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PetunjukUmum: 
1. Tulis nama, kelas, mata pelajaran dan nomor peserta pada lembar jawaban yang tersedia. 
2. Periksa dan bacalah secara teliti soal-soal sebelum dikerjakan. 
3. Berilah tanda (    ) pada jawaban yang anda anggap paling tepat diantara A, B, C, D atau E. 
4. Periksa kembali jawaban sebelum anda menyerahkan pada pengawas ruang. 
 

Pilihlah jawaban yang paling tepat! 
 

1. HAM merupakan seperangkat hak yang 
melekat pada hakikat keberadaan manusia 
sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan 
merupakan anugerah yang harus dijunjung 
tinggi, dihormati, serta dilindungi oleh Negara, 
pemerintah, hukum, dan setiap orang. 
Pengertian HAM tersebut merupakan 
pengertian menurut . . . . 

a. Aristoteles 
b. Komisi HAM PBB 
c. John Locke  
d. Koentjoro Poerbopranoto  
e. UU No. 39 tahun1999 

2. Salah satu hak asasi manusia dalam bidang 
politik adalah . . . . 

a. Mempunyai hak yang sama dalam 
hukum dan berhak atas perlindungan 
hukum 

b. Hak mendapatkan perlindungan yang 
sama dalam kehidupan masyarakat  

c. Hak dan kebebasan memiliki sesuatu 
yang diinginkan  

d. Hak memilih dan dipilih dalam 
pemilihan umum  

e. Jaminan atas hak dan kewajiban warga 
Negara  

3. Empat kebebasan yang dikemukakan oleh F.D. 
Roosevelt adalah sebagai berikut, kecuali . . . . 

a. Freedom of speech 
b. Freedom of religion 
c. Freedom from money 
d. Freedom from want 
e. Freedom from fear  

4. Salah satu contoh hak asasi yang bersifat 
pribadi dalam kehidupan sehari-hari adalah . . . 
. 

a. Kebebasan memeluk salah satu agama  
b. Menuntut apa yang diinginkan  
c. Melaksanakan kewajiban kepada 

Negara  
d. Kebebasan bergerak di wilayah tanah 

air  
e. Melakukan kunjungan ke daerah lain  

5. Lembaga yang mempunyai tugas untuk 
mengembangkan pelaksanaan HAM di 
Indonesia adalah . . . . 

a. LBH 
b. LSM 
c. Komnas HAM 
d. Kementrian Hukum dan HAM  
e. Kementrian Sosial  

6. Tujuan komisi Nasional HAM adalah . . . . 
a. Meningkatkan perlindungan HAM 
b. Menjadi kaki tangan pemerintah Orde 

Baru dalam menegakkan HAM  
c. Mengadili para pelanggar HAM di 

Indonesia  
d. Menugaskan aparatur pemerintah untuk 

menegakkan HAM  
e. Menjadi lembaga yang melindungi 

kepentingan hukum warga negara 
7. Pembentukan Komnas HAM di Indonesia 

sesuai dengan dasar hukum berupa. . . . 
a. Keputusan Presiden No. 10 Tahun 1997 
b. PP No. 30 Tahun 1993 
c. Inpres No. 50 Tahun 1994 
d. Keputusan Presiden No. 50 Tahun 1993 
e. Keputusan Presiden No. 20 Tahun 1993 

8. Berikut ini merupakan contoh sikap 
menghormati pelaksanaan Hak Asasi Manusia 
yang sesuai dengan nilai pancasila, yaitu . . . . 

a. Cinta sesama 
b. Melakukan musyawarah untuk mufakat  
c. Kerja keras dengan terpaksa  
d. Cinta tanah air dan bangsa  
e. Menikmati hasil karya orang lain  

9. Dalam kehidupan sehari-hari, Hak Asasi 
Manusia yang sesuai dengan nilai Pancasila 
yaitu. . . . 

a. Memiliki martabat yang luhur 
b. Diberi kebebasan dalam memiliki harta  
c. Kebebasan dalam mengemukakan 

pendapat  
d. Hak memeluk agama tanpa batasan  
e. Melakukan perubahan sesuai dengan 

ajaran agama  
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10. Dalam pelaksanaan hak asasi manusia pada 
dasarnya tidak dapat dilaksanakan secara 
mutlak sebab . . . . 

a. Bertentangan dengan aturan hukum 
b. Melanggar hak asasi orang lain 
c. Melanggar kewajiban orang lain  
d. Bertentangan dengan adat istiadat 
e. Tidak disertai dengan kewajiban  

11. Demokrasi yang digunakan di Indonesia 
adalah . . . . 

a. Demokrasi rakyat 
b. Demokrasi parlemen 
c. Demokrasi liberal 
d. Demokrasi pancasila  
e. Demokrasi terpimpin  

12. Ciri khas demokrasi pancasila dalam membuat 
suatu keputusan adalah . . . . 

a. Musyawarah untuk mufakat 
b. Keseimbangan hak dan kewajiban 
c. Keseimbangan kepentingan individu 

dan masyarakat 
d. Menggunakan keputusan suara 

terbanyak 
e. Menggunakan akal sehat 

13. Demokrasi adalah pemerintahan yang berasal 
dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat 
adalah pengertian demokrasi menurut . . . . 

a. F.D. Rosevelet 
b. Brighma Powell 
c. J.J Rousseau 
d. Abraham Lincoln  
e. Montesquieu  

14. Berikut ini yang bukan merupakan prinsip-
prinsip demokrasi pancasila adalah . . . . 

a. Keseimbangan hak dan kewajiban  
b. Mewujudkan rasa keadilan  
c. Persamaan bagi seluruh rakyat 

Indonesia  
d. Pengambilan keputusan berdasarkan 

keputusan rakyat  
e. Pengambilan keputusan berdasarkan 

keputusan pemimpin  
15. Hal yang tidak termasuk ciri-ciri demokrasi 

dari sejumlah nilai (values) menurut Henry B. 
Mayo dalam bukunya “introduction to 
democratic theory” adalah . . . .  

a. Menjamin tegaknya keadilan  
b. Menyelesaikan perselisihan dengan 

damai dan secara melembaga  
c. Menjamin terselenggaranya perubahan 

secara damai dalam suatu masyarakat 
yang sedang berubah  

d. Menyelenggarakan pergantian 
pimpinan secara teratur  

e. Membatasi komunikasi sampai 
minimum   

16. Contoh perilaku yang mendukung terhadap 
tegaknya prinsip-prinsip demokrasi dalam 
lingkungan masyarakat adalah. . . . . 

a. Ikut serta dalam setiap musyawarah 
keluarga  

b. Senang ikut dalam kegiatan organisasi 
ekstrakulikuler  

c. Mampu bekerja sama dengan 
lingkungan masyarakat  

d. Mendukung kelancaran proses pemilu  
e. Melaksanakan amanat rakyat  

17. Dalam sistem demokrasi, pemerintah dituntut 
untuk transparan. Pernyataan ini sesuai dengan 
prinsip-prinsip demokrasi yaitu . . . . 

a. Konstitusionalisme  
b. Pembuatan hukum 
c. Peradilan yang independence  
d. Perlindungan hak minoritas  
e. Hak publik untuk tahu  

18. Yang bukan termasuk perilaku demokrasi yang 
perlu dikembangkan dalam kehidupan sehari–
hari dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut  . . 
. . 

a. Memaksakan pendapat dalam 
pengambilan keputusan  

b. Menjunjung tinggi persamaan  
c. Menjaga keseimbangan antara hak dan 

kewajiban  
d. Membudayakan sikap baik dan adil  
e. Mengutamakan persatuan dan kesatuan 

nasional  
19. Kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan 

dilakukan oleh MPR, pernyataan tersebut 
tercantum dalam UUD 1945 pasal . . . .  

a. Pasal 1 ayat 1 
b. Pasal 2 ayat 1 
c. Pasal 33 ayat 2 dan 3  
d. Pasal 1 ayat 2 
e. Pasal 30 ayat 1 dan 2  

20. Negara Indonesia adalah Negara demokrasi, 
artinya . . . . 

a. Mahkamah agung sebagai lembaga 
yudikatif 

b. MPR sebagai lembaga Negara  
c. Kedaulatan ada ditangan rakyat  
d. DPR sebagai lembaga pembuat 

undang-undang 
e. Presiden sebagai kepala pemerintahan     

21. Demokrasi liberal di Indonesia berlangsung 
pada tahun . . . . 

a. 1945 – 1949 
b. 1945 – 1959 
c. 1959- 1966 
d. 1966 – 1998 
e. 1998 sampai sekarang  

22. Sejak tanggal 14 november 1945 sistem 
pemerintaham Indonesia menjadi . . . .  

a. Presidensial 
b. Republik  
c. Parlementaer  
d. Liberal  
e. Terpimpin   



23. Dalam demokrasi pada hakekatnya yang 
berkuasa adalah. . . . 

a. Rakyat  
b. Masyarakat  
c. Negara  
d. Wilayah  
e. Raja  

24. Demokrasi adalah landasan dalam menata 
sistem . . . . 

a. Fluktuasi  
b. Pemerintahan Negara  
c. Politik 
d. Ekonomi  
e. Kerakyatan  

25. Rakyat diberi peran penting dalam 
menentukan atau memutuskan berbagai hal 
yang menyangkut kehidupan bersama sebagai 
sebuah . . . . 

a. Kesatuan 
b. Kerakyatan  
c. Bangsa dan Negara  
d. Pemerintahan  
e. Keadilan  

26. Hukum ialah peraturan yang bersifat memaksa, 
yang menentukan tingkah laku manusia dalam 
lingkungan masyarakat dan dibuat oleh 
lembaga berwenang. Merupakan pengertian 
hukum menurut . . . . 

a. Immanuel Kant  
b. Leon Duguit  
c. E.M. Mayers  
d. S.M. Amin 
e. J.C. T. Simorangkir  

27. Berdasarkan UUD RI 1945 pasal 1 ayat 3, 
Negara Indonesia ialah . . . . 

a. Negara agraris  
b. Negara kesatuan  
c. Negara hukum  
d. Negara kepulauan  
e. Negara yang berbentuk republik 

28. Tujuan Negara hukum secara hukum adalah . . 
. . 

a. Membatasi kekuasaan Negara  
b. Menjamin kesejahteraan rakyat  
c. Melindungi hak asasi manusia  
d. Menjamin kekuasaan kepala negara 
e. Menjunjung tinggi hukum   

29. Tujuan hukum ialah mengatur pergaulan hidup 
manusia secara damai. Adalah tujuan hukum 
menurut . . .  

a. Aristoteles  
b. Geny 
c. Van Kan  
d. Van Apeldorn 
e. Jeremy Bentham   

30. Hukum . . . . adalah hukum yang ditetapkan 
oleh Negara-negara di dalam suatu perjanjian 
antar Negara. 

a. Traktat  
b. Objektif  

c. Tertulis  
d. Internasional 
e. Formal  

31. “Pendapat para ahli hukum terkemuka yang 
dijadikan dasar atau asas penting dalam hukum 
dan penerapannya” merupakan salah satu 
sumber hukum yang dipakai oleh hakim 
sebagai dasar pertimbangan putusannya yaitu . 
. . . 

a. Traktat  
b. Undang-undang  
c. Doktrin 
d. Yurisprudensi  
e. Kebiasaan  

32. Hukum berdasarkan wujudnya dibagi menjadi 
. . . .  

a. Hukum publik dan hukum perdata  
b. Hukum lokal dan hukum nasional 
c. Hukum tertulis dan hukum tidak 

tertulis  
d. Hukum material dan hukum formal  
e. Hukum satu golongan dan hukum 

semua golongan  
33. Hukum yang berlaku saat ini atau hukum 

positif disebut . . . . 
a. Hukum lokal  
b. Hukum nasional  
c. Ius constitutum 
d. Ius constituendum 
e. Hukum antar waktu  

34. Hukum tata Negara dan hukum administrasi 
Negara termasuk dalam penggolongan hukum . 
. . . 

a. Hukum perdata  
b. Hukum publik 
c. Hukum Negara  
d. Hukum tata pemerintahan  
e. Hukum private  

35. Hukum material dan hukum formal merupakan 
penggolongan hukum berdasarkan . . . . 

a. Wujudnya  
b. Tugas dan fungsinya  
c. Isinya 
d. Ruang berlakunya 
e. Cara mempertahankannya  

36. Tata urutan peraturan perundang-undangan RI 
di atur dalam . . . . 

a. UU No. 11 tahun 2011 
b. UU No. 12 tahun 2011 
c. UU No. 13 tahun 2010 
d. UU No. 14 tahun 2010 
e. UU No. 15 tahun 2012   

37. Pelaksanaan Negara hukum di Indonesia 
merupakan . . . . 

a. Penjelasan UUD NRI Tahun 1945 
b. Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 

Alinea II 
c. Pasal 2 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 
d. Negara hukum dalam arti sempit  
e. Negara hukum klasik  



38. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, 
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil 
serta perlakuan yang sama di depan hukum. 
Hal ini tercantum dalam UUD NRI Tahun 
1945 . . . . 

a. Pasal 27 Ayat (2) 
b. Pasal 28B Ayat (1) 
c. Pasal 28C Ayat (2) 
d. Pasal 2D Ayat (1) 
e. Pasal 28E Ayat (1) 

39. Peradilan tingkat pertama adalah . . . .  
a. Peradilan negeri  
b. Peradilan tinggi 
c. Peradilan militer  
d. MA 
e. Peradilan umum   

40. Lembaga peradilan yang menangani masalah 
korupsi, namun peradilan itu pernah 
dinonaktifkan oleh Mahkamah Konstitusi 
karena dianggap tidak sesuai dengan 
konstitusi, kemudian sekarang peradilan ini 
kembali dibentuk dengan dasar peraturan 
perundang-undangan. Peradilan tersebut 
adalah . . . .  

a. Peradilan negeri  
b. Peradilan tinggi 
c. Peradilan tipikor  
d. Peradilan HAM  
e. Peradilan Agama  

41. Lembaga peradilan mempunyai fungsi sebagai 
berikut, kecuali . . . . 

a. Sebagai pengayoman  
b. Melindungi hak asasi manusia  
c. Mencari nafkah  
d. Sebagai penegak keadilan dan 

kebenaran  
e. Penegakan hukum  

42. Alasan setiap warga Negara akan mendapatkan 
perlakuan yang sama di bidang hukum karena 
hukum . . .  

a. Melindungi setiap tindakan pemerintah  
b. Dapat diatur oleh warga Negara  
c. Berasal dari kehendak penguasa dan 

rakyat  
d. Hanya mengatur hubungan antara 

Negara dengan warga Negara 
e. Melindungi dan mengakui hak setiap 

warga negara   
43. Dalam pengambilan keputusan, pengadilan 

tidak boleh memihak karena. . . . 
a. Negara Indonesia adalah Negara 

hukum 
b. Kekuasaaan kehakiman yang absolut  
c. Peradilan yang bebas dan independen  
d. Hukum diterapkan bila diperlukan  
e. Tiap warga Negara mempunyai hak 

sama dalam hukum  
44. Salah satu wewenang pengadilan negeri adalah 

. . . . 

a. Membina dan mengawasi aliran 
kepercayaan masyarakat  

b. Memeriksa dan memutuskan perkara 
banding  

c. Membatalkan peraturan perundangan 
yang bertentangan dengan UUD NRI 
Tahun 1945 

d. Memeriksa dan mengadili perkara pada 
tingkat pertama 

e. Memberikan nasihat hukum kepada 
kepala daerah   

45. Pelaksanaan hukum pada masa reformasi harus 
benar-benar dapat mewujudkan negara 
demokrasi dengan suatu supremasi hukum, 
artinya pelaksanaan hukum harus mampu . . . . 

a. Melancarkan urusan masyarakat dan 
Negara 

b. Mengajak masyarakat untuk berperan 
aktif  

c. Memberantas korupsi dan tindak 
kejahatan lain 

d. Menjadikan penegak hukum yang 
kokoh 

e. Mewujudkan keadilan dalam suatu 
negara 

46. Dalam sistem hukum Anglo Saxon, keputusan 
hakim/pengadilan merupakan . . . . 

a. Undang-undang yang harus dipatuhi 
oleh penyelenggara Negara  

b. Sumber hukum dan menciptakan 
kaidah hukum yang berlaku mengikat 
untuk hukum  

c. Dasar hukum bagi umum dalam 
kehidupan sehari-hari  

d. Sumber segala sumber hukum yang 
berlaku di kehidupan sosial  

e. Sumber tertib hukum tertinggi yang 
harus dipatuhi para penegak hukum  

47. Contoh perbuatan yang didasarkan atas aturan 
hukum, yaitu . . . . 

a. Menyelesaikan suatu masalah melalui 
jalur yang sah 

b. Melaporkan segala sesuatu kepada 
pihak yang berwenang  

c. Bertindak tidak dibenarkan dengan 
sewenang-wenang  

d. Menindak lebih dulu sebelum 
menyerahkan ke pihak berwenang  

e. Memberi pelajaran yang setimpal 
dengan perbuatan pelaku   

48. Salah satu contoh bentuk kesadaran hukum 
warga negara dalam kehidupan sehari-hari 
adalah . . . . 

a. Semua warga Negara dijamin oleh 
hukum  

b. Membayar pajak tepat pada waktunya  
c. Menyelesaikan persengketaan melalui 

hukum 
d. Semua peraturan ditetapkan oleh 

pemerintah 



e. Taat kepada hukum jika tidak 
merugikan  

49. Perhatikan beberapa kasus pelanggaran hukum 
berikut! 

1) Mendirikan bangunan tanpa izin  
2) Pemerkosaan  
3) Tidak membayar kontrakan  
4) Transaksi obat terlarang  
5) Pembunuhan  

Dari kasus di atas yang termasuk contoh 
pelanggaran hukum pidana di masyarakat 
ditunjukkan nomor . .  

a. 1, 2 dan 3 
b. 1, 3 dan 4 
c. 2, 3 dan 4 
d. 2, 4 dan 5 

e. 3, 4 dan 5 
50. Semakin modern dan majunya suatu 

masyarakat maka akan semakin kompleks 
permasalahan penegakan hukum, hal ini 
karena . . . . 

a. Semakin meningkatnya tuntutan 
penegakan hukum yang dilaksanakan 
secara birokratis  

b. Masyarakat semakin pandai menuntut 
jaminan hukum  

c. Masyarakat lebih berani bertindak main 
hakim sendiri  

d. Kehidupan semakin demokratis dan 
bebas  

e. Tuntutan keadilan semakin meningkat  

 
 


