
TRY OUT  KE – 1

JUMLAH SOAL : 100 SOAL
ALOKASI WAKTU : 120 MENIT

PETUNJUK :

Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepatdari pilihan jawaban yang tersedia, dengan caara meng

hitamkan bulatan yang
sesuai pada lembar jawaban yang tersedia.

BIDANG PANCASILA/IDEOLOGI
1.Salah satu perbedaan principal antara orde reformasi dengan orde

sebelumnya adalah ….

b. Aspirasi rakyat langsung dapat disampaikan

2. Makna yang terkandung pada nilai patriotisme dalam kehidupan bernegara

adalah …

b. selalu menentang pada Negara penjajah

3. Terminologi “keadilan” mengandung makna dan arti …

c. keserasian antara perlakuan dan kesetimpalan

4. Manakah pernyataan dibawah ini yang sesuai dengan sila ke 2 Pancasila?

c. Manusia memilki derajat dan martabat yang sama

5. Prinsip persamaan harkat dan martabat setiap orang terkandung dalam …

b. Sila II Pancasila

6. Hubungan kausal dan organ antara Pancasila, Pembukaan UUD 1945 dan

Batang Tubuh UUD 1945 terkandung empat hubungan seperti dibawah ini,

kecuali …

d. keberadaan UUD lebih tinggi dari Pancasila]

7. Keunggulan demokrasi Pancasila dalam setiap pengambilan keputusan ialah…

d. keputusan yang diambil melalui musyawarah mufakat

8. Asas demokrasi PAncasila telah ada dalam kehidupan masyarakat Indonesia

sejak dahulu kala terutama dalam wujud …

d. Musyawarah dan kekeluargaan



9. Pokok-pokok pikiran yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dapat

dikategorikan ke dalam empat pokok. Pokok pikiran kedua adalah bahwa …

a. Negara hendak mewujudkan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia

10. Pancasila merupakan pedoman yang memang mungkin bisa dilaksanakan

oleh manusia biasa, hal ini merupakan

b. penuntun sikap dan tingkah laku manusia Indonesia

11. Ir. Soekarno dalam sidang BPUPKI yang pertama, mengusulkan rumusan

Pancasila yaitu

c. kesejahteraan social, internasionalisme, nasionalisme, perikemanusiaan,

ketuhanan

12. Pancasila sebagai way of life dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan

bermasyarakat. Dalam hal ini Pancasila memiliki makna sebagai

e. pedoman hidup

13. Fungsi Pembukaan UUD 1945 alenia IV, yang mencantumkan dasar negara

yang tersusun secara hieraakis dan piramida di Indonesia menjadi

e. ciri dan karakterisrtik bangsa

14. Konsekuensi dari hubungan kausal organis antara Pancasila, Pembukaan

UUD 1945 dan Batang Tubuh UUD 1945 yang tidak dapat terpisahkan adalah

c. unsur tersebut harus saling mengisi

15. Perwujudan hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dapat dilihat

dalam bentuk ….

a. menetukan sistem perekonomian

16. Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat menurut UUD 1945 kuat, karena

a. berhak menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

17. Suasana kebatinan atau cita-cita hokum dasar RI terangkum dalam

d. empat pokok pikiran Pembukaan UUD 1945

18. Pada amandemen keempat UUD 1945 Pasal 29 telah disepakati

c. perubahan hanya pada ayat (1)



19. Sikap/tindakan yang sesuai dengan politik luar negeri yang bebas dan aktif

berdasarkan Pancasila adalah

b. pengiriman pasukan perdamaian kewilayah konflik

20. Bangsa Indonesia tidak dapat berdiam diri terhadap peristiwa-peristiwa dunia

yang membuat salah satu negara terpuruk karena …..

e. keberhasilan pembangunan bangsa Indonesia sangat tergantung pada

dunia Internasional

BIDANG TATA NEGARA

21. Desentralisasi sebagai salah satu asas yang dianut dalam penyelenggaraan

pemerintahan didaerah maknanya adalah

c. Pendelegasian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah

daerah

22. Berikut ini merupakan asas-asas yang dianut PBB, kecuali

e. Mencampuri urusan suatu negara demi kepentingan bersama

23. Berdasar UUD 1945 Mahkamah Agung hanya mempunyai hak menguji formil

terhadap peraturan perundang-undangan yang berupa

c. Keputusan presiden

24. Pengakuan de jure dari suatu negara terhadap negara lain ditandai oleh

b. kerjasama militer

25. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat menurut UUD 1945 mempunyai hak

interpelasi, yakni hak untuk

a. bertanya kepada pemerintah

26. Hukum publik antara lain mengatur hubungan antara

a. seseorang warga negara dengan warga negara lainnya

27. Batas laut teritorial suatu negara yang diakui secara hukum internasional

pada saat ini adalah ….

e. 12 mil



28.Berikut ini hal-hal yang termasuk dalam bidang hukum privat, kecuali….

d. seseorang dengan sengaja menipu orang lain

29.Ciri khas negara kesatuan adalah

b. kekuasaan asli ada pada pemerintah pusat

30.Salah satu hal yang menjadi kewenangan pemerintah pusat menurut

Undang-Undang No 22 Th 1999 tentang Otonomi Daerah adalah

c. pemberdayaan sumber daya alam

31.Dilihat dari segi tujuannya, negara kepolisian bertujuan

b. mewujudkan ketertiban

32.Corak negara yang mengandung ideologi fasisme mengutamakan

c. keadilan sosia

33. Apabila didasarkan pada ajaran Trias Politika yang dikenal dengan teori

pemisahan kekuasaan negara, maka penetapan APBN menurut UUD 1945

merupakan campur tangan

a. Presiden dalam kekuasaan DPR

34.Dibanding dengan berbagai norma sosial lainnya, maka sanski norma

kesopanan bersumber dari …………

a. hati nurani

35.Untuk menarik minat rakyat Indonesia, Jepang membentuk dan melantik

Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada

tanggal ….

e. 14 Agustus 1945

36.Norma pertama dalam tata hukum Indonesia adalah ………….

e. Pancasila

37.Hubungan antara Pancasila dengan Proklamasi Kemerdekaan adalah

d. Proklamsi kemerdekaan menjadi dasar berlakunya Pancasila

38.Menurut Pasal 14 ayat (1) UUD 1945 hasil perubahan pertama, dalam hal

memberi grasi dan rehabilitasi, Presiden perlu memperhatikan pertimbangan

dari ……..

c. Mahkamah Agung



39.Berdasarkan UUD 1945, anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh

a. Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPR

40.Organ utama PBB yang berfungsi membuat rekomendasi tentang prinsip

kerjasama internasional dalam rangka memelihara perdamaian dan

keamanan internasional adalah ….

a. Dewan Keamanan

BIDANG SEJARAH INDONESIA

41.Kedatangan bangsa-bangsa baik dari Asia Barat, Asia Selatan, maupun Asia

Timur ke Kepulauan Indonesia sejak abad X adalah karena antara lain lada

yang dihasilkan di Sumatera dan Jawa Barat, juga di …..

e. Sulawesi Selatan

42. Rempah-rempah yang sulit diperoleh di Eropa pada abad ke-15 dan ke-17

membuat orang-orang Eropa membelinya sendiri dari tempat-tempat

penghasilnya. Hal ini menyebabkan persaingan antara orang-orang Eropa

sendiri antara lain yang terjadi di Banten, antara orang-orang Belanda

dengan ……

b. orang-orang Portugis

43. Untuk melindungi perdagangan , VOC diberi….

d. armada dengan tentara sewaan yang kuat

44. Pada tahun 1830 pemerintah Belanda menghadapi kekurangan dana untuk

menjalankankegiatannya di Hindia Belanda karena…….

a. keikutsertaannya dalam perang yang terjadi di Eropa

45. Salah satu sumbangan yang diberikan Sumpah Pemuda adalah …..

b. meningkatkan kesadaran berbangsa

46. Indonesia ternyata bukan wilayah kecil bagi tentara pendudukan Jepang

pada waktu perang Dunia II. Oleh karena itu, wilayah ini di bagi atas 2 bagian

untuk diperintah, yaitu bagian timur dan bagian barat. Bagian barat Indonesia

dikuasai…

b. Angkatan Darat

47. Untuk mempertahankan kedaulatan republik Indonesia pada tanggal 23

Agustus 1945 Presiden Soekarno mengumumkan berdirinya tiga badan baru,

satu diantaranya yaitu

b. KNIP



48. Badan yang diharapkan dapat membuat konstitusi baru setelah p[emilihan

umum pertama adalah Konstituante. Namun badan ini ternyata gagal,

sehingga UUDS tetap diberlakukan sampai Presiden Soekarno

mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Masalah yang dihadapi

Konstituante adalah ………..

a. para anggota tidak ahli

49. Kabinet Ali Sastroamidjojo adalah kabinet yang menonjol dalam ofensif

diplomasi. Ia mengadakan kerjasama dengan negara-negara asing

berdasarkan prinsip

e. good neighbour policy

50. Kemajuan komunikasi yang canggih sebagai hasil kemajuan IPTEK telah

meningkatkan konsu,erisme melalui

c. iklan dalam media elektronik

51. Demokrasi liberal yang dikembangkan Indonesia pada tahun 1950--1959

dimaksudkan untuk menegakkan

e. hak asasi manusia

52. Dampak kegagalan konstituante dan pemberontakan-pemberontakan yang

terjadi di beberapa daerah di Indonesia membuat Letjen Nasution mengeluarkan

Peraturan tertanggal 3 Juni 1959 dimaksud untuk menegakkan….

a. melarang kegiatan politik

53. Perjuangan pergerakan Budi Utomo dimaksudkan dalam rangka

mewujudkan ………..

e. penghapusan feodalisme

54. Jatuhnya kerajaan-kerajaan besar di Indonesia seperti Goa, Mataram,

Banten, Aceh, dan sebagainya yang berlangsung sekitar 1680-1750 ketangan

Belanda menandai awal dari ……….
d. munculnya perlawanan terhadap kekuasaan Belanda

55. Piagam Jakarta yang mempunyai arti penting bagi sejarah konstitusi negara

Republik Indonesia setelah mengalami perubahan dijadikan Pembukaan UUD

1945. Kebolehan elit politik Islam ini berkaitan dengan hal-hal berikut, kecuali ….

c. semangat kebangsaan yang keliru

56. Pemimpin politik Indonesia mengadakan kolaborasi dengan Jepang pada

masa penjajahan Jepang karena Jepang ………

d. menjanjikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia



57. Realitas politik luar negeri yang terkait dengan nasionalisme Indonesia

antara lain adalah ………

d. nasionalisme di Malaysia

58. Kehidupan masyarakat Indonesia dalam perjalanan negara-negara selama

setengah abad diwarnai oleh kesenjangan ekonomi yang bersumber pada……
b. ekploitasi kekayaan alam oleh bangsa lain/asing

59. Pemilu 1955 dilaksanakan dalam iklim politik ketatanegaraan yang ………

d. otokratis

60. Dunia Melayu, yaitu Riau, Malaka, dan daerah sekitarnya sangat beruntung

dilihat dari sudut internasional, karena ……….

a. letak geografis yang dipengaruhi oleh angin musim

BIDANG KEBIJAKAN PEMERINTAH

61. Menurut Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, penyelenggaraan

pendidikan dilaksanakan melalui jalu dan jenjang yang tersedia. Yang termasuk

jalur pendidikan adalah jalur pendidikan

b. formal dan non formal

62. Suatu sistem pemerintahan presidensial mengatur hubungan anatar presiden

dengan DPR yaitu ……….

d. presiden dapat diberhentikan DPR

63. Untuk melindungi banyaknya tenaga kerja yang menganggur dan setengah

menganggur, salah satu jalan keluarnya adalah………..

d. memanfaatkan sumber daya alam

64. Indonesia perlu membuna kerjasama internasional dalam upaya

memberantas kejahatan lintas batas. Hal itu dapat dilakukan melalui perluasan...

a. zona perairan bebas

65. Pemilihan umum yang diselenggarakan di Indonesia selama Orde baru

memiliki asas langsung, umum, bebas, dan rahasia, sedangkan pada masa

reformasi termasuk juga asas …..

d. jujur dan adil

66. Pada dasarnya Indonesia adalah salah satu tujuan wisatawan mancanegara

karena Indonesia memiliki selain sumber daya keragaman budaya, seni juga

memiliki …..

e. penduduk yang ramah



67. Berdasarkan Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah (UU No 22

Tahun 1999), Pemerintahan Daerah yang terkecil adalah desa, pemerintah desa

terdiri atas pemerintah desa dan …….

c. badan rembug desa

68. Jakarta merupakan suatu Daerah Khusus Ibu Kota dengan penataan

pemerintahan secara khusus oleh karena memiliki kekhususan antara lain

adalah …..

c. kota yang paling tua

69. Hutan Indonesia dikhawtirkan akan semakin mengalami kerusakan parah

terutama karena ulah pemegang HPH, penebang liar, dan karena ……..

d. kemarau panjang

70. Sistem pertahanan dan keamanan Indoensia mengalami perubahan yang

substansial, yakni TNI sebagai kekuatan pertahanan negara, sedangkan polisi

sebagai kekuatan dengan fungsi ……….

d. keamanan dan ketertiban masyarakat

TES KOSAKATA

71. Abstrak 78. ASOSIATIF
a. Niskala d. Swakarya

72. BAHANA 79. CONGAK
c. Hitung di luar kepala

e. Gelegar

73. BEA 80.ECER
c. Barter

e. Pajak

74. Balai 81. ETIMOLOGI
a. Pendopo

d. Dasar-dasar bahasa

75. CANGGIH 82. FRAGMEN
c. Rumit c. Sebagian dari cerita

76. GAMBLANG 83. JERAM
b. Terang

c. Sungai



77. GELIMANG 84. JEREMBAB
a. Terduduk

c. Lumuran

TES ANALOGI (PADANAN HUBUNGAN)
Pilihlah salah satu pasangan yang paling sesuai!

85. NASI : MAKAN 90. JENDELA : TIRAI
c. air : minum

e. kanvas : lukis

86. SEGIEMPAT : KUBUS 91. PISAU : SAYAT
b. benang : halus

d. bualatan : bola
87. KAKEK : CUCU 92. GELAS : AIR

b. paman : kemenakan
c. pupuk : panen

88. KAPAL SELAM : IKAN 94. PATUNG : PAHAT
c. pesawat terbang : burung c. orang : karikatur

89. PADI : LUMBUNG 95. KALENDER : TANGGAL
a. album : photo

e. buku : perpustakaan

TES LOGIKA FORMAL

96. Semua mahasiswa harus membayar SPP.
Sementara mahasiswa mengikuti kuliah kewiraan.

b. sementara mahasiswa yang membayar SPP mengikuit kuliah kewiraan

97. Semua ekonom adalah anggota asosiasi profesi
Beberapa pegawai negeri adalah ekonom

b. beberapa pegawai negeri adalah anggota asosiasi profesi

98. Tidak semua dokter berprofesi ganda
Sementara dokter adalah spesialis

a. tidak dapat ditarik kesimpulan

99. Semua anggota TIM DAVIS CUP adalah petenis andalan
Umar adalah petenis andalan

e. Tidak dapat ditarik kesimpulan

100. Semua binatang adalah makhluk hidup. Semua makhluk hidup pasti akan
mati. Sapi adalah binatang yang berekor. Tidak semua binatang yang berekor
memakan rumput.

d. Semua binatang akan mati


