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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 Setiap pengendara memiliki hak sama untuk menggunakan jalan raya. Meskipun demikian, dalam 

kondisi tertentu pengendara harus mendahulukan pengguna jalan lain seperti pejalan kaki, 
ambulans, atau mobil pemadam kebakaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa hak asasi yang dimiliki 
seseorang . . . . 

 A dapat dipenuhi secara mutlak 
 B dilaksanakan dengan tanggung jawab 
 C berbatasan dengan hak asasi orang lain 
 D pemberian pemerintah sebagai wakil rakyat 
 E diikuti hak menjalankan kewajiban asasi manusia 
2 Simak wacana berikut! 

Desa Balun, Lamongan, Jawa Timur disebut sebagai desa Pancasila. Di sana ada tiga agama besar 
yaitu Hindu, Islam, dan Kristen hidup berdampingan dengan damai. Sebuah masjid, gereja, dan kuil 
berdiri berdampingan di pusat desa. Warga Desa Balun telah hidup berdampingan selama puluhan 
tahun dengan semua perbedaan yang ada. Warga Desa Balun saling bantu dalam menyukseskan 
perayaan hari besar agama. Pada waktu umat agama Islam merayakan hari raya Idul Fitri, umat 
beragama lain turut bersilaturahmi. Begitu juga saat umat Kristen merayakan Natal. Pada 
perayaan Nyepi umat Hindu membutuhkan ketenang- an dan kekhusyukan dalam kegelapan. Pada saat 
itu juga, masjid dan gereja yang dibangun di samping kuil, mematikan beberapa lampunya. Mereka 
juga meng- adakan kegiatan pengajian atau sembahyangan tanpa pengeras suara utama. 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak asasi manusia sesuai 
wacana tersebut di atas yaitu dalam . . . . 

 A pasal 27                                                D. pasal 30 
 B pasal 28                                                E. pasal 31 
 C pasal 29 
3 Upacara pelantikan oleh MPR kepada presiden menunjukkan terpenuhinya salah satu hak yang 

dijamin dalam Pancasila terutama sila . . . . 
 A Ketuhanan Yang Maha Esa 
 B kemanusiaan yang adil dan beradab 
 C persatuan Indonesia 
 D kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan 
 E keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 
4 Hak asasi manusia merupakan hak dasar atau hak pokok yang dimiliki manusia sejak awal 

penciptaan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Pernyataan yang sejalan dengan definisi 
HAM tersebut adalah . . . . 

 A hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dari eksistensi pribadi manusia 
 B setiap orang dapat memenuhi hak asasi manusianya secara mutlak 
 C perwujudan hak asasi manusia secara mutlak tidak melanggar hak asasi orang lain 
 D hak asasi manusia yang dimiliki selalu berbatasan dengan kewajiban asasi orang lain 
 E pemerintah dapat mencabut hak asasi warga negaranya jika melakukan pelanggaran HAM berat 
5 Negara Indonesia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya . . . . 
 A Indonesia adalah negara agama 
 B warga negara Indonesia bisa memiliki lebih dari satu agama 
 C Indonesia yakin dan percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa 
 D seluruh agama dan kepercayaan berkembang bebas di Indonesia 
 E Indonesia memberi kebebasan kepada warga negaranya untuk beragama, bahkan tidak 

beragama 
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6 Perhatikan hak-hak berikut! 
1) Hak mengemukakan pendapat. 
2) Hak berkumpul dan mengadakan rapat. 
3) Hak ikut serta dalam pemerintahan. 
4) Hak menduduki jabatan. 
Hak-hak tersebut merupakan perwujudan sila .... 

 A pertama 
 B kedua 
 C ketiga 
 D keempat 
 E kelima 
7 Pada tahun 2010 mencuat istilah ruang tahanan mewah. Ruang tahanan tersebut milik seorang 

terpidana kasus suap. Dalam penyelidikannya petugas menemukan berbagai fasilitas yang melebihi 
tahanan lainnya antara lain tempat tidur, kulkas, ruang tamu, sofa, radio-tape, serta meja kerja. 
Bahkan, satuan tugas menemukan ruang karaoke yang dilengkapi televisi. Jika dikaitkan dengan 
HAM dalam Pancasila, temuan ini merupakan penyimpangan terhadap sila . . . 

 A Ketuhanan Yang Maha Esa 
 B kemanusiaan yang adil dan beradab 
 C persatuan Indonesia 
 D kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan 
 E perwakilan 
8 Pada tahun 1996 terjadi kerusuhan di Situbondo, Jawa Timur. Dalam kasus tersebut banyak orang 

Tionghoa menjadi korban. Jika dikaitkan dengan pelanggaran HAM berat, kasus tersebut termasuk 
dalam kejahatan . . . . 

 A perang 
 B apartheid 
 C terorisme 
 D perbudakan 
 E pemusnahan etnik 
9 Pak Dimas memberikan pinjaman uang kepada Pak Tono. Untuk menjamin hak kedua belah pihak 

pinjaman tersebut dituangkan dalam bentuk perjanjian. Dalam perjanjian tersebut ditetapkan 
tanggal pengembalian pinjaman, tetapi hingga tanggal yang ditetapkan Pak Tono tidak juga 
mengembalikan uang tersebut kepada Pak Dimas. Langkah bijaksana yang dapat dilakukan Pak 
Dimas untuk memperjuangkan haknya adalah . . . . 

 A meminta masyarakat menjadi saksi atas tindakan Pak Tono 
 B meminta ganti kerugian kepada kerabat terdekat 
 C menyita barang-barang berharga milik Pak Tono 
 D menerima sikap Pak Tono dengan lapang dada 
 E mengadukan kasus tersebut ke pengadilan 
10 Perhatikan kriteria berikut! 

1. Membunuh anggota kelompok. 
2. Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok. 
3. Memaksakan tindakan-tindakan yang ber- tujuan mencegah kelahiran dalam kelompok. 
4. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain. 
Kasus pelanggaran hak yang memenuhi kriteria tersebut dapat diadili melalui peradilan . . . . 

 A pengadilan negeri dalam kasus pidana 
 B pengadilan negeri dalam kasus perdata 
 C Mahkamah Internasional 

 D pengadilan militer 
 E pengadilan HAM 
11 Perhatikan kasus berikut untuk menjawab soal nomor 11 dan 12! 

Pada tahun 1999 terjadi tindak kejahatan di negara X. Salah satu daerah di negara X 
ditetapkan sebagai daerah operasi militer oleh pemerintah. Kebijakan dikeluarkan pemerintah 
karena daerah tersebut merupakan markas teroris untuk menyimpan senjata pemusnah massal. 
Tanpa sasaran yang patut, pelor-pelor panas diluncurkan. Jika masyarakat terlihat 
bergerombol, pasukan militer segera menjadikan mereka sebagai target sasaran. Pasukan militer 
negara X tidak segan memukul dan membakar rumah penduduk. Alhasil puluhan masyarakat 
sipil menjadi korban. Dalam insiden ini, tercatat 32 orang meninggal dunia dan 21 orang 
menderita luka-luka akibat kekerasan 
Jika dikaitkan dengan pelanggaran HAM, kasus tersebut termasuk kejahatan . . . . 

 A Kemanusiaan                            D. Perang 
 B Terorisme                                 E. makar 
 C Genosida 



12 Jika kasus tersebut terjadi di Indonesia, pengadilan yang berhak mengadili adalah . . . . 
 A pengadilan negeri 
 B pengadilan militer 
 C Mahkamah Internasional 
 D pengadilan HAM Ad Hoc 
 E pengadilan HAM permanen 
13 Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah terhadap HAM sesuai Undang-Undang Nomor 39 

Tahun 1999 tentang HAM adalah . . . . 
 A pemerintah wajib bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan  

memajukan hak asasi manusia, sesuai peraturan perundang-undangan, dan hukum  
internasional tentang HAM yang diterima oleh negara Republik Indonesia 

 B meninjau serta menyempurnakan berbagai konsep dasar dalam rangka mewujudkan  
proses hukum yang lebih sederhana, cepat, dan tepat, serta dengan biaya yang terjangkau  
oleh semua lapisan masyarakat 

 C meningkatkan upaya penghormatan persamaan terhadap setiap warga negara di depan hukum 
melalui keteladanan kepala negara beserta pimpinan lainnya untuk mematuhi/menaati hukum 
dan hak asasi manusia secara konsisten serta konsekuen 

 D meningkatkan berbagai kegiatan operasional penegakan hukum dan hak asasi manusia dalam 
rangka menyelenggarakan ketertiban sosial agar dinamika masyarakat dapat berjalan 
sewajarnya 

 E penguatan upaya-upaya pemberantasan korupsi melalui pelaksanaan rencana, aksi nasional 
pemberantasan korupsi 

14 Hal pertama yang harus dilakukan Komnas HAM setelah mendapat pengaduan tentang kasus 
pelanggaran HAM adalah melakukan . . .  

 A penyidikan 
 B penyelidikan 
 C pemeriksaan 
 D penangkapan 
 E penahanan 
15 Perhatikan ketentuan berikut! 

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak 
beragam, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan 
hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak-hak manusia 
yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun dan oleh siapa pun. 
Sifat asasi dalam ketentuan tersebut ditunjukkan oleh kalimat . . . . 

 A hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak 
dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut 

 B hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, dan hak menggunakan pikiran 
serta hati nurani 

 C hak-hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun dan oleh siapa pun 
 D hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum 
 E hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut 
16 Bentuk kewajiban seorang anak di rumah ditunjukkan oleh pilihan jawaban. . . . 

 A - menghormati orang tua 
- membantu pekerjaan orang tua 
- mengerjakan PR 

 B - menaati tata tertib keluarga 
- membantu orang tua mencari nafkah 
- mengerjakan PR 

 C - menemani adik belajar 
- menyapu halaman rumah 
- membantu tetangga membangun rumah 

 D - memberi makan ternak 
- menyapu lantai 
- membantu orang tua mencari nafkah 

 E - menghormati orang tua 
- membantu orang tua mencari nafkah 
- mengerjakan PR 

 
 
 

 -  



17 Hampir di setiap perempatan jalan di kota-kota besar dapat ditemukan “anak jalanan”. Sebutan 
“anak jalanan” biasanya ditujukan kepada anak- anak yang hidupnya sering di jalanan dan tidak 
melakukan aktivitas seperti anak-anak normal yaitu sekolah dan hidup dengan keluarga. Mereka 
ada yang menjadi pengamen dan pengemis. Keberadaan “anak jalanan” merupakan tanggung jawab 
pemerintah. Alasan yang menunjukkan bahwa keberadaan “anak jalanan” merupakan tanggung 
jawab pemerintah adalah . . . . 

 A pemerintah mempunyai kewajiban memberikan kesejahteraan kepada semua warga negara 
 B pemerintah mempunyai banyak dana untuk melakukan pembinaan kepada “anak jalanan” 
 C mereka tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tua dan keluarga 
 D “anak jalanan” meresahkan para pengendara kendaraan bermotor 
 E “anak jalanan” tidak mempunyai orang tua 
18 Simaklah kasus berikut! 
 A ketidakteraturan sosial 
 B keresahan masyarakat 
 C disintegrasi nasional 

 D konflik kepentingan 
 E aksi saling hina 
19 Bacalah wacana di bawah ini! 

Pemerintah daerah membuat peraturan daerah mengenai pedagang kaki lima. Peraturan daerah 
tersebut melarang para pedagang kaki lima berjualan di seputar alun-alun kota dan di taman 
bermain kota. Akan tetapi, peraturan tersebut tidak dipatuhi oleh para pedagang. Mereka tetap 
berjualan di tempat tersebut. 

 A pengingkaran kewajiban yang dilakukan pedagang 
 B larangan hak berjualan yang dilakukan pemerintah 
 C larangan kewajiban pemerintah membuat peraturan 
 D pengingkaran kewajiban yang dilakukan pemerintah 
 E peraturan daerah tidak mengakomodasi kepentingan pedagang 
20 Berikut faktor eksternal penyebab pelanggaran HAM, kecuali.... 
 A terjadinya penyalahgunaan kekuasaan 
 B kurang tegasnya aparat penegak hukum 
 C terjadinya penyalahgunaan teknologi 
 D kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi 
 E tegasnya aparat penegak hukum 
21 Pada dasarnya, hak asasi manusia harus.... 
 A dilalaikan 
 B dilupakan 
 C dihindari 
 D dihormati 
 E diabaikan 
22 Berikut ini bukan merupakan tindakan pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai 

kasus pelanggaran HAM, yaitu... 
 A menjatuhkan hukuman bagi orang yang melakukan pelanggaran terhadap HAM 
 B penyebarluasan prinsip-prinsip HAM kepada masyarakat 
 C peningkatan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap 

upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah 
 D peningkatan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran  

HAM oleh pemerintah 
 E penegakan supremasi hukum dan demokrasi 
23 Dalam kasus Tanjung Priok terjadi pelanggaran ham berat berupa.... 
 A pengiriman tenaga kerja wanita secara paksa 
 B perbudakan ke negeri asing 
 C penangkapan dan penahanan sewenang-wenang 
 D kelalaian pemberian layanan kesehatan 
 E pencemaran tanah dan udara 
24 Dibawah ini yang termasuk dalam bentuk pelanggaran HAM ringan adalah …. 
 A membunuh anggota kelompok 
 B memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa 
 C memindahkan seseorang secara paksa dari kelompok tertentu ke kelompok lain 
 D memaksakan suatu tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok 

tertentu 
 E kelalaian dalam pemberian pelayanan kesehatan 
   



25 Faktor-faktor yang berasal dari diri pelaku pelanggar HAM disebut sebagai faktor …. 

 A eksternal 
 B internal 
 C langsung 
 D tak langsung 
 E sumber 
26 Berikut ini adalah faktor internal penyebab pelanggaran HAM, kecuali …. 
 A mementingkan kepentingan diri sendiri 
 B sikap egois yang tinggi 
 C kurangnya sikap toleran 

 D rendahnya kesadaran HAM 
 E hukum tegasnya aparat penegak hukum 
27 Hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir, pernyataan 

tersebut menunjukan bahwa HAM.... 
 A hakiki 
 B universal 
 C deskrifminatif 
 D tidak dapat dibagi 
 E tidak dapat dicabut kejahatan terhadap kemanusiaan 
28 Hak-hak manusia sehubungan dengan hak untuk hidup, hak untuk kemerdekaan dan hak untuk 

memiliki sesuatu tidak boleh diganggu gugat karena … 
 A dibagikan oleh orang tua fisik 
 B dibawa sebagai pemberian Tuhan sejak lahir 
 C sangat pribadi dan eksklusif 
 D adalah keberadaan yang layak 
 E dilindungi oleh negara 
29 Negara berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa serta menjamin kebebasan memeluk agama dan 

melaksanakan ibadatnya sesuai keyakinan agama masing-masing, merupakan amanat dari UUD 1945 pasal... 
 A 29 
 B 28 
 C 29  
 D 29 ayat 1 dan 2 
 E 30 
30 Menghormati, menjamin dan melindungi hak asasi manusia disebut ... 
 A kewajiban asasi 
 B hak asasi 
 C hak pilih 
 D hak opsi 
 E hak repudasi 
31 Persamaan hak dalam memberikan suara pada saat pemilu merupakan hak … 
 A politik 
 B sosial 
 C budaya 
 D hukum 
 E ekonomi 
32 Contoh pengingkaran kewajiban sebagai warga negara adalah … 
 A menaati hukum yang berlaku 
 B tidak membayar pajak 
 C tidak memeluk agama 
 D tidak mempunyai tempat tinggal tetap 
 E penangkapan dan penahanan masyarakat sipil oleh aparat 
33 Kekuasaan seseorang untuk melakukan sesuatu yang telah ditentukan oleh undang-undang disebut... 
 A hak asasi 
 B hak asasi manusia 
 C hak 
 D kewajiban 
 E hak warga negara 
34 Berikut merupakan hak-hak dasar warga negara yang dijamin oleh negara, kecuali … 
 A hak politik 
 B hak ekonomi 
 C hak hukum 

 D hak pendidikan 
 E hak memiliki kekayaan 



35 Hak  asasi  manusia  memiliki  ciri-ciri  khusus  jika  dibandingkan dengan hak-hak yang lain, 
kecuali…. 

 A hakiki 
 B universal 
 C tidak dapat dicabut 
 D tidak dapat dibagi 
 E fleksibel 
36 Sesuatu yang harus dikerjakan warga negara dan bersifat memaksa. Jika tidak dikerjakan mendapat 

sanksi disebut … 
 A hak asasi 
 B hak asasi manusia 
 C hak 
 D kewajiban 
 E kewajiban warga negara 
37 Contoh pelanggaran HAM ringan, yaitu … 
 A pembunuhan 
 B penganiayaan 
 C pencemaran lingkungan 
 D pemerkosaan 
 E perampokan 
38 Berikut beberapa sifat kewajiban, kecuali … 
 A diatur undang-undang 
 B bersifat memaksa 
 C mendapat sanksi jika dilanggar 
 D melekat pada diri individu 
 E mempunyai kedudukan yang sama pada setiap warga negara 
39 Adapun yang merupakan kewajiban warga negara adalah ... 
 A mendapat perlindungan hukum 
 B mendapat pendidikan dan pengajaran 
 C memiliki kedudukan yang sama dimata hukum 
 D membela kedaulatan negara 
 E mendapat pengakuan negara 
40 Dalam  proses  upaya  penegakan  HAM  pemerintah  indonesia  telah melkaukan langkah-langkah 

berikut ini, kecuali... 
 A pembentukan Komnas HAM 
 B pembentukan pengadilan HAM 
 C pembentukan instrumen HAM 
 D pembentukan kelompok kecil 
 E pembentukan komnas perempuan 
41 Sikap  menghargai  upaya  penegakan  HAM  dilingkungan  keluarga dapat dilakukan dengan cara... 
 A saling mengasihi sesama anggota keluarga 
 B tidak main hakim sendiri 
 C memberikan pelayanan hukum dengan mudah 
 D mematuhi aturan yang ada 
 E mewujudkan ketertiban umum 
42 Sikap  siswa  yang  menghargai  upaya  penegakan  HAM,  antara  lain sebagai berikut yaitu... 
 A tidak meyinggung perasaan orang lain 
 B berusaha tidak menggangu orang lain 
 C mematuhi tata tertib sekolah 

 D menghargai sesama 
 E menyelesaikan masalah dengan musyawarah 
43 Keberadaan  badan  peradilan  harus  bebas  dan  tidak  memihak,  pernyataan  tersebut 

mengandung makna.... 
 A badan peradilan tidak bersangkut paut dengan pemerintah 
 B badan peradilan bebas membuat keputusan 
 C badan  peradilan  tidak  berada  di  bawah  pengaruh  lembaga  atau  badan lain serta  harus  

memberikan  perlakuan  yang  sama  kepada  setiap  warga negara 
 

 D badan peradilan tidak membutuhkan bantuan lembaga lain 
 E badan  peradilan  selalu  bekerja  secara  mandiri  dan  bebas  membuat keputusan sendiri 
 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 

44 Berikut  ini  merupakan  upaya  warga  negara  dalam  mewujudkan  kesadaran  hukum adalah ... 
 A menciptakan sistem hukum yang andal 
 B menerapkan hukum pada setiap lapisan masyarakat tanpa kecuali 
 C mendukung upaya pemerintah untuk menegakkan hukum di Indonesia 
 D memberikan solusi kepada masyarakat akan pentingnya sikap sadar hukum 
 E meningkatkan fasilitas/sarana pra sarana yang lengkap untuk memudahkan proses peradilan 
45 Sanksi tegas, nyata serta megikat dan memaksa bagi setiap orang tanpa kecuali, hal ini merupakan 

ciri atau karakter dari norma ... 
 A kesopanan 
 B hukum 
 C agama 
 D Undang-undang Dasar  
 E aparat hukum  
46 Menurut Pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional sumber hukum formal internasional dibedakan 

menjadi … 
 A sumber hukum perang dan damai 
 B sumber hukum yang bersifat primer dan sekunder 
 C sumber hukum formal dan material 
 D sumber hukum publik dan subside 
 E sumber hukum perang dan damai 
47 Peran advokat sebagai penegak hukum di Indonesia adalah ... 
 A sebagai pemimpin negara 
 B sebagai pengubah UU dan Perda 
 C sebagai jasa hukum baik didalam maupun diluar pengadilan 

 D sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta memberikan perlindungan dan 
pengayoman kepada masyarakat 

 E Sebagai tempat mengadu persoalan hukum 
48 Suatu penyelewengan dan penggelapan terhadap uang negara untuk kepentingan pribadi, golongan 

atau orang lain adalah …. 
 A korupsi 
 B kolusi 
 C nepotisme 
 D manipulasi 
 E penyuapan 
49 Pengadilan tingkat pertama adalah … 
 A pengadilan negari 
 B pengadilan tinggi 
 C pengadilan militer 
 D MA 
 E pengadilan umum 
50 Perkara-perkara yang menyangkut soal nikah, talak, rujuk, diselesaikan pada peradilan …. 
 A umum negeri 
 B peradilan adat 
 C tata usaha negara 
 D umum tinggi 
 E khusus agama 


