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Pilihlah satu jawaban yang paling benar ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Pokok-pokok Sistem Pemerintahan Negara Indonesia yang disebut juga dengan istilah … 

A. Tujuh system Pemerintahan RI 

B. Tujuh Kunci Pokok Sistem Pemerintahan RI 

C. Rechtstaat 

D. Lima Kunci Pokok Sistem Pemerintahan RI 

E. Delapan Kunci Pokok Sistem Pemerintahan RI 

 

JAWABAN :  B 

Pokok-pokok Sistem Pemerintahan Negara Indonesia yang disebut juga dengan istilah Tujuh Kunci Pokok Sistem Pemerintahan 

RI, dimana berikut 7 Kunci Pokok Sistem Pemerintahan Indonesia sebelum dan sesudah Amandemen 1945: 

Tujuh kunci pokok sistem pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen: 

1. Indonesia adalah negara berdasar atas hukum yang dicantumkan dalam penjelasan. 

2. Sistem konstitualisme, artinya dalam penyelengaraan pemerintahan negara berdasarkan Undang Undang Dasar yang 

mengatur mekanisme pembagian kekuasaan. 

3. Kedaulatan berada di tangan rakyat yang sepenuhnya dilakukan oleh MPR. Oleh karena itu MPR dan DPR yang 

memilih presiden. 

4. Presiden adalah penyelenggara pemerintah tertinggi dibawah MPR, sehingga presiden adalah bertanggung jawab 

pada MPR. 

5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. 

6. Menteri negara ialah pembantu presiden dan tidak bertanggung jawab terhadap DPR. Jadi, presiden memiliki hak 

kewenangan mutlak untuk mengangkat dan memberhentikan seorang menteri. 

7. Kekuasaan kepala negara terbatas. Presiden sebagai kepala Negara sekaligus kepala pemerintahan memilki 

kekuasaan yang terbatas karena Presiden diangkat dan diberhentikan oleh MPR, presiden dapat diberhentikan oleh 

MPR langsung apabila membuat MPR kecewa. 

 

Tujuh kunci pokok sistem pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen: 

1. Indonesia adalah negara hukum, yang dicantumkan dalam batang tubuh pada pasal 1 ayat 3.  

2. Sistem konstitualisme, artinya dalam penyelengaraan pemerintahan negara berdasarkan Undang Undang Dasar yang 

mengatur mekanisme pembagian kekuasaan. 

3. Kedaulatan berada di tangan rakyat. Oleh karena itu, saat ini pemilihan Presiden dilakuka langsung oleh rakyat.  

4. Presiden adalah penyelenggara pemerintahan, bukan tertinggi dan bukan dibawah MPR. 

5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. 

6. Menteri negara ialah pembantu presiden dan tidak bertanggung jawab terhadap DPR. Jadi, presiden memiliki hak 

kewenangan mutlak untuk mengangkat dan memberhentikan seorang menteri. 

7. Kekuasaan kepala negara tidak terbatas, Presiden memiliki kekuasaan yang tidak terbatas karena Presiden dipilih 

oleh rakyat, maka presiden tidak dapat diberhentikan langsung oleh MPR kecuali presiden telah melakukan 

pelanggaran hukum menurut UUD 1945 yang tercantum pada pasal 7 A. 



 

2. Pokok-pokok Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia ini tercantum dalam …. 

A. Pembukaan UUD 1945 

B. Batang Tubuh UUD 1945 

C. Penjelasan UUD 1945 

D. Pancasila 

E. Ketetapan MPR 

 

JAWABAN : B 

1. Indonesia adalah negara hukum, yang dicantumkan dalam batang tubuh pada pasal 1 ayat 3.  

“Negara Indonesia adalah negara hukum” 

2. Sistem konstitualisme, artinya dalam penyelengaraan pemerintahan negara berdasarkan Undang Undang Dasar yang 

mengatur mekanisme pembagian kekuasaan. Yang dicantumkan dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV, “maka 

disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia…” 

3. Kedaulatan berada di tangan rakyat. Oleh karena itu, saat ini pemilihan Presiden dilakuka langsung oleh rakyat, yang 

dicantumkan dalam batang tubuh pada pasal 1 ayat 2, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan 

menurut UUD” 

4. Presiden adalah penyelenggara pemerintahan, bukan tertinggi dan bukan dibawah MPR, yang dicantumkan dalam 

batang tubuh pada pasal 4 ayat 1. “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD” 

5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, yang dicantumkan dalam batang tubuh pada pasal 4 ayat 1. 

“Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD”. Presiden memegang kekuasaan 

pemerintahan yang artinya system di Indonesia memakai system presidensial yang dimana Presiden tidak 

bertanggung jawab kepada DPR. 

6. Menteri negara ialah pembantu presiden dan tidak bertanggung jawab terhadap DPR. Jadi, presiden memiliki hak 

kewenangan mutlak untuk mengangkat dan memberhentikan seorang menteri.yang dicantumkan dalam batang tubuh 

pada pasal 17 ayat 2. “Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden”. 

7. Kekuasaan kepala negara tidak terbatas.yang dicantumkan dalam batang tubuh pada pasal 6 A ayat 1,“Presiden dan 

Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”, Sehingga dalam sistem kekuasaan 

kelembagaan negara, Presiden tidak lagi merupakan Mandataris MPR bahkan sejajar dengan MPR dan DPR. namun 

apabila Presiden terbukti melanggar Undang-Undang maupun UUD 1945, maka MPR dapat melakukan 

IMPEACHMANT (pemberhentian). 

 

 

 

 



3. Perhatikan pernyataan dibawah ini! 

1. Indonesia adalah Negara hukum 

2. Presiden adalah penyelenggara pemerintahan Negara yang tertinggi 

3. Presiden tidak bertanggung jawab pada Dewan Perwakilan Rakyat 

4. Kekuasaan Negara tertinggi ada di tangan MPR 

5. Kekuasaan kepala Negara tidak terbatas 

 

Yang termasuk pokok-pokok sistem pemerintahan Republik Indonesia adalah …. 

A. 1,2,3,dan 4    

B. 1,2,3,dan 5    

C. 1,3.4.dan 5 

D.  2,3,4,dan 5 

E.  semua pernyataan benar 

 

JAWABAN : B 

7 Kunci Pokok Sistem Pemerintahan Indonesia : 

1. Indonesia adalah Negara hokum 

2. Sistem Konstitusional 

3. Kekuasaan Negara tertinggi ada di tangan rakyat 

4. Presiden adalah penyelenggara pemerintahan Negara yang tertinggi 

5. Presiden tidak bertanggung jawab pada Dewan Perwakilan Rakyat 

6. Menteri negara ialah pembantu presiden dan tidak bertanggung jawab terhadap DPR 

7. Kekuasaan kepala Negara tidak terbatas 

 

4. Seluruh lembaga-lembaga Negara dan pemerintah dalam menjalankan tugasnya harus berlandaskan hukum, artinya 

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan pada …. 

A. kekuasaaan                      

B. kedaulatan                       

C. keadilan 

D. agama 

E. hukum 

 

JAWABAN : E 

Sesuai UUD 1945 Pasal 1 ayat 3 yang mengatakan bahwa, “Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum” 

 

 



5. Segala kebijakan Negara dan cara melaksanakan sistem kenegaraan RI haruslah berdasarkan pada konstitusi. Artinya 

bahwa pemerintahan Negara RI berdasarkan pada sistem …. 

A. hukum                             

B. kekuasaan                       

C. agama 

D. kedaulatan 

E. konstitusional 

JAWABAN : E 

Konstitusional berasal dari kata konstitusi (Undang-Undang Dasar), maka Negara yang dimana segala kebijakan Negara dan 

cara melaksanakan sistem kenegaraan berdasarkan pada konstitusi disebut Negara berdasarkan pada sistem konstitusional. 

 

6. Kedudukan Presiden dan DPR dalam sistem pemerintahan Indonesia adalah …. 

A. lebih tinggi DPR daripada Presiden 

B. Lebih tinggi Presiden daripada DPR 

C. kedudukan Presiden dan DPR sejajar 

D. Presiden bertanggung jawab kepada DPR 

E. DPR dapat menjatuhkan kedudukan Presiden 

JAWABAN : C 

Sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem pemerintahan presidensial, dimana dalam sistem pemerintahan presidensial 

kedudukan Presiden dan DPR adalah sejajar, oleh karena itu Presiden tidak bertanggung jawab terhadap DPR karena Presiden 

dipilih oleh rakyat bukan oleh DPR seperti sistem parlementer, hal ini telah dicantumkan pada pasal 6A UUD 1945 dan pasal 7C: 

Pasal 6A ayat 1 : 

(1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. 

Sistem Presidensial : DPR dipilih oleh Rakyat dan Kepala Pemerintahan dipilih oleh Rakyat maka kedua nya adalah  sejajar. 

Sistem Parlementer : DPR dipilih oleh Rakyat dan Kepala Pemerintahan dipilih oleh DPR (Parlemen), maka DPR berada diatas 

   Kepala  Pemerintahan. 

Pasal 7C 

Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. 

 

 

 

 

 

 



7. Perhatikan pernyataan dibawah ini! 

1. memilih Presiden dan wakil presiden 

2. mengubah dan menetapkan UUD 

3. melantik presiden dan wakil presiden 

4. memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya. 

                   Yang merupakan tugas dan wewenang MPR adalah …. 

A. 1,2,3              

B. 1,2,4             

C. 1,3,4 

D. 2,3,4 

E. 1,2,3,4 

JAWABAN : D 

Tugas dan Wewenang MPR telah diatur dalam Pasal 3 ayat 1,2, dan 3 UUD 1945 sebagai berikut: 

Pasal 3 

(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. 

(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden. 

(3) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya 
menurut Undang-Undang Dasar. 

8. Dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan Negara, merupakan tanggung jawab penuh ada ditangan … 

A. presiden           

B. MPR                 

C. lembaga tinggi Negara 

D. DPR 

E. DPR dan MPR 

JAWABAN : C 

Kekuasaan pemerintahan adalah tanggung jawab seluruh lembaga tinggi Negara tapi Kekuasaan pemerintahan Negara tertinggi 

berada di tangan siapa, maka jawabannya adalah Presiden, sesuai pasal 4 ayat 1 UUD 1945. 

Pasal 4 

(1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. 

 

 

 

 



9. Dibawah ini merupakan lembaga Negara yang dibentuk setelah amandemen UUD 1945, adalah …. 

A. MA                    

B. BPK                  

C. DPR 

D. DPA 

E. MK 

JAWABAN : E 

MK (Mahkamah Konstitusi) merupakan pemegang kekuasaan kehakiman sesudah MA (Bab IX pasal 24 ayat 2 UUD 1945). 

Lembaga negara ini termasuk baru. Lembaga ini mempunyai wewenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir serta 

putusannya bersifat final untuk : 

1. menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, 

2. memutus sengketa kewenangan, 

3. memutus perselisihan hasil pemilu, dan 

4. memberi putusan atas pendapat dpr mengenai dugaan terhadap presiden/wakil presiden terhadap UUD. 

MK memiliki 9 hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden. Masing-masing hakim tersebut terdiri atas : 3 orang diajukan oleh 

MA, 3 orang diajukan oleh DPR, dan 3 orang diajukan oleh Presiden. 

 

10. Para menteri-menteri Negara di pilih, diangkat, dan diberhentikan oleh …. 

A. MPR                 

B. DPR                                 

C. presiden 

D. DPA 

E. MA 

JAWABAN : C 

Batang Tubuh UUD 45 pasal 17 : 

Pasal 17 

(1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. 

(2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. 

“Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden”, kata diangkat disini mengandung makna “dipilih” dan “dilantik” 

 

 

 

 



11. Perhatikan pernyataan dibawah ini! 

1. DPR memiliki hak pengawasan terhadap pemerintah 

2. DPR berwenang untuk menurunkan jabatan presiden 

3. DPR berwenang mengajukan sidang istimewa 

Hubungan antara kedudukan DPR terhadap kedudukan presiden adalah …. 

A. 1 dan 2         

B. 1 dan 3         

C. 2 dan 3 

D. 1,2,3 

E. semua jawaban salah 

JAWABAN : B 

1. DPR memiliki fungsi pengawasan terhadap pemerintah (Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan) yakni 

DPR mengawasi jalannya pemerintahan. 

Pasal 20A ayat 1 

(1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. 

2. DPR tidak memiliki hak untuk memberhentikan Presiden, yang memiliki hak untuk menurunkan jabatan Presiden 

adalah MPR . 

Pasal 7A 

Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat 

atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan 

terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti 

tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. 

Pasal 3 ayat 3 

(3) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa 

jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. 

3. DPR dapat mengajukan Sidang Istimewa MPR dalam meminta pertanggungjawaban Presiden untuk menentukan 

apakah Presiden masih dapat dipertahankan atau tidak dalam jabatannya. 

Pasal 7A 

Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat 

atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa 

pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun 

apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. 

 

 

 

 



12. Negara menjamin HAM tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, 

yang diatur dalam UUD 1945 pasal …. 

A. pasal 27 ayat 1                             

B. pasal 28                            

C. pasal 29 ayat 2 

D. pasal 30 

E. pasal 33 ayat 3 

JAWABAN : B 

Pasal 28E ayat 3 

(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. 

 

13. Wujud kebebasan berpendapat bagi seluruh rakyat Indonesia tercermin dalam …. 

A. munculnya banyak partai politik dalam masyarakat 

B. maraknya demonstrasi mengecam kebijakan pemerintah 

C. pelaksanaan pemilu yang sarat KKN 

D. mengirimkan surat kepada presiden 

E. menyampaikan aspirasi melalui DPR 

JAWABAN : A 

 

14. Sesuai ketentuan UUD 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan sebagai berikut, kecuali …. 

A. memutus pembubaran partai politik 

B. memutus perselisihan tentang hasil pemilu 

C. memutus pendapat DPR bahwa presiden dan/atau wakilnya telah melakukan pelanggaran hokum 

D. menguji UUD terhadap Undang-Undang 

E. memutuskan sengketa  kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 

JAWABAN : D 

Pasal 24C ayat  1 dan 2 

(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji 

undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya 

diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan 

umum. 

Dimana UU kedudukannya dibawah UUD, oleh karena itu MK bertugas untuk menguji apakah UU melenceng atau tidak dari 

UUD, sesuai tata urutan peraturan perundang-uandangan yang telah diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011: 

 

 

 



1)     UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2)       Ketetapan MPR; 

3)       UU/Perppu; 

4)       Peraturan Presiden; 

5)       Peraturan Daerah Provinsi; 

6)       Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 

 

(2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran 

oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. 

 

 

15. Keberadaan anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh …. 

a. MPR                 

b. Presiden           

c. Presiden dengan persetujuan DPR 

d. Pemilu 

e. MPR dan DPR 

JAWABAN :  C 

Pasal 24 B ayat 3 

(3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. 

 

16. Kewenangan lembaga Komisi Yudisial adalah berwenang…. 

a. mengusulkan pengangkatan hakim agung 

b. mengusulkan pengangkatan Mahkamah Agung 

c. Bersama Presiden mengangkat jaksa agung 

d. bersama presiden mengangkat hakim agung 

e. bersama DPR memberhentikan hakim agung 

JAWABAN : A 

Pasal 24B ayat 1 

(1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain 

dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. 

 

17. Indonesia pernah menerapkan sistem pemerintahan federasi/serikat pada masa Orde Lama pada decade waktu … 

a. 1945-1949                       d. 1950-1959 

b. 1945-1950                       e. 1959-1965 

c. 1949-1950 

JAWABAN : C 



Indonesia berbentuk Negara Serikat selama 1 tahun saja akibat pemaksaan yang dilakukan oleh Belanda pada Konferensi Meja 

Bundar (KMB) untuk mau mengakui Indonesia secara de jure. Berlakunya Indonesia sebagai Negara Serikat pada tanggal 27 

Desember 1949 dan berakhir pada tanggal 17 Agustus 1950.  

SEJARAH SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA 

1. Tanggal 18 Agustus 1945 s/d 27 Desember 1949 (4 tahun) 

Sistem Pemerintahan  : Presidensial 

Bentuk Pemerintahan  : Republik 

Bentuk Negara  : Kesatuan 

Konstitusi   : UUD 1945 

 

2. Tanggal 27 Desember 1949 s/d 17 Agustus 1950 (1 tahun) 

Sistem Pemerintahan  : Parlementer Semu 

Bentuk Pemerintahan  : Republik 

Bentuk Negara  : Serikat (Federasi) 

Konstitusi   : RIS 

 

3. Tanggal 17 Agustus 1950 s/d 5 Juli 1959 (9 tahun) 

Sistem Pemerintahan  : Parlementer 

Bentuk Pemerintahan  : Republik 

Bentuk Negara  : Kesatuan 

Konstitusi   : UUDS 1950 

 

4. Tanggal 5 Juli 1959 s/d Sekarang 

Sistem Pemerintahan  : Presidensial 

Bentuk Pemerintahan  : Republik 

Bentuk Negara  : Kesatuan 

Konstitusi   : UUD 1945 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18. Berdasarkan pasal 1 (1) UUD 1945, menyatakan bahwa bentuk Negara Indonesia adalah Negara kesatuan, berarti 

menjelaskan tentang …. 

a. bentuk pemerintahan      d. Negara kesatuan 

b. bentuk Negara                e. bentuk Republik 

c. Negara kesatuan RI 

JAWABAN : B 

Tahun 5 Juli 1959 s/d Sekarang 

Sistem Pemerintahan : Presidensial 

Bentuk Pemerintahan : Republik 

Bentuk Negara  : Kesatuan 

Konstitusi   : UUD 1945 

 

19. Menurut Van Vollenhoven, kekusaan pemerintahan memiliki empat fungsi, kecuali …. 

a. ketataprajaan (bestuur) 

b. pengaturan (regeling) 

c. keamanan/kepolisian (politie) 

d. pengadilan (rechtspraak) 

e. berdasar hokum (rechtstaat) 

JAWABAN : E 

Kekuasaan pemerintahan dalam arti luas menurut VAN VOLLENHOVEN, terdiri atas 4 (empat) fungsi : 

1. Ketataprajaan (bestuur) 

2. Pengaturan (regeling) 

3. Keamanan/Kepolisian (politie) 

4. Pengadilan (rechtsspraak) 

 

20. Menurut UUD 1945, penyelenggara pemerintahan yang tertinggi dalam pemerintahan di Indonesia adalah … 

a. MPR                                d. Presiden 

b. MPR dan DPR                e. KAPOLRI 

c. DPR 

JAWABAN : D 

Pasal 4 ayat 1 

(1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. 

 

21. Lembaga yang berwenang melaksanakan undang-undang dan menyelenggarakan kemauan Negara, merupakan tugas dari 

lembaga …. 

a. eksekutif                           d. DPR 

b. legislative                         e. MPR 



c. yudikatif 

JAWABAN : A 

1. Legislatif bertugas membuat undang undang. Bidang legislatif adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). 

2. Eksekutif bertugas menerapkan atau melaksanakan undang-undang. Bidang eksekutif adalah presiden dan wakil presiden 

beserta menteri-menteri yang membantunya. 

3. Yudikatif bertugas mempertahankan pelaksanaan undang-undang. Adapun unsur yudikatif terdiri atas Mahkamah Agung 

(MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). 

 

22. Menurut C.F. Strong, menyatakan bahwa kekuasaan pemerintahan meliputi beberapa kekuasaan, kecuali …. 

a. kekuasaan diplomatic      d. kekuasaan kehakiman 

b. kekuatan militer               e. kekuasaan legislative 

c. kekuasaan yudikatif 

JAWABAN :   

 

23. Berdasarkan pasal 17 (2) UUD 1945, dinyatakan bahwa kekuasaan mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri 

diserahkan secara mutlak kepada …. 

a. MPR                                d. MPR dan DPR 

b. DPR                                e. Pemilu 

c. presiden 

JAWABAN : C 

Pasal 17 ayat 2 

(2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. 

 

24. Pada masa Orde Baru, pemerintah mengangkat beberapa Lembaga Pemerintah Non Departemen antara lain, kecuali … 

a. Badan Urusan Logistik (BULOG) 

b. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 

c. Badan perencanaan Pembangunan Nasional 

   (BAPPENAS) 

d. Biro Pusat Statistik (BPS) 

e. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) 

 

25. Perhatikan pernyataan dibawah ini! 

1. mengadili presiden jika melakukan pelanggaran konstitusi 

2.  memeriksa keuangan Negara 

3. mengawasi pemerintah dalam pengelolaan keuangan Negara 

Yang merupakan tugas dan wewenang dari BPK adalah. 

 



 

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

b.        1 dan 3        e. semua pernyataan benar 

c.        2 dan 3 

 JAWABAN : C 

 

 

26. Perhatikan pernyataan dibawah ini! 

1. membuat undang-undang/kebijakan 

2. melaksanakan undang-undang 

3. mengontrol / mengawasi pemerintah 

Menurut Miriam Budiardjo, Parlemen memiliki tugas/wewenang sebagai berikut …… 

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

b.  1 dan 3            e. semua pernyataan benar 

c.  2 dan 3 

JAWABAN : B 

 

27. Perhatikan data dibawah ini! 

1. eksekutif                          3. Kedaulatan 

2. yudikatif                           4. Legislative 

Menurut Montesque dalam ajarannya “trias politika” membagi kekuasaan pemerintahan antara lain … 

a.  1,2,3                                d. 2,3,4 

b.  1,2,4                                e. 1,3,4 

c.  Semua pernyataan benar 

JAWABAN : B 

 

28. Menurut pasal 24 dan 25 UUD 1945 dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, artinya …. 

a.berada dibawah control pemerintah 

b. bebas memutuskan perkara 

c. lepas dari pengaruh pemerintah 

d. berada dibawah pengaruh pemerintah 

e. bersama MA memutuskan perkara 

JAWABAN : C 

 

29. UUD 1945 sudah mengalami amandemen sebanyak ….. kali 

a. dua                d. lima 

b. tiga                e. enam 



c. empat 

JAWABAN : C 

 

30. Bukti bahwa Negara Indonesia berdasarkan sistem konstitusional adalah … 

a. setiap pelanggaran mendapat sanksi hukum 

b. Negara memiliki perangkat perundang-undangan 

c. adanya pemberantasan KKN 

d. kekuasaan Negara dibatasi oleh undang-undang 

e. kekuasaan tertinggi Negara ada di tangan rakyat 

JAWABAN : D 

Konstitusional memilki makna bahwa Negara pada semua langkah politik harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di 

suatu Negara. Karena itu dalam sistem pemerintahan, segala macam kekuasaan negara diatur dalam ketentuan-ketentuan 

hukum (undang-undang). 

 

31. Langkah yang tepat diambil oleh presiden untuk memilih menteri dalam koridor sistem pemerintahan presidensil adalah … 

a. menyerahkan sepenuhnya kepada badan legislative sehingga mempresentasikan setiap anggota partai politik 

b. melakukan koordinasi dengan DPR melalui mekanisme dengar pendapat 

c. sepenuhnya hak mutlak presiden untuk memilih menteri sesuai kebutuhan cabinet yang dibentuk 

d. mengambil calon menteri dari partai besar sebagai langkah untuk mendapat dukungan rakyat 

e. melakukan koordinasi dengan partai pemenang pemilu 

JAWABAN : C 

 

32. menurutUndang-Undang Dasar 1945, lembaga Negara yang mengemban fungsi judicial review atas undang-undang di 

Indonesia adalah … 

a. Mahkamah Agung         d. Dewan perwakilan Rakyat 

b. Mahkamah Konstitusi    e. Komisi Pemilihan Umum 

c. Komisi Yudisial 

JAWABAN : B 

Judicial Review merupakan proses pengujian peraturan perundang-undangan yang lebih rendah terhadap peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi yang dilakukan oleh lembaga peradilan. Dalam praktik, judicial review (pengujian) undang-undang 

terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (“MK”). Sedangkan, pengujian peraturan 

perundang-undangan di bawah UU terhadap UU dilakukan oleh Mahkamah Agung (“MA”).  

 

33. Hans kalsen membagi bentuk organisasi Negara yang berkaitan dengan pembagian territorial atas dua hak, yaitu … 

a. pusat dan daerah          d. dalam dan luar negeri 

b. kota dan desa                e. eksekutif dan legislative 

c. sentralisasi dan desentralisasi 



JAWABAN : C 

Hans Kelsen membagi bentuk-bentuk organisasi negara yang berkaitan dengan pembagian teritorial menjadi dua, yaitu 

SENTRALISASI dan DESENTRALISASI. Sentralisasi mengandung arti bahwa semua norma yang berlaku bagi seluruh teritorial 

yang dijangkauannya; ini berarti bahwa semua norma nya memiliki bidang validitas teritorial yang sama. Desentralisasi terdiri 

dari norma-norma yang memiliki bidang viliditas teritorial yang berbeda. Selanjutnya KELSEN berpendapat bahwa hanya derajat 

desentralisasi itulah yang membedakan negara kesatuan dengan negara federal. Maka dianutnya bentuk negara kesatuan oleh 

UUD 1945 bukanlah kesalahan konseptual. Munculnya implikasi negatif bukan disebabkan oleh bentuk negara kesatuan, 

melainkan demokratisnya penyelenggaraan konsep negara kesatuan tersebut di tataran pelaksanaan. Oleh karena itu Pasal 1 

ayat (1) UUD 1945 tetap relevan untuk dipertahankan, dengan catatan bahwa asas desentralisasi ini harus disebutkan secara 

eksplisit berikut batasan-batasan pokok yang menutup peluang reduksi pada tingkat peraturan pelaksanaannya.  

 

 

34. Menurut UUD 1945 yang telah diamandemen, presiden dapat diberhentikan jika … 

a. melakukan korupsi 

b. melanggar haluan Negara 

c. perekonomian memburuk dalam masa pemerintahannya 

d. merebaknya demonstrasi menuntut pembatalan suatu kebijakan 

e. kepercayaan pasar modal menurun 

JAWABAN : A 

 

35. TAP MPR No. XVII/MPR/1998 berisi tentang … 

a. penyelenggaraan pemerintahan Negara 

b. wewenang MPR              d. wewenang DPR 

c. Hak Asasi Manusia          e. wewenang presiden 

JAWABAN : C 

Undang-undang tersebut menjadi dasar hukum dalam pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan 

Pengadilan Hak Asasi Manusia (Pengadilan HAM). TAP MPR No. 17 Tahun 1998 terjadi tahun 1998 pada saat Soeharto lengser 

dari jabatannya. 

 

36. Lahirnya istilah pancasila yang dicetuskan oleh Ir. Soekarno pada tanggal …. 

a. 29 Mei 1945                    d. 1 Juni 1945 

b. 30 Mei 1945                    e. 17 Agustus 1945 

c. 31 Mei 1945 

JAWABAN : D 

 

37. Pada sidang BPUPKI pertama, muncul 3 tokoh nasionalis yang mengusulkan ide-ide pokok tentang dasar Negara RI, yaitu 

…. 



a.  Moh. Yamin, Dr. Supomo, Kihajar Dewantara 

b. Dr. Supomo, Moh. Hatta, Ir. Soekarno 

c. Moh. Yamin, Dr. Supomo, Ir. Soekarno 

d. Moh. Hatta, Ir. Soekarno, Moh. Yamin 

e. Kihajar Dewantara, Ir. Soekarno, Moh. Hatta 

JAWABAN : C 

1. Sidang tanggal 29 Mei 1945, Mr. Prof. Mohammad Yamin, S.H. berpidato mengemukakan gagasan mengenai rumusan 

lima asas dasar negara Republik Indonesia, yaitu: “1. Peri Kebangsaan; 2. Peri Kemanusiaan; 3. Peri Ketuhanan; 4. Peri 

Kerakyatan; dan 5. Kesejahteraan Rakyat”. 

2. Sidang tanggal 31 Mei 1945, Prof. Mr. Dr. Soepomo berpidato mengemukakan gagasan mengenai rumusan lima prinsip 

dasar negara Republik Indonesia, yang dia namakan "Dasar Negara Indonesia Merdeka", yaitu: “1. Persatuan; 2. 

Kekeluargaan; 3. Mufakat dan Demokrasi; 4. Musyawarah; dan 5. Keadilan Sosial”. 

3. Sidang tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno berpidato mengemukakan gagasan mengenai rumusan lima sila dasar negara 

Republik Indonesia, yang dia namakan "Pancasila", yaitu: “1. Kebangsaan Indonesia; 2. Internasionalisme dan Peri 

Kemanusiaan; 3. Mufakat atau Demokrasi; 4. Kesejahteraan Sosial; dan 5. Ketuhanan Yang Maha Esa”. 

 

38. Melaksanakan dan menaati peraturan perundang-undangan sesuai dengan norma hokum Negara yang berlandaskan 

pancasila disebut pengamalan … 

a. subyektif                          d. formal 

b. obyektif                            e. non formal 

c. sikap positif 

JAWABAN : B 

1. Pengamalan secara Objektif 

Pengamalan pancasila secara objektif adalah dengan melaksanakan dan mentaati peraturan perundang-undangan sebagai 

norma hukum Negara yang berlandaskan Pancasila. Adanya pengamalan objektif ini adalah konsekuensi dari mewujudkan nilai 

dasar Pancasila sebagai norma hukum Negara. Contoh nyatanya adalah ketaatan warga Negara pada peraturan perundang-

undang yang berlaku, seperti taat pada rambu-rambu lalu lintas. 

2. Pengamalan secara subjektif 

Pengamalan secara subjektif adalah dengan menjalankan nilai-nilai pancasila yang berwujud norma etik secara pribadi atau 

kelompok dalam bersikap dan bertingkah laku pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Adanya pengamalan secara subjektif 

ini adalah konsekuensi dari mewujudkan nilai dasar pancasila sebagai norma etik bernegara.  Contoh nyata pengamalan 

subjektif ini adalah ketaatan pada kode etik profesinya. Misalnya, seorang guru taat pada kode etik guru, wartawan taat pada 

kode etik wartawan, begitupun profesi lainnya.  

 

39. Melaksanakan dan menaati nilai-nilai pancasila sebagai pedoman bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa 

dan bernegara, merupakan pengamalan secara …. 

a. subyektif                          d. formal 
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b. obyektif                            e. non formal 

c. sikap positif 

JAWABAN : A 

40. Pengertian pancasila sebagai ideology terbuka yaitu … 

a. pancasila cocok diterapkan di Negara manapun 

b. pancasila boleh dirubah sewaktu-waktu 

c. pancasila berasal dari hasil pemikiran seserang saja. 

d. pancasila harus menyesuaikan diri dengan jaman 

e. pancasila bersifat kaku, tidak dapat dirubah 

JAWABAN : D 

 

41. Istilah lain dari nilai-nilai pancasila selain sebagai ideology Negara  adalah, kecuali … 

a. falsafah                          d. dasar Negara 

b. pandangan hidup          e.  peraturan 

c. pedoman hidup 

JAWABAN : E 

 

42. Negara Indonesia yang masih menjadi Negara terbelakang dengan berbagai persoalan seperti korupsi, terorisme, dll, 

disebabkan oleh …. 

a. tiadanya keteladanan kalangan elit pemerintah yang menjadi contoh buruk dalam korupsi 

b. pancasila gagal sebagai ideolgi Negara 

c. kurang tegasnya hokum yang ada di Indonesia 

d. masyarakat Indonesia yang sebagian besar masih hidup terbelakang 

e. perlu adanya perubahan dasar negara yang sesuai jaman 

JAWABAN : C 

 

43. Indonesia pernah menerapkan sistem pemerintahan parlementer pada masa orde lama di tahun … 

a. 1945-1950     d. 1945-1959 

b. 1945-1949     e. 1959-1966 

c. 1950-1959 

JAWABAN : C 

 

44. Indonesia pernah menerapkan sistem pemerintahan presidensil pada masa orde lama di tahun … 

a. 1945-1950     d. 1945-1959 

b. 1945-1949     e. 1959-1966 

c. 1950-1959 

JAWABAN : B 



 

45. Sumber hokum tertinggi di Negara RI adalah … 

a. Pancasila                       d. Ketetapan MPR 

b. Pembukaan UUD 1945 e. Undang-Undang 

c. Batang Tubuh UUD 1945 

JAWABAN : A 

Sumber hokum tertinggi adalah Pancasila tetapi Hukum tertinggi adalah UUD 45 sesuai dalam Urutan Peraturan Perundang-

Undangan di Indonesia sesuai dengan UU No 12 Tahun 2011 : 

1. UUD 45 

2. TAP MPR 

3. UU/Perpu yang kepanjangannya adalah Pertauran Pemerintah Pengganti UU 

4. Peraturan Pemerintah/Peraturan Presiden 

5. Peraturan Daerah Provinsi 

6. Peraturan Daerah Kota/Kabupaten 

 

46. lembaga yang bertugas mengawasi pelaksanaan undang-undang adalah … 

a. Mahkamah Konstitusi    d. legislative 

b. eksekutif                        e. yudikatif 

c. MPR 

JAWABAN : E 

 

47. Pelaksanaan Pemilu secara langsung di Indonesia dilaksanakan sejak pemilu tahun …. 

a. 1998                              d. 2004 

b. 1999                              e. 2007 

c. 2006 

JAWABAN : D  

Susilo Bambang Yudhoyono adalah presiden pertama yang dipilih melalui pemilu, dan itu terjadi pada tahun 2004. Sebelum 

adanya amandemen UUD 1945, presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR, tetapi setelah amandemen UUD 1945 presiden 

dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum.  

Pasal 6A ayat 1 

(1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. 

 

48. Lembaga tertinggi Negara dalam pemerintahan Negara RI adalah …. 

a. MPR              d. presiden 

b. DPR              e. presiden dan wakil presiden 

c. Mahkamah Konstitusi 

JAWABAN : D 



Pasal 4 ayat 1 : 

(1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 

 

49. Dibawah ini merupakan salah satu contoh perlindungan HAM dalam bidang politik,  … 

a. menyalurkan aspirasi melalui pemilu 

b. mendukung aksi demonstrasi 

c. kebebasan pers dilindungi 

d. kebebasan menggunakan mode pakaian 

e. kebebasan berbicara di depan umum 

JAWABAN : A 

 

50. Presiden dan wakil presiden terpilih pada pemilihan umum tahun 2004 adalah … 

a. Susilo Bambang Yudoyono – Wiranto 

b. Susilo Bambang Yudoyono – Jusuf kalla 

c. Susilo Bambang Yudoyono – Budiono 

d. Susilo Bambang Yudoyono – Megawati 

e. Susilo Bambang Yudoyono – Amin Rais 

JAWABAN : B 

 

 


