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BHS-INDONESIA-X-SJ 
 

 

1 Suatu wujud interaksi sosial yang berfungsi untuk mendapatakan penyelesaian bersama di 

antara   pihak-pihak yang terlibat. Pernyataan tersebut merupakan pengertian dari.... 

 A Eksplansi 

 B Negosiasi 

 C Deskriptif 

 D Argumentasi 

 E Narasi 
2 Berikut ini termasuk ciri-ciri dari teks negosiasi jika dilihat berdasarkan isinya, kecuali.... 

 A Negosiasi menghasilkan kesepakatan, baik kedua belah pihak saling sepakat atau kedua 

belah pihak sepakat untuk tidak sepakat. 

 B tiap-tiap pihak yang bernegosiasi memperjuangkan kepentingan masing-masing. 

 C Negosiasi merupakan sarana untuk mencapai penyelesaian. 

 D Negosiasi bertujuan praktis. 

 E Negosiasi dapat menimbulkan perpecahan antara kedua belah pihak. 

3 Perhatikan kutipan dialog berikut ini.! 

Ani : “Bisa bicara sebentar, Bu?” (1) 
Bu Ina : “Ada apa , ya?” (2) 
Ani : “ Begini Bu, saya kan sudah cukup lama bekerja di perusahaan ini. Boleh saya 
meminta kenaikan gaji?” (3) 
Bu Ina : “Memang kamu sudah berapa lama kerja di sini?” (4) 
Ani : “ Masa Ibu lupa? Saya sudah sekitar 3 tahun di sini dan sejak masuk belum pernah 
mengalami kenaikan gaji.” (5) 
Pernyataan yang berisi penyampaian maksud negosiasi ditandai dengan nomor…. 

 A 1 
 B 2 
 C 3 
 D 4 
 E 5 
4 Perhatikan dialog berikut ini.! 

Ari : “Jadinya , tentang permohonan cuti saya, bagaimana , Bu?” (1) 
Bu Ira : “O, iya. Berapa lama maunya memang, Ar?” (2) 
Ari : “Kalau boleh, ya dua minggu Bu.” (3) 
Bu Ira : “Itu terlalu lama. Di perusahaan kita, kan lagi banyak-banyaknya pekerjaan.” (4) 
Ari : “Iya, betul. Jadi berapa lama ibu mengizinkan saya cuti?” (5) 
Bu Ira : “Bagaimana kalau 1 minggu saja?” (6) 
Ari : “Baiklah kalau begitu.” (7) 
Bentuk tak langsung dari pernyataan  (1) adalah…. 

 A Ari mengatakan bahwa ia memohon untuk bisa cuti. 



 B Ari mengutarakan keinginan untuk cuti pada Bu Ira. 

 C Ari berkata bahwa ia ingin memperoleh cuti dari Bu Ira. 

 D Ari bertanya pada Bu Ira atas tanggapan tentang permohonan cutinya. 

 E Ari memohon pada Bu Ira atas cuti yang disampaikannya. 
5 Berikut merupakan strategi khusus dalam bernegosiasi, kecuali.... 

 A Memberikan jaminan-jaminan 

 B Mitra yang tertutup 

 C Pembicaraan yang menyimpang 

 D Menciptakan suasana yang nyaman 

 E Waktu yang terbatas 

6 Strategi yang digunakan seseorang dengan cara menyampaikan informasi-informasi yang 

bisa menekan atau menimbulkan belas kasihan pada mitra bicara disebut dengan strategi.... 

 A Melibatkan pihak lain 

 B Memanipulasi 

 C Mengancam 

 D Memberikan jaminan 

 E Membuat agenda 

7 Aldebaran : "Ide bagus tuh, Tapi, di rumah saya saja. Rumah kamu jauh." 
Andin  : "Pakai motorlah. Paling ngak sampai setengah jam sampai." 
Kutipan percakapan di atas merupakan struktur teks negosiasi bagian.... 

 A Orientasi  

 B Pengajuan 

 C Penawaran 

 D Permohonan 

 E Kesepakatan 

8 Pelamar kerja  : “Selamat siang, Pak.” 

Kepala personalia : “Selamat siang. Silahkan duduk. Saudara Wijaya, bukan?” 
Pelamar kerja  : “Benar, Pak.” 
Kepala personalia : “Langsung ke inti permasalahan saja ya, saudara Wijaya. Kami 

telah membaca lamaran Saudara dan kami tertarik untuk mengajak 
Saudara bergabung dengan perusahaan kami. Hanya saja, ada 
sedikit ganjalan perihal permohonan gajiyang Saudara ajukan. 
Menurut kami 5 juta rupiah terlalu besar.” 

Pelamar kerja : “Saya kira tidak besar, Pak. Saya mengajukan angka itu dengan 
pertimbangan bahwa saya harus menyewa kamar karena rumah saya 
jauh. Selain itu, saya juga membiayai dua adik saya yang masih 
kecil.” 

Kepala personalia : “Oh begitu. Tapi, bisa dikurangi 1 juta saja ya, Saudara Wiyaja.” 
Pelamar kerja : “ Maaf, Pak. Itu sudah say hitung benar dengan kebutuhan bulanan 

saya. Saya rasa perusahaan tidak akan rugi menggaji saya 5 juta 
karena saya berjanji akan bekerja dengan keras.” 

Kepala personalia : “Hmm…saya yakin itu. Baiklah, saya setuju 5 juta. Tapi, itu gaji 



keseluruhan ya, bukan gaji pokok.” 
Pelamar kerja  : “Saya mengerti, Pak.” 
Kepala personalia : “Baiklah kalau begitu, selamat bergabung dengan perusahaan 
kami.” 
Pelamar kerja  : “Terimakasih, Pak.” 
Kepala personalia : “Iya sama-sama.” 
Isi dari dialog di atas adalah…. 

 A Ketidaksetujuan Wijaya terhadap kepala personalia. 

 B Negosiasi penerimaan karyawan baru oleh kepala personalia. 

 C Negosiasi gaji calon karyawan dan kepala personalia. 

 D Kritikan calon karyawan kepada kepala personalia. 

 E Ketidaksesuaian gaji yang dilaporkan karyawan. 

9 Pengusaha : Langsung saja, saya keberatan atas aksi mogok yang kalian lakukan! 
Perusahaan bisa merugi kalau karyawan terus-terusan mogok begini! 

Karyawan : Aksi yang kami lakukan bukan tanpa alasan, pak! 
Pengusaha : Alasan apa? 
Karyawan : Kami meminta kanaikan upah, pak! Hari ini harga kebutuhan pokok 

semakin meningkat, sementara penghasilan kami tetap! 
Topik yang tepat untuk teks negosiasi tersebut adalah.... 

 A Teks negosiasi antara perwakilan karyawan dan pengusaha. 

 B Kemarahan karyawana terhadap pengusaha. 

 C Pengusaha tidak mau bertemu dengan karyawan. 

 D Kekesalan karyawan terhadap kenaikan upah. 

 E Keinginan karyawan untuk berdiskusi dengan pengusaha tentang kenaikan upah. 

10 Berikut ini kaidah teks negosiasi yang baik, kecuali.... 

 A Tidak menyajikan lebih dari tiga argumen dalam satu waktu. 

 B Mulai dengan argumen yang paling kuat dan didukung dengan fakta. 

 C Bangun argumen secara logis, rapat, mengikat, dan hati-hati. 

 D Menjelaskan pendapat orang lain. 
 E Jabarkan kembali pokok bahasan pihak mitra negosiasi untuk menunjukan bahwa kamu 

telah mengerti. 

11 Dalam teks negosiasi, bagian pemenuhan biasanya memberitahukan tentang barang atau 

permasalahan agar lawan intraksi menjadi lebih paham. Bagian ini juga menjelaskan serta 

menjawab pertanya dari…. 

 A Pembeli 

 B Permintaan yang telah diajukan 

 C Permintaan 

 D Pedagang 

 E Lawan bicara 

12 Bagian teks negosiasi yang berisikan pernyataan mengenai barang atau masalah yang 

sedang dihadapi adalah.... 



 A Uraian 
 B Permintaan 
 C Interaksi 
 D Penawaran 
 E Kesepakatan 
13 Berikut ini termasuk struktur teks negosiasi secara kompleks, kecuali.... 

 A Orientasi 
 B Permintaan 
 C Kesepakatan 
 D Penawaran 
 E Pemanfaatan 
14 Perhatikan tata cara debat berikut 

1. Menyatakan argumen-argumen yang logis 
2. Menyatakan argumen dengan bahasa yang santun 
3. Mengumpulkan informasi berupa fakta yang mendukung argument 
4. Menyatakan sanggahan dengan bahasa yang sopan 
5. Tidak menggunakan pernyataan negatif mengenai pribadi pihak lain 
Urutan tata cara debat yang baik yaitu 

 A 1-2-3-4-5 

 B 3-2-4-1-5 

 C 3-1-4-2-5 

 D 4-2-1-3-5 

 E 3-2-1-4-5 

15 Pengertian dari tim afirmasi dalam debat adalah…. 

 A Tim yang tidak mendukung atau menolak mosi 

 B Tim yang berargumentasi dalam rangka mendukung mosi 

 C Tim yang memberi penilaian 

 D Orang yang menulis hasil debat 

 E Tim yang menyampaikan argumen dalam rangka menolak mosi 

16 Berikut ini kaidah-kaidah yang harus diperhatikan untuk menyampaikan gagasan dalam 

debat, kecuali.... 

 A Sampikanlah gagasan dengan jelas dan dengan argumen yang masuk akal. 

 B Gunakan kalimat yang efektif yang mudah dipahami audiens. 

 C Gunakan bahas yang baik dan benar. 

 D Sesuai gagasan dengan topik yang dipedebatkan. 

 E Gunakan lafal, suara, dan intonasi yang jelas. 

17 Salah satu hal yang tidak dibenarkan dalam kegiatan debat adalah.... 

 A Menilai baik lawan debat 

 B Berdiskusi dengan lawan debat 

 C Melakukan perlawanan terhadap dewan juri 

 D Tidak menghina lawan debat 



 E Memberikankeleluasaan kaepada lawan debat 

18 Salah satu manfaat membuat kerangka debat adalah.... 

 A Memudahkan menjatuhkan lawan debat 

 B Menilai kerja lawan 
 C Membuar argument-argumen yang tepat 

 D Memudahkan dalam menentukan sebuah topik 
 E Memilih cara damai 
19 Salah satu metode yang dapat digunakan dalam debat adalah metode.... 

 A Langka 

 B Menjatuhkan lawan 
 C Mengkritik lawan 
 D Terpatahkan 

 E Logika 
20 Kegiatan debat yang dilakukan oleh anggota parlemen termasuk jenis debat.... 

 A Informal 
 B Formal 
 C Terstruktur 
 D Ada aturannya 
 E Terencana 
21 Perlu disadari bahwa adanya perbedaan pendapat lumrah dalam suatu debat. Kedua belah 

pihak harus menyadari tujuan mengikuti debat, yaitu.... 

 A Mengikuti ajang bergengsi dari setiap sekolah. 

 B Mematikan lawan debat dengan sempurna. 

 C Menilai jalannya kegiatan debat. 

 D Menyimpulkan hasil debat. 

 E Menyampaikan pendapat masing-masing. 

22 Berikut ini kaidah-kaidah yang harus diperhatikan untuk menyampaikan gagasan dalam 

debat, kecuali.... 

 A Sampikanlah gagasan dengan jelas dan dengan argumen yang masuk akal. 

 B Gunakan kalimat yang efektif yang mudah dipahami audiens. 

 C Gunakan bahas yang baik dan benar. 

 D Sesuai gagasan dengan topik yang dipedebatkan. 

 E Gunakan lafal, suara, dan intonasi yang jelas. 

23 Perhatikan kutipan paragraf berikut! 

(1) Kecelakaan berbagai jenis kendaraan utama sistem persenjataan milik TNI sering terjadi. 
(2) Sepanjang tahun 2009 saja, tercatat sudah 76 anggota TNI tewas dalam kecelakaan 
tersebut. (3) Tak hanya dari prajurid TNI, korban jiwa juga berjatuhan dari kalangan sipil. 
(4) Selain banyaknya korban, negara juga dirugikan secara meteril setiap tahunnya. (5) 
Kondisi seperti ini dikhawatirkan semakin menjatuhkan moral prajurit TNI dan ditakutkan 
semakin mengikis kebangsaan sebagai TNI. 
Kalimat pendapat dalam paragraf tersebut ditandai dengan nomor…. 

 A (1) 



 B (2) 
 C (3) 
 D (4) 
 E (5) 
24 Bahkan batu-batu yang keras dan bisu 

Mengagungkan nama-Mu dengan cara sendiri 
Menggeliat derita pada lekuk dan liku 
bawah sayatan khianat dan dusta. 
Gaya bahasa yang sama dengan puisi di atas terdapat terdapat pada kalimat…. 

 A Bunga ros menjaga dirinya dengan duri 

 B Kalau engkau jadi bunga, aku jadi tangkainya 

 C Aku adalah suara yang kau hembuskan 

 D Biarlah aku menjadi matahari hidupmu 

 E Seperti air dengan minyak 

25 Sawah hijau terbentang 
Pepohonan rindang menambah keindahan 
Burung-burung terbang dan berkicauan 
Terbang ke awan yang tinggi 
Membawa kesenangan dan kegembiraan 
Hamparan padang rumput nan hijau 
Memberikan kesejukan dalam diriku 
Larik puisi di atas yang mengandung imajinasi audio visual yaitu larik….. 

 A 1 
 B 2 
 C 3 
 D 4 
 E 5 
26 Matahari pergi 

Bulan kehilangan arti 
Kau matahari, aku bulan 
………………………… 
Baris bermajas hiperbola yang tepat untuk melengkapi puisi di atas adalah…. 

 A Jika kau pergi, aku mati 

 B Kau sungguh lelaki tak tahu diri 

 C Di manakah cahayamu 

 D Ku takkan pergi mencarimu 

 E Jika kau bunga, aku tangkainya 

27 Berikut ini yang merupakan unsur lahir puisi adalah…. 

 A Tema 
 B Nada 
 C Amanat 
 D Diksi 
 E Perasaan 



28 Tiga anak kecil  

Dalam langkah malu-malu  

Datang ke Salemba Sore itu 

"Ini dari kami bertiga  

Pita hitam dalam karangan bunga  

Sebab kami ikut berduka 

Bagi kakak yang ditembak mati siang tadi." 

Makna lambang kata "pita hitam" dalam puisi tersebut adalah tanda…. 

 A Bersedih 
 B Berdoa 
 C Berduka 
 D Berharap 
 E Bermohon 
29 Tiga anak kecil  

Dalam langkah malu-malu  

Datang ke Salemba Sore itu 

"Ini dari kami bertiga  

Pita hitam dalam karangan bunga  

Sebab kami ikut berduka 

Bagi kakak yang ditembak mati siang tadi." 

Berdarkan isinya, puisi di atas merupakan jenis puisi.... 

 A Balada 
 B Himne 
 C Satire 
 D Epigram 
 E Elegi 
30 Tiga anak kecil  

Dalam langkah malu-malu  

Datang ke Salemba Sore itu 

"Ini dari kami bertiga  

Pita hitam dalam karangan bunga  

Sebab kami ikut berduka 

Bagi kakak yang ditembak mati siang tadi." 

Amanat puisi di atas adalah ........  

 A Perjuangan sekelompok anak kecil yang turut berduka.  

 B Segeralah ke Salemba untuk menuntut keadilan.  

 C Berjuanglah untuk mempertahankan golongan tertentu.  

 D Hendaklah kita menghargai pengorbanan yang membela kebenaran. 

 E Segala perjuangan bila tidak dilandasi dengan keimanan akan terkalahkan.  

31 Janganlah sampai kawan 
Kesejahteraan tinggallah angan 
Keadilan hanyalah khayal 



Kemerdekaan kembali terjajah 
Yang tersisa hanyalah kebodohan 
Mari naik kapal, kawan 
Jangan hanya tinggal diam 
Mari bersatu ambil peranan 
Buatlah perubahan 

Maksud larik pertama dalam kutipan puisi tersebut adalah…. 

 A Keadaan negara kita 

 B Imbauan kepada para pemuda 

 C Janji para pemuda 

 D Negara yang terlindung 

 E Membangun para pemuda 

32 Janganlah sampai kawan 
Kesejahteraan tinggallah angan 
Keadilan hanyalah khayal 
Kemerdekaan kembali terjajah 
Yang tersisa hanyalah kebodohan 
Mari naik kapal, kawan 
Jangan hanya tinggal diam 
Mari bersatu ambil peranan 
Buatlah perubahan 
Suasana yang tergambar dalam puisi tersebut adalah…. 

 A Tegang 
 B Sunyi 
 C Resah 
 D Damai 
 E Marah 
33 Jika hendak mengenal orang berilmu 

Beratnya dan belajar tiadalah semu 

Jenis puisi di atas adalah.... 

 A Talibun 
 B Gurindam 
 C Karmina 
 D Syair 
 E Bidal 
34 Di bawah ini yang merupakan ciri-ciri dari puisi lama kecuali…. 

 A Terikat oleh jumlah baris tiap bait 

 B Anonim 
 C Puisi yang tak dikenal nama pengarangnya 

 D Bersifat lisan 
 E Bentukna rapi 
35 Di bawah ini yang merupakan ciri-ciri pantun kecuali…. 

 A Setiap bait terdiri dari 4 baris 



 B Baris 1 dan 2 adalah isi 
 C Bersajak a-b-a-b 
 D Berasal dari Melayu 
 E Setiap baris biasanya 8-12 suku kata 
36 Tanam melati di rama-rama 

Ubur-ubur sampingan dua 
Sehidup semati kita bersama 
Satu kubur kelak berdua 
Berdasarkan isinya pantun di atas merupakan pantun.... 

 A Anak-anak 
 B Orang muda 
 C Orang Tua 
 D Jenaka 
 E Teka-teki 
37 Dalam ribuan pagi bahagia datang 

Tersenyum bagai kencana 
Bersinar bagai cendana 
Beradasarka jumlah baris dalam baitnya, jenis puisi di atas adalah.... 

 A Distikon 
 B Sektet 
 C Tersina 
 D Stanza 
 E Kuint 
38 Puisi baru yang jumlah baris tiap baitnya terdiri dari delapan baris adalah…. 

 A Soneta 
 B Kuatren 
 C Septime 
 D Oktava 
 E Distikon 
39 Aku bertanya 

Tetapi pertanyaanku 
Membentur jidad para penyair salon 
Yang bersajak tentang anggur dan rembulan 
Sementara ketidakadilan terjadi di sampingnya 
Dan delapan juta kanak-kanak tanpa pendidikan 
Termangu-mangu di kaki dewi kesenian 
Berdasarkan isinya, kutipan puisi di atas termasuk ke dalam puisi…. 

 A Balada 
 B Elegi 
 C Himne 
 D Satire 
 E Ode 
40 Sajak yang berisi tentang ajaran hidup dan semangat perjuangan adalah…. 

 A Epigram 
 B Himne 



 C Ode 
 D Elegi 
 E Balada 
41               Sungguh tak dapat kusangka Hilman, karena ulahmu semua keluarga ini 

menanggung akibatnya. Lihat! ayah dan ibu menanggung malu, Kak Rosa kau buat sibuk 
mondar mandir pengadilan dan kantor polisi, dan aku harus membayar uang sewa pengacara 
untuk membelamu. Semua harta keluarga habis hanya untuk menyelesaikan masalah yang 
kau buat itu. 
Peribahasa yang sesuai dengan ilustrasi di atas adalah………. 

 A Karena nila setitik rusak susu sebelanga 

 B Menepuk air di dulang, terperci muka sendiri 

 C Semut di seberang lautan tampak, gajah di depan mata tak tampak 

 D Asam di darat, asam di laut 

 E Sepandai pandainya tupai melompat, pasti akan jatuh juga 

42 Biografi berasal dari bahasa Yunani, bios berarti hidup dan graphien berarti.... 

 A Lisan 
 B Kata 
 C Tulis 

 D Kalimat 
 E Indah 
43 Dengan adanya biografi, kita dapat menemukan hubungan, sebuah mistri yang melingkupi 

hidup seseorang, dan penjelasan mengenai tindakan  atau perilaku dalam hidupnya. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa biografi adalah.... 

 A Buku yang didalamnya menceritakan kejadian-kejadian hidup seseorang. 

 B Buku tentang kisah manusia. 
 C Buku keindahan alam. 
 D Buku tentang kejadian indah yang dirasakan seseorang. 
 E Buku tentang kesenjangan sosial dalam masyarakat. 
44 Biografi memuat informasi berupa fakta serta disajikan dalam bentuk.... 

 A Eksposisi 
 B Argumentasi 
 C Persuasi 
 D Narasi 
 E Deskripsi 
45 Catatan riwayat hidup yang ditulis oleh diri tokoh sendiri disebut.... 

 A Biografi 
 B Autobiografi 
 C Bibliografi 
 D Phobiografi 
 E Sinematografi 
46 Bagian struktur teks biografi yang berisi komentar evaluasi atau pernyataan simpulan 

mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya adalah…. 

 A Orientasi 



 B Reorientasi 
 C Kejadian penting 
 D Deskripsi 
 E Narasi 
47 Berikut merupakan kaidah kebahasaan dalam teks biografi, kecuali… 
 A Banyak mengguakan kata sambung, kata depan, ataupun nomina yang berkenaan 

dengan urutan waktu. 
 B Menggunakan pronominal (kata ganti) orang ketiga tunggal. 
 C Banyak menggunakan kata kerja tindakan untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa atau 

perbuatan fisik yang dilakukan oleh tokoh. 
 D Banyak menggunakan kata kerja aktif untuk menjelaskan peristiwa yang dialami tokoh 

sebagai subjek yang diceritakan. 
 E Banyak menggunakan kata kerja yang berhubungan dengan aktivitas mental dalam 

rangka penggambaran peran tokoh. 
48 B.J. Habibie adalah salah satu tokoh panutan dan menjadi kebanggaan bagi banyak orang di 

Indonesia. Beliau adalah Presiden ketiga Republik Indonesia. Nama dan gelar lengkapnya 
Prof. DR (HC). Ing. Dr. Sc. Mult. Bacharuddin Jusuf Habibie. Beliau dilahirkan di Pare-
Pare, Sulawesi Selatan, pada tanggal 25 Juni 1936. Beliau merupakan anak keempat dari 
delapan bersaudara, pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan RA.Tuti Marini Puspowardojo. 
Habibie menikah dengan Hasri Ainun Habibie pada tanggal 12 Mei 1962 dan dikaruniai dua 
orang putra yaitu Ilham Akbar dan Thareq Kemal. 
Kutipan diatas termasuk struktur teks biografi .... 

 A Reorientasi 
 B Peristiwa dan masalah 
 C Orientasi 
 D Koda 
 E Reaksi 
49 Demi ibunya yang telah bersusah payah membiayai hidup dan pendidikannya, Habibie 

belajar dengan sungguh-sungguh. Tekadnya ia harus jadi orang sukses. Pada saat ia kuliah 
di Jerman itu, tahun 1955, di Aachean, 99% mahasiswa Indonesia yang belajar di sana 
diberi beasiswa penuh. Hanya beliaulah yang memiliki paspor hijau. Ketika musim liburan 
tiba, ia menggunakan waktunya untuk mengikuti ujian dan bekerja. Sehabis masa libur, ia 
kembali fokus belajar. Gaya hidupnya ini sangat berbeda dibandingkan  teman-temannya 
yang memilih menggunakan waktu liburan musim panas untuk bekerja, mencari 
pengalaman, tanpa mengikuti ujian. 
Hal yang dapat diteladani dari tokoh adalah .... 

 A Tidah patuh pada orang tua 
 B Belajar dengan sungguh-sungguh dan pekerja keras. 
 C Mencari pengalaman kerja. 
 D Tidak mengikuti ujian. 
 E Menghamburkan uang dengan berfoya-foya 
50 Di Indonesia, Habibie menjadi Menteri Negara Ristek/ Kepala BPPT selama 20 tahun, ketua 

Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), memimpin perusahaan BUMN strategis, 
dipilih menjadi wakil Presiden RI dan menjadi Presiden RI ke 3 setelah Soeharto mundur 
pada tahun 1998. Pada masa jabatan Habibie, terjadi referendum di Timor Timur, sampai 
akhirnya Timor Timur memisahkan diri dari Indonesia. Dalam masa jabatannya yang 



 

singkat, BJ Habibie telah meletakkan dasar bagi kehidupan demokrasi dan persatuan 
wilayah di Indonesia dengan disahkannya undang-undang tentang otonomi daerah dan 
undang-undang tentang partai politik, UU tentang Pemilu dan UU tentang susunan 
kedudukan DPR/MPR. 
Permasalahan apa yang dialami tokoh tersebut? 

 A Menjadi Menteri Negara Ristek/Kepala BPPT. 
 B Memimpin perusahaan BUMN strategis. 
 C Dipilih menjadi wakil Presiden RI. 
 D Pada masa jabatan Habibie, terjadi referendum di Timor Timur. 
 E Meletakkan dasar bagi kehidupan demokrasi dan persatuan wilayah di Indonesia. 


