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A. PILIHAN GANDA
Berilah tanda silang pada huruf af b, c, yang benar atau d sesuai iawaban!

1. Ideologi Negara l*donesia adalah.....,
a. UIID 1945 b. Proklamasi d. Piagam Jakarta36

2. Ideologi secara struktural diartikan sebagai ...

a. suatu kebenaran yang diyakini oleh semua rakyat yang harus tunduk pada kemauan penguasa,
b. sistem pembenaran, sepertr gagasaii dan formula politik atas setiap kebijakan dan tindakan yang

diambil oleh penguasa.

c. kemauan penguasa dalam mengatur jalannya kehidupan negara dengan mengambil segala
kebd akan untuk kesej ahteraan rakyatnya;

d. kebijakan penguasa dalam rnengatsr fiegara untuk mem pertahankan kekuasaannya
atas kehidupan rakyat.

2. Ideologi sscara fungsional diartikan...
a. seperangkat gagasan tentang kebaikan bersama;
b. berfi.rngsinya kebenaran yang dimiliki oleh negara;
c. sistem kebijakan yang diambil oleh setiap pemerintah;
d. sejumlah gagasan yang menjadikan sarana dan prasarana suprastruktur politik dan

infrastruktur politik menjadiberfungsi.
3. Apabila ajaran-ajaranyang terkandung di dalam Ideologi itu dirumuskan secara sistematis, dan

pelaksanaannya diawasi secara ketat oleh aparat partai atau aparut pemerintah, disebut ideologi...
a. pragmatis,

4. 1) Ir. Soekarno,
2) Drs Moch Hatta,
3) A. Maramis,

b. struktural;

4) Dr. Rajiman Widiodiningrat
5) K. H wahid Hasyim
11) Ahmad soebarjo
Nama-nama diatas merupakan panitia penyelidik usul-usul/Perumus dasar negara, yang terdiri atas
sembilan orang, yangbukan menjadi panitia penrmus dasar negaftadalah ......

a I dan2 b.4dan5 c.4 dan9 d. 9 dan 10
5. Panitia yang beranggotakan 9 orang tersebut (no.4) berhasil merumuskan calon Mukadimah Hukum

Dasar, yang dikenal dengan sebutan ....

a. Pernyataan lndonesia merdeka
b. Pembukaan UUD

6. Hasil sidang pertama BPUPKI (29 Mei 1945 - 1 Juni 1945) membahas tentang ....

c. Pernyataan lndonesia merdeka c. Dasar negara yaitu Pancasila
d. Pembukaan UUD d. Piagam Jakarta

7. Istilah konstitusi lebih tepat diartikan sebagai ...

a. Hukum Dasar tertulis dan tidak tertulis
b. Hukum Dasar tidak tertulis

8. Kebiasaan-kebiasaan yang timbul dalam praktik penyelenggaraan negara sering disebut ...

a. Konv-ensi keiataiiegaraar
^ Lt,,l^,* A^-^- +^*-,1i.

c. Pancasila

c. doktriner; d. fungsional.
6) Abdul Kahar Muzakar
7) Abikusno Tjokrosujoso
8) H. Agus Salim
9) Darwis dan Wikana
10) MR. Muh. Yamin

c. Dasar negara yaitu Pancasila

d. Piagam Jakarta

c. Hukum Dasar tertulis
d. Undang Undang Dasar

b. Yurisprudensi



9. Suatu konstitusi dikatakan fleksibel atau luwes jika...
a. Dibuat oleh lembaga pembentuk konstitusi
b. Mudah mengikuti perkembangan jaman
c. Sulit untuk dilakukan perubahan
d. Dicantumkan dalam naskah tertulis

10. UUD 1945 pada saat disahkan tanggal 18-08-1945 meliputi ...
a. Pembukaan,Batang Tubuh, dan Penjelasan
b. Pembukaan dan Batang Tubuh
c. Preambul dan Batang Tubuh
d. Mukadimah, Batang Tubuh, dan penjelasan

11. Berdasarkan UUDS 1950 sistem pemerintahan yang digunakan adalah ...

a. Sistem Presidensial c. Sistem Campuran
b. Sistem Parlementer d. Sistem Pemisahan Kekuasaan

12. Pimpinan lembaga-lembaga negara diberi kedudukan sebagai menteri-menteri negara. Hal ini
merupakan penyimpangan pada masa ...

a. Awal kemerdekaan c. Orde Baru
b. Orde Lama d. Masa reformasi

13. Sistem pemerintahan parleinenter pertiama kali dipraktikkan di lndonesia sejak ...
a. Keluarnya Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945
b. Keluarnya Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945
c. Disahkannya konstitusi RIS 1949
d. Diberlakukannya UUDS 1950

14. Di bawah ini merupakan penyimpangan konstitusi pada masa Ordelama, Kecuali ...

a. Pengangkatan presiden seumur hidup
b. Menggunakan sistem pemeintahan parlementer
c. Metnbubarkan DPR hasil pemilu tahun 1955
d. Adanya produk peraturan dalam bentuk penetapanpresiden

15. Di bawah ini merupakan kesepakatan dasar dalam melakukan perubahan, Kecuali....
a. Tidak mengubah Pembukaan UUD 1945
b. Melakukan penrbahan dengan cara addendum
c. Mempertegas/menggunakan sistem pembagian kekuasaan
d. Mempertahankan Negara kesatuan

16. Salah satu hasil perubahan UUD 1945 adalah ...

a" Kekuasaan Presiden berada di bawah MPR
b. DPR memiliki kekuasaan eksekutif
c. Pemilihan Presiden secara langsung
d. Adanya lembagaDPD yang dipilih olehDPR

17. Salah satu ciri peraturan perundang-undangan adalah "..
a. bersifat kongkrit b. bersifat abstrak
c. mengikat orang-orang tertentu d. bersifat tertulis

18. Peraturan perundang-undangan yang dibuat harus berdasarkan kondisi nyata di masyarakat. Hal ini
sesuai dengan asas ...
a. yuridis formal b. filosofis
c. sosiologis d. Cultural

19. Suatu konstitusi dikatakan fleksibel atau luwes jika ....
a. dibuat oleh lembaga pembentuk konstitusi
b. mudah mengikuti perkembangan jaman
c. sulit untuk dilakukan perubahan

d. Dicantumkan dalam naskah tsrtulis
20. Sejak era refoRnasi, UUD 1945 telah diamandemen oleh MPR sebanyak...

a.2kali c. Akali b. 3 kali d. 5 kali
2l.Dalampembuatan hukum menganut prinsip ...

a. keadilan b, pemerataan c. persamaan d. Demokrasi



22. Norma hukum bersifat memaksa,agar ...

a. masyarakat terasa takut terhadap hukum
b. mer{adi pedoman hidup bermasyarakat dan bernegara
c. lembaga hukum memiliki kewibawaan
d. dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat

23. Salah satu ciri yang memiliki kesadaran hukum adalah ...
a. bersikap dan berbuat secara sadar sesuai dengan atwan yang berlaku
b. memahami dan menghargai adanya aturan-aturan dalam masyarakat
c. meniaati dan menjalankan perintah yang diberikan kepadanya
d. mematuhi segala aturan yang ada karena sanksinya berat

24. Menurut asas negara hukum, semua warga negara yang melawan hukum harus ber-hadapan dengan
hukum itu sendiri, sebab . . .

a. semua warga negara wajib menjunjung hukum dan pemerintahan
b, semua warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan
c. setiap warga negara wajib taat dan patuh pada hukum
d. setiap warga negara mendapat perlindungan hukum

25. Hak mengadakan perubahan terhadap suatu usul RUU yang diajukan oleh pemerintah kepada DPR,
disebuthak. . .

a. hak budget b. hak inisiatif

B. Uraian

c. hak bertanya d. hak amandemen

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan ideologi dan konstitusi ?

2. Di negara Indonesia pernah mengalami perubahan UUD. Dilihat dari periodesasi berlakunya ketiga
UUD tersebut, dapat diuraikan mergadi lima periode. Tuliskan periode perubahan konstitusi tersebut?

3. Sebutkan urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia berdasarkan PasalT UtJ No. 10 Tahun
24041

4. Tuliskan proses pembu,atan undang-undang?
5. Sebutkan 3 tindakan yang dilakukan oleh berbagai profesi dapat dikategorikan korupsi ?


