oleh setiap warga masyarakat agar dapat mewujudkan hal hal 

sebagai berikut….. 

a. Pembangunan berjalan lancer 

b. Pergaulan antar sesama yang lebih maju. 

c. Kehidupan yang serasi selaras antar Negara 

d. Memperkuat budaya bangsa dan budaya nasional 

e. Pertahanan dan keamanan bangsa semakin kuat di kawasan. 

 

12. Untuk mempersatukan masyarakat yang beagam perlu adanya toleransi yang tinggi antar 

kebudayaan . sikap saling menghargai antar golongan , mengenali dan mencintai budaya 

lain adalah hal yang perlu dibudayakan .Contoh implementasi hal tersebut adalah dengan 

a. Mempertunjukan tarian suku suku yang ada di Indonesia 

b. Mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara diatas kepentingan pribadi / golongan 

c. Saling toleransi dalam kehidupan beragama,menghargai perayaan agama lain 

d. Ikut serta dalam pembangunan Negara dengan belajar keras dan berprestasi 

e. Menggelar pameran hasil kerajinan masyarakat bangsa Indonesia. 

 

13. Perhatikan pernyataan berikut:  

1. Penggunaan bahasa Indonesia 

2. Adanya perasaan senasib sepenanggungan sebagai bangsa yang terjajah 

3. Adanya kepribadian dan pandangan hidup yang sama yaitu pancasila 

4. Adanya semangat persatuan dan kesatuan dalam bangsa , bahasa, tanah air Indonesia 

5. adanya jiwa semangat gotong royong,solideritas ,fanatisme keagamaan yang kuat. 

Dari pernyataan tersebut ,yang merupakan factor pendudukng integrasi nasional adalah 

nomer…. 

a. 1,2,3,4       d. 1,3,4,5 

b. 1,2,3,5       e. 2,3,4,5 

c. 1,2,4,5 

 

14. Perhatikan pernyataan berikut: 

1. Adanya perasaan senasib sepenanggungan 

2. Adanya semboyan Bhineka Tunggal ika  

3. Adanya tekad keinginan untuk bersatu 

4. Adanya ancaman dari luar  

5. adanya tekat yang kuat dan anggapan bangsanyalah yang paling hebat 
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Dari pernyataan tersebut yang menjadi factor pendorong integrasi nasional adalah nomer 

a. 1,2,3,4       d. 1,3,4,5 

b. 1,2,3,5       e. 2,3,4,5 

c. 1,2,4,5 

 

15. Perhatikan pernyataan berikut : 

1. Nilai nilai social dijadikan aturan baku dalam melangsungkan proses integrasi social 

2. Norma norma dijadikan aturan baku dalam melangsungkan proses integrasi social 

3. Adanya consensus nasional dalam rangka kepemimpinan nasional yg otoritarian 

4. Anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan satu -     

    dengan yang lain. 

      5. Tercapainya kesepakatan bersama mengenai norma dan nilai social yg dilestarikan dan  

          dijadikan pedoman  

 

      Dari pernyataan tersebut yang menjadi syarat keberhasilan integras bangsa adalah pada  

      a. 1,2,3,4       d. 1,3,4,5 

b. 1,2,3,5       e. 2,3,4,5 

c. 1,2,4,5 

16. Rakyat Indonesia harus memiliki sikap untuk mempersiapkan diri  dalam meghadapi 

ancaman, tantangan, hambata, rintangan ( ATHGR) salah satu bentuk ancaman militer 

adalah ……….. 

a. Agresi / invasi     d. Pengerusakan lingkungan hidup 

b. Pelanggaran hokum    e. Aksi kekerasan bersifat SARA 

c. Demontrasi yang anarkhis 

  

17. UU No 3 Tahun 2002 tentang pertahanan Negara menyebutkan bahwa keikutsertaan warga 

Negara dalam upaya pembelaan Negara diselenggarakan melalui beberapa program 

kecuali:…….. 

a. Pendidikan Kwarganegaraan   d. Pelatihan dasar kemiliteran 

b. Sistem pertahanan keamanan rakyat semesta e. Pengabdian sesuai dengan profesi 

c. Pengabdian sebagai prajurit TNI baik sukarela maupun wajib. 

 

18. Pasal 30 ayat 2 UUD NKRI 1945 usaha pertahanan keamanan Negara bdilaksanakan 

melalui system pertahanan keamanan rakyat rakyat semesta olehbTNI dan kepolisian 

Negara RI sebagai kekuatan utama dan rakyat Indonesia sebagai kekuatan pendukung. 

Makna yang terkandung dalam pasal tersebut adalah………. 

a. Pertahanan keamanan Negara menjadi tanggung jawab TNI DAN POLRI 

b. Seluruh warga Negara Indonesia bertanggung jawab dalam Hankam 

c. Rakyat bias menyerahkan sepenuhnya urusanHankam kepada TNI dan POLRI 

d. TNI dan POLRI tidak perlu melibatkan rakyat dalam usaha pertahanan ,keamanan 

e. Kedudukan TNI dan POLRI berbeda dengan rakyat pada umumnya 

 

19. Sistem pertahanan keamanan rakyat semesta adalah tepati pertahanan Indonesia yang 

diselenggarakan dengan keyakinan dan kekuatan sendiri serta atas hak dan kewajiban 

warga Negara dalam usaha pertahanan Negara . Komponen utama system 

HANKAMRATA adalah 

a. Masyarakat      d. Kepolisian 

b. TNI,POLRI     e. TNI 

c. Pertahanan Sipil 
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20. Suatu usaga yang bersifat mengubah atau merombak kebijakan yang dilakukan secara 

konsepsional melalui tindak criminal dan politik disebut………. 

a. Ancaman     d. gangguan 

b. Tantangan     e. Dorongan 

c. Hambatan 

 

22.Kebhinekaan bangsa Indonesia juga merupakan sebuah tantangan bahkan ancaman,   

    karena  dengan adanya kebhinekaan … 

a. mudah tumbuhnya perasaan kedaerah yang amat sempit 

       b. membuat penduduk Indonesia berbeda pendapat yang lepas kendali,  

c.dapat menjadi ledakan yang akan mengancam integrasi nasional  

      d. dapat menjadi ledakan yang akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.  

      e. membuat bangsa Indonesia bangsa yang besar karena memiliki kekayaan yang  

          melimpah 

 

23  Posisi Negara Indonesia yang berada ditengah-tengahdunia dimana dilewati garis   

      khatulistiwa,diapit oleh dua benua yaitu Asiadan Australia,sertaberada diantara  dua   

      samudera  yaitu  Samudera  Hindia  dan  Pasifik, jika ditinjau dari aspek penduduk berada  

     diantara… 

    a .  i d i o l o g i  komunisme diutara dan liberalism di selatan 

b.  kebuadayaan timur diutara dan kebudayaan barat di selatan 

c. system ekonomi sosialis diutara dan sistem ekonomi kapitalis di selatan 

d. daerah berpenduduk padat diutaradan daerah berpenduduk jarang di selatan. 

e. demokrasi rakyat di utara (Asia daratan bagian utara) dan demokrasi liberal di selatan 

 

24. Posisinegara Indonesia dimana dilewati garis khatulistiwa,diapit oleh dua benua dan dua         

      samudera  , jika ditinjau dari aspek kebudayaan dunia adalah … 

      a. terletakantara i d i o l o g i  komunisme diutara dan liberalism di selatan 

      b.berada diantara kebuadayaan timur diutara dan kebudayaan barat di selatan 

      c. berada diantara daerah berpenduduk padat diutaradan daerah berpenduduk jarang di   

         selatan. 

     d. Berada diantara system ekonomi sosialis diutaradan sistem ekonomi kapitalis di selatan 

     e. berada diantara demokrasi rakyat di utara (Asia daratan bagian utara) dan demokrasi  

       liberal di selatan 

 

25. Posisi Negara Indonesia dimana dilewati garis khatulistiwa,diapit oleh dua benua dan dua         

      samudera  , jika ditinjau dari aspek Ideologi, dimana Ideologi Pancasila beradadiantara … 

a. i d i o l o g i  komunisme diutara dan liberalism di selatan 

b. kebuadayaan timur diutara dan kebudayaan barat di selatan 

c. daerah berpenduduk padat diutara dan daerah berpenduduk jarang di selatan. 

d. System ekonomi sosialis diutara dan sistem ekonomi kapitalis di selatan 

e. demokrasi rakyat di utara (Asia daratan bagian utara) dan demokrasi liberal di selatan 

 

26. Posisinegara Indonesia dimana dilewati garis khatulistiwa,diapit oleh dua benua dan dua   

      samudera  , jika ditinjau dari aspek Sistem pertahanan dan keamanan, dimana Sistem   

      pertahanan dan keamanan Indonesia beradadiantara … 

a. kebuadayaan timur diutara dan kebudayaan barat di selatan 

b. system ekonomi sosialis diutaradan sistem ekonomi kapitalis di selatan 

c. daerah berpenduduk padat diutaradan daerah berpenduduk jarang di selatan. 

d. demokrasi rakyat di utara (Asia daratan bagian utara) dan demokrasi liberal di selatan 

e. sistem pertahanan continental di utara dan sistem pertahanan maritim di barat, selatan 
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dan timur  

 

27. Posisinegara Indonesia dimana dilewati garis khatulistiwa,diapit oleh dua benua dan  

      dua  samudera, jika ditinjau dari aspek demokrasi, dimana demokrasi Pancasila berada   

      diantara … 

a. kebuadayaantimurdiutaradankebudayaan barat di selatan 

b. sistemekonomisosialisdiutaradan sistem ekonomi kapitalis di selatan 

c. daerahberpendudukpadatdiutaradan daerah berpenduduk jarang di selatan. 

d. demokrasi rakyat di utara (Asia daratan bagian utara) dan demokrasi liberal di selatan 

e. sistem pertahanan continental di utara dan sistem pertahanan maritim di barat, selatan 

dan timur  

 

28. Ancaman non militer pada hakekatnya dinilai mampu membahayakan kedaulatan Negara  

      kepribadian bangsa, keutuhan wilayah Negara.Salah satu bentuk ancaman non militetr   

      adalah……………. 

a. Agresi / invasi     d. Pengerusakan lingkungan hidup 

b. Pelanggaran hokum    e. Aksi kekerasan bersifat SARA 

c. Demontrasi yang anarkhis 

 

29. Tindakan pengerusakan yang dilakukan secara terencana ,disengaja dan tersembunyi   

      terhadap bidang sasaran yang ingin dihancurkan ditengah masyarakat dan menimbulkan  

      efek psykologis yang besar adalah 

a. Pemberontakan bersenjata   d. spionase 

b. Pelanggaran wilayah    e. Invasi 

c. Sabotase 

30. Ancaman terhadap bangsa dan Negara bias bersifat militer dan non militer. Untuk itu  

      perlu kewaspadaan dalam upaya melindungi bidang sasaran yang akan dihancurkan  ,     

      tempat yg harus dilindungi dari sabotase adalah……. 

     a. Obyek nvital dan instalasi strategis  d. Tempat hiburan masyarakat 

     b. Daerah wisata Ancol dan pantai selatan e. Obyek wisata pegunungan 

     c. Obyek hiburan nasional 

 

31. Ancaman non militer pada hakekatnya dinilai mampu membahayakan kedaulatan Negara ,     

kepribadian bangsa, keutuhan wilayah Negara.Salah satu usaha untuk mengatasi ancaman  

      yang datang dari luar negri melalui……. 

     a. Sistem pertahanan Sipil    d. Sistem keamanan POLRI 

     b. Sistem pertahanan keamanan rakyat semesta e. Sistem pertahanan TNI 

     c. Mobilisasi segenap angkatan perang yang ada 

 

32. Ancaman terhadap bangsa yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakatyang  

      cenderung mengarah pada liberalism yang menekankan pada aspek kebebasan individual  

      pergaulan bebas adalah ancaman dalam bidang………. 

     a. Idiologi      d. Pertahanan keamanan 

     b. Ekonomi      e. Sosial budaya 

     c. Politik 

 

33. Ancaman non militer pada hakekatnya dinilai mampu membahayakan kedaulatan Negara ,     

kepribadian bangsa, keutuhan wilayah Negara. Ancaman dari luar yang timbul sebagai  

      akibat pengaruh negative globalisasi antara lain……. 

     a. Semakin lunturnya nasionalisme  d. Semakin lunturnya nilai keagamaan 

     b. Munculnya sifat Heroisme dan Individualisme e. Gaya hidup konsumtif 
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     c. Semakin tumbuhnya semangat gotong royong solideritas dan kesetiakawanan social 

 

34. Semakin memudarnya nilai nilai local maka melahirkan sikap Individualis, Pragmatis ( yg  

      paling mudah dan menguntungkan), hedonism ( kenikmatan sesaat), permisif  

      (  membiarkan yang dianggap tabu ) 

     a. Idiologi      d. Pertahanan keamanan 

     b. Ekonomi      e. Sosial budaya 

     c. Politik 

 

35. Ancaman dari luar yang timbul sebagai akibat pengaruh negative globalisasi diantaranya  

      gaya hidup dimana kenikmatan pribadi dianggap sebagai nilai hidup tertinggi dan  

      membuat manusia memaksakan diri meskipun harus melanggar norma norma masyarakat    

      disebut….. 

     a. Liberalisme     d. Konsumerisme 

     b. Hedonisme     e. Individualisme 

     e. Westernisasi 

36. Perhatikan pernyataan berikut: 

     1. Tidak membeda bedakan keberagaman yang ada 

     2. Menjalankan ibadah sesuai dengan agam masing masing. 

     3. Memberi kesempatan yang sama untuk merayakan hari besar agama 

     4. Membangun kesadaran akan pentingnya integrasi nasional 

     5. Melakukan gotong royong bersama masyarakat. 

    Dari pernyataan diatas ,yang merupakan peran masyarakat dalam mengatasi ancaman  

    dalam membangun integrasi nasional adalah nomor…….. 

      a. 1,2,3,4       d. 1,3,4,5 

b. 1,2,3,5       e. 2,3,4,5 

c. 1,2,4,5 

 

37. Penggunaan kekuatan berupa mobilisasi massauntuk menumbangkan pemerintahan yang  

      syah  adalah contoh ancaman di bidang….. 

     a. Idiologi      d. Pertahanan keamanan 

     b. Ekonomi      e. Sosial budaya 

     c. Politik 

 

38. Globalisasi dapat membawa dampak negative maupun positif bagi bangsa Indonesia  

     ,salah satu pengaruh negative globalisasi dibidang social budaya adalah…….. 

     a. Indonesia dibanjiri barang barang impor 

     b. Subsidi sector ekonomi semakin berkurang 

     c. Cepat dan lambatnya perokonomian kita akan dikuasai oleh fihak asing 

     d. Memudarnya semangat gotong royong, solideritas, kesetiakawanan social 

     e. Timbulnya kesenjangan social yang tajam sebagai pengaruh persaingan bebas. 

 

39.Perhatikan pernyataan berikut : 

     1. Cepat dan lambatnya perokonomian kita akan dikuasai oleh fihak asing 

     2. Indonesia dibanjiri barang barang dari luar negeri 

     3.Meningkatnya penyerapan pola padat karya yang membebani APBN. 

     4.Subsidi sector ekonomi semakin berkurang,koperasi sulit berkembang. 

     5. Timbulnya kesenjangan social yang tajam sebagai pengaruh persaingan bebas. 

     Dari pernyataan tersebut diatas ancaman globalisasi di bidang ekonomi ditunjukan pada  

      a. 1,2,3,4       d. 1,3,4,5 

b. 1,2,3,5       e. 2,3,4,5 
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c. 1,2,4,5 

40. Potensi SDA laut kita adalah sengat besar dan Indonesia menghadapi gangguan  

 keamanan laut dalam aspek ekonomi yaitu berupa………….  

 a. Terorisme     d. Globalwarming 

       b. Ilegaloging     e. White coralcrime 

 c. Ilegalfishing. 

 

41.Wawasan nusantara yang telah diterima dan disyahkan sebagai konsep polotik dan   

     kewilayahan , pertama kali wawasan nusantara ditetapkan dalam TAP MPR nomer… 

     a. TAP MPR No I/MPR/1973   d. TAP MPR No IV/MPR/1973 

     b. TAP MPR No II/MPR/1973              e. TAP MPR No V/MPR/1973 

     c.TAP MPR No III/MPR/1073  

42. Perhatikan data berikut! 

     1. Politik 

     2. Wilayah 

     3. Idiologi 

     4. Sosial budaya 

     5. Sumber daya Alam 

    Berdasarkan data diatas yang termasuk aspek panca gatra dalam wawasan nusantara adalah 

     a. 1,2,3  b. 1,2,4 c. 1,3,4   d. 1,3,5  e. 1,4,5 

 

 

43. adanya kesesuaian pembagian hasil yang adil jerih payah usaha dan kegiatan baik orang  

      perorangan, golongan, kelompok maupun daerah.  

     Pernyataan tersebut adalah salah satu asas dari wawasan nusantara yaitu : 

     a. Keadilan     d. Kerjasama 

     b. Kejujuran    e. Tujuan yang sama 

     c. Solideritas. 

44.Cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkunganya berdasakan pancasila dan  

    UUD 1945 merupakan pengertian dari……. 

     a. Wawasan Nasional 

     b. Wawasan nusantara 

     c, Ketahanan Nasional 

     d. Identitas Nasional 

     e. Geopolitik Indonesia 

 

45.Mewujudkan ketertiban dan perdamaian dunia merupakan……………wawasan nusantara 

     a. Kedudukan 

     b. fungsi 

     c. tujuan kedalam 

     d. tujuan keluar. 

     e. manfaat 

 

46 Wawasan nusantara merupakan satu kesatuan hankam memiliki makna……. 

    a. Ancaman terhadap suatu wilayah merupakan tanggung jawab pemerintah daerah  

       tersebut 

    b. ancaman terhadap sebagian wilayah harus secepatnya diatasi pemerintah pusat 

    c. Ancaman terhadap suatu wilayah merupakan ancaman seluruh bangsa dan Negara 

    d. Ancaman terhadap suatu wilayah harus diatasi aparat setempat 

    e. Ancaman terhadap suatu wilayah merupakan ancaman wilayah tersubut 
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47.Salah satu ancaman wawasan nusantara adalah berkembangnya faham kapitalis yang    

     Berciri…. 

    a. Mengutamakan materi dan demokratis 

    b. Mengutamakan materi dan individualis 

    c. Individualis tapi mengutamakan kepentingan bangsa 

    d. Demokratis  dan individualis 

    e. Mengtamakan golongan dan bersikap radikal 

 

48 Seluruh nusantara merupakan satu kesatuan hokum merupakan implementasi wawasan  

     nusantara dalam aspek…………… 

    a. Ekonomi   d. Budaya 

    b. Politik   e. Hankam 

    c. Sosial 

 

49.Persatuan dalam keberagaman harus dipahami oleh setiap warga masyarakat agar dapat    

     mewujudkan hal-hal berikut ini, kecuali.... 

a. Pembangunan berjalan lancar 

b. Pergaulan antar sesama yang lebih akrab 

c. Kehidupan yang serasi, selaras dan seimbang 

d. Perbedaan yang ada tidak  menjadi sumber masalah 

e. Terbentuknya satu masyarakat yang sama ras, agama, suku dan bahasa 

 

50. Persatuan dan kesatuan bangsa sangat penting bagi bangsa Indonesia, hal itu karena.... 

a. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang toleransi 

b. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragam  

c. Bangsa Indonesia memiliki semboyan bhinneka tunggal ika 

d. Pengalaman sejarah Bangsa Indonesia pernah dijajah oleh bangsa barat selama 350 

tahun. 

e. Dengan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang majemuk akan menjadi kokoh 

dan kuat 
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