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PKn
Semester 1
Desa
1.

2.

3.

4.

Desa
 Desa adalah wilayah yang ditempati sejumlah penduduk danmerupakan organisasi pemerintahan terendah.
 Wilayah desa terdiri atas beberapa dusun atau kampung.
 Dusun atau kampung terdiri atas beberapa RW. RW sendiriterdiri atas beberapa RT.
 Desa dipimpin seorang kepala desa yang dipilih oleh rakyat.
Kelurahan
 Di daerah perkotaan, desa disebut Kelurahan. Kelurahanmerupakan wilayah yang terdiri atas beberapa kampung.
 Kampung terdiri atas beberapa RW.
 RW terdiri atas beberapa RT.
 Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah.
 Lurah adalah pegawai negeri/pemerintah.
 Lurah tidak dipilih oleh rakyat, lurah ditunjuk oleh wali kota/bupati atas usul camat.
Pemerintahan Desa
 Lembaga pemerintahan desa merupakan lembaga yangmenjalankan pemerintahan desa.
 Pemerintahan desa terdiri atas pemerintah desa dan bermitradengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
 Pemerintah desa terdiri atas:
– Kepala desa
 Kepala desa adalah kepala pemerintah desa yangdipilih langsung oleh peduduk desa untuk masajabatan 6
tahun.
 Kepala desa dapat dipilih satu kali lagi untuk masajabatan berikutnya.
 Kepala desa bertanggung jawab dalam bidang pembangunan dan kemasyarakatan.
– Pamong desa
Pamong desa atau perangkat terdiri atas:
 Sekretaris Desa (Sekdes) atau Carik.
 Kepala Urusan (Kaur).
 Kepala dusun atau kebayan.
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
 Badan Permusyawaratan Desa berkedudukan sejajar danmenjadi mitra kerja pemerintah desa.
 Tugas BPD antara lain;
– menetapkan peraturan desa bersama kepala desa,
– menyelenggarakan pemilihan kepala desa, dan perangkat desa,
– melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraanpemerintah desa.
 Anggota BPD dipilih atas dasar musyawarah mufakat.
 BPD terdiri atas ketua, wakil ketua, dan sekretaris sertaanggota yang dipilih atas dasar musyawarah.
 Masa jabatan BPD selama 6 tahun.
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Latihan
1. Kelurahan dipimpin oleh ....
a. kepala desa
b. carik
c. lurah
d. bayan
3. Penduduk desa pada umumnya bekerja sebagai ….
a. petani
b. pegawai negeri
c. buruh pabrik
d. profesional
5.

7.

9.

11.

13.

15.

17.

19.

2.

4.

Lurah membawahi langsung ….
a. kepala dusun
b. ketua RT
c. kepala lingkungan
d. ketua RW
Kelurahan umumnya terdapat di ....
a. pantai
b. gunung
c. desa
d. kota

6.

Dalam sistem pemerintahan desa kedudukan BPD
dengan kepaladesa ialah ….
a. lebih tinggi kepala desa
b. lebih tinggi BPD
c. semuanya di bawah kepala dusun
d. sejajar antara BPD dan kades
Melaksanakan
pengawasan
penyelenggaraan
pemerintahan desamerupakan tugas ….
a. kepala desa
b. BPD
c. kepala dusun
d. LKMD
Yang bukan perangkat kelurahan ialah ….
a. kepala-kepala lingkungan
b. kepala-kepala urusan
c. sekretaris kelurahan
d. kebayanan
Pemerintah desa terdiri dari ….
a. sekretaris desa dan perangkat desa lainnya
b. kepala desa dan perangkat desa
c. kepala desa da ketua RW
d. kepala desa dan bendahara desa
Desa atau kelurahan adalah pemerintahan terendah
di bawah ….
a. bupati
b. walikota
c. camat
d. wedana
Wilayah kelurahan dipimpin oleh seorang .…
a. camat
b. bupati
c. lurah
d. gubernur

10.

8.

12.

14.

16.

18.

20.
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Kepala desa dipilih oleh ….
a. ketua RT
b. penduduk desa
c. ketua RW
d. kepala dusun
Anak-anak balita di desa setiap bulan ditimbang berat
badannyadi ….
a. poskamling
b. puskesmas
c. LKMD
d. posyandu
Kepala desa menetapkan peraturan desa bersama ….
a. BPD
b. kepala dusun
c. ketua RW
d. LKMD
Membantu
sekretaris
desa
dalam
melakukan
administrasikependudukan dan catatan sipil merupakan tugas
….
a. kepala urusan umum
b. kepala urusan keuangan
c. kepala urusan pemerintahan
d. kepala urusan pembangunan
Berikut lembaga-lembaga sosial yang terdapat di desa,
kecuali ….
a. posyandu
b. koperasi
c. PKK
d. BPR
Kebayanan adalah perangkat desa yang membawahi wilayah
….
a. desa
b. RT
c. RW
d. dusun
Berikut yang merupakan tugas ulu-ulu adalah ….
a. di bidang keamanan dan ketertiban
b. di bidang keagamaan
c. di bidang pemuda dan olahraga
d. di bidang pertanian dan perkebunan
Wadah pembinaan generasi muda ialah ….
a. karang taruna
b. koperasi
c. posyandu
d. LPM
Masa jabatan kepala desa menurut UU No. 32 Tahun 2004
ialah ….
a. 5 tahun
b. 8 tahun
c. 6 tahun
d. 10 tahun
Berikut yang bukan perangkat desa adalah ….
a. sekretaris desa
b. bendahara
c. kepala urusan umum
d. kepala keluarga
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Ayo, isilah titik-titik soal berikut dengan jawaban yang benar
1. Gaji seorang kepala desa berupa ….
2. Kepala pemerintahan terendah yang menjadi Pegawai Negeri Sipilialah ….
3. KUD singkatan dari ….
4. BPD singkatan dari ….
5. Tempat memeriksakan kesehatan bayi adalah ….
6. Gabungan dari beberapa Rukun Tetangga disebut ….
7. Lurah memperoleh gaji dari ….
8. Rancangan peraturan desa diajukan oleh ….
9. Prosedur pengurusan Kartu Tanda Penduduk dimulai dari ….
10. Lurah diangkat oleh ....
Ayo, jawab pertanyaan di bawah ini dengan benar.
1. Sebutkan kepala-kepala urusan di desa atau kelurahan.
2. Apa yang dimaksud dengan desa?
3. Sebutkan 3 perangkat desa.
4. Sebutkan perbedaan desa dan kelurahan.
5. Apa saja tugas sekretaris kelurahan?

Kecamatan






Wilayah kecamatan merupakan gabungan dari beberapa desa/kelurahan.
Kecamatan dipimpin oleh camat. Camat adalah Pegawai NegeriSipil. Ia menerima gaji dari pemerintah.
Dalam menjalankan tugasnya, camat dibantu oleh sekretariskecamatan (sekcam), kepala-kepala urusan, dan kepalakepalaseksi.
Dalam membina wilayah, camat juga dibantu oleh kepolisian sector(polsek) yang dikepalai kepala kepolisian sektor
(kapolsek), dankomando rayon militer (koramil) dikepalai oleh komandan rayonmiliter (danramil).
Camat, kapolsek dan danramil disebut Muspika (musyawarahpimpinan kecamatan).

Latihan
1. Wilayah kecamatan merupakan gabungan dari beberapa
….
a. desa dan kelurahan
b. desa dan kelurahan
c. kelurahan
d. dusun dan RW
3. Pusat kesehatan di tingkat kecamatan disebut ….
a. rumah sakit
b. poliklinik
c. posyandu
d. puskesmas

2.

4.

5.

Koramil membantu camat di bidang ….
a. pembangunan
b. pemerintahan
c. pertahanan dan keamanan
d. keamanan dan ketertiban

6.

7.

Polsek dipimpin oleh ….
a. kapolsek
b. danramil
c. kapolres
d. kapolda

8.

Kecamatan adalah kesatuan wilayah pemerintah yang
terdiri atas….
a. desa dan kelurahan
b. kota
c. kabupaten
d. provinsi
Kecamatan yang sebagian besar penduduknya bekerja di
bidangpertanian disebut ….
a. kecamatan terisolir
b. kecamatan transito
c. kecamatan agraris
d. kecamatan nelayan
Memberikan pelayanan di bidang pendidikan adalah
tugas lembaga….
a. kantor KUA
b. danramil
c. dinas pendidikan
d. kapolsek
Berikut yang tidak termasuk bagian dari MUSPIKA
adalah ….
a. camat
b. kapolsek
c. danramil
d. sekretaris kecamatan
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10. Lembaga sosial yang bertugas melayani kesehatan ibu
dan anakialah ….
a. posyandu
b. BKIA
c. puskesmas
d. pospin
12. Kecamatan dipimpin oleh ….
a. walikota
b. lurah
c. camat
d. bupati

11. Dalam melaksanakan tugasnya, sekretaris kecamatan
dibantu olehbeberapa kepala urusan, kecuali ….
a. kepala urusan ketenteraman dan ketertiban
b. kepala urusan umum
c. kepala urusan keuangan
d. kepala urusan pemerintahan
13. Melaksanakan tugas di bidang administrasi dan 14. Sekretariat kecamatan dipimpin oleh ….
pelayanan umumadalah tugas dari ….
a. kepala urusan pemerintahan
a. kepala urusan pemerintahan
b. kepala seksi pemerintahan
b. kepala seksi pemerintahan
c. sekretaris kecamatan
c. sekretaris kecamatan
d. camat
d. camat
15. Kecamatan merupakan organisasi pemerintahan di 16. Wilayah kecamatan yang merupakan pusat perdagangan
bawah ….
dikabupaten biasa disebut dengan ….
a. provinsi
a. kecamatan dagang
b. negara
b. kecamatan kota
c. kabupaten
c. kota kecamatan
d. kawedanan
d. kecamatan pusat
17. PPK merupakan salah satu unsur pelaksana pemilu yang 18. Camat diangkat atas usul ....
bertugas....
a. kepala desa
a. mengurusi perhitungan suara
b. sekretaris daerah
b. mengawasi jalannya Pemilu di kecamatan
c. sekretaris kecamatan
c. memberi sanksi partai politik yang melanggar
d. pamong desa
aturan
d. menghukum ketua partai politik kecamatan yang
bersalah
19. Camat diangkat oleh ....
20. Komando militer di tingkat kecamatan adalah ....
a. sekretaris daerah
a. dandim
b. walikota atau bupati
b. danramil
c. kepala desa
c. dankopasus
d. gubernur
d. danrem
Ayo, isilah titik-titik soal berikut dengan jawaban yang benar di
1. Melayani keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan tugas….
2. Sekretaris kecamatan bertanggung jawab langsung kepada ….
3. Masalah kependudukan dan perizinan adalah bagian tugas darikepala seksi ….
4. Polsek berkedudukan di wilayah ….
5. Menjaga dan memelihara prasarana kecamatan adalah tugaskepala urusan bidang ….
6. Kepala subseksi polisi pamong praja di bawah kepala seksi ….
7. Kepanjangan dari KUA adalah .…
8. Urusan administrasi di pemerintahan kecamatan di bawah kendali….
9. Penghitungan suara di tingkat kecamatan pada pemilu legislatif atau pilkada dilaksanakan oleh ....
10. Lembaga di kecamatan yang mengurusi pernikahan adalah ....
Ayo, jawab pertanyaan di bawah ini dengan benar.
1. Siapakah yang membantu camat dalam penyelenggaraanpemerintah?
2. Sebutkan unsur-unsur Muspika.
3. Apa yang dimaksud wilayah kecamatan?
4. Apa pengertian dari monografi dan apa kegunaannya?
5. Kantor apa saja yang biasa terdapat di wilayah kecamatan?
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Kotamadya








Kabupaten merupakan gabungan dari beberapa kecamatan.Kabupaten disebut juga Daerah Tingkat II.
Lembaga-lembaga daerah kabupaten/kota adalah sebagai berikut.
a. Bupati atau wali kota.
b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tingkat II.
c. Perangkat daerah.
Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretaris daerah(sekda), asisten daerah, kepala bagian, dan kepala
subbagian.
Bupati/wali kota dalam membina wilayah dibantu oleh Muspida(musyawarah pimpinan daerah), yang terdiri atas:
a. Komandan kodim (komando distrik militer).
b. Kapolres (kepala kepolisian resort).
c. Kepala kejaksaan negeri.
d. Kepala pengadilan negeri.
Lembaga-lembaga atau instansi-instansi yang membantu tugasbupati/wali kota antara lain:
a. Dinas-dinas daerah, seperti kesehatan, pekerjaan umum,pendidikan, dan lain-lain.
b. Lembaga teknis daerah, seperti Badan Kepegawaian Daerah,Badan Pengawas Daerah, Kantor
Kependudukan dan CatatanSipil, dan lain-lain.
c. Kecamatan.
d. Desa/kelurahan.

Latihan
1. Gabungan dari beberapa wilayah kecamatan disebut ….
a. kabupaten
b. kabupaten/kota
c. kota
d. kawedanan
3. Wilayah kabupaten yang terletak di dataran tinggi, suhu
udaranya….
a. panas
b. dingin
c. sejuk
d. hujan
5. Menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat
merupakantugas lembaga ….
a. asisten pemerintahan
b. DPRD
c. sekretaris daerah
d. kepala bagian pemerintahan
7. Berikut yang tidak termasuk musyawarah pimpinan
daerah ialah….
a. komandan rayon militer
b. kapolres
c. kepala kejaksaan negeri
d. kepala pengadilan negeri
9. DPRD termasuk lembaga ….
a. yudikatif
b. legislatif
c. eksekutif
d. hukum
11. Undang-undang yang mengatur pemerintahan daerah
ialah ….
a. UU. RI No. 34 Tahun 2004
b. UU. RI No. 33 Tahun 2004
c. UU. RI No. 32 Tahun 2004
d. UU. RI No. 31 Tahun 2004

2.

4.

6.

8.

Pemerintah kabupaten adalah ….
a. daerah tingkat I
b. daerah karesidenan
c. daerah tingkat II
d. daerah administratif
Kepala daerah tingkat II dipilih untuk masa jabatan ….
a. 10 tahun
b. 6 tahun
c. 8 tahun
d. 5 tahun
Lembaga yang menyelenggarakan pemilihan kepala
daerah ialah….
a. KPPI
b. DPRD
c. KPUD
d. Pemerintah kabupaten/kota
Tugas sekretaris daerah dibantu oleh beberapa ….
a. kepala bagian
b. kepala subbagian
c. kepala seksi
d. asisten

10. Lembaga eksekutif daerah ialah ….
a. camat
b. DPRD I
c. DPRD II
d. bupati/wali kota
12. Lembaga yang merupakan mitra bupati/wali kota dalam
pelaksanaan pemerintah kabupaten/kota adalah ….
a. DPR
b. DPRD II
c. DPRD I
d. sekda
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13. Menyusun rancangan peraturan daerah merupakan tugas 14. Berikut yang tidak termasuk perangkat daerah ialah ….
….
a. sekretaris daerah
a. wakil wali kota
b. asisten
b. bupati
c. kepala bagian
c. wakil bupati
d. DPRD
d. camat
15. Sekretaris daerah bertanggung jawab kepada ….
16. DPRD tingkat II terdapat di ….
a. bupati
a. kabupaten
b. wedana
b. kelurahan
c. gubernur
c. kota administratif
d. camat
d. desa
17. Pemerintah kota (pemkot) dikepalai seorang ….
18. Bupati mengepalai daerah ….
a. gubernur
a. kotamadya
b. bupati
b. kecamatan
c. wedana
c. kabupaten
d. wali kota
d. kota administrasi
19. Daerah tingkat II berada di bawah pemerintah ….
20. Ketua DPRD II dipilih oleh ...
a. pusat
a. rakyat
b. kabupaten
b. wali kota
c. propinsi
c. anggota DPRD sendiri
d. kecamatan
d. bupati
Ayo, isilah titik soal berikut dengan jawaban yang benar
1. Kabupaten/kota disebut juga ….
2. Pembantu bupati dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat adalah ….
3. Wilayah kabupaten/kota merupakan gabungan dari beberapa ….
4. Bupati dipilih secara langsung oleh ….
5. Bupati/wali kota bertanggung jawab kepada ….
6. Tingkat pemerintahan di atas kecamatan ialah ….
7. Masa jabatan wali kota adalah … tahun.
8. Bupati atau wali kota dipilih oleh ....
9. Pasangan calon bupati atau wali kota dalam Pilkada diajukan oleh....
10. Bupati atau wali kota dilantik oleh ....
Ayo, jawab pertanyaan di bawah ini dengan benar.
1. Apa yang dimaksud pemerintah kabupaten?
2. Sebutkan unsur-unsur dalam Muspida.
3. Siapakah yang disebut kepala pemerintah daerah?
4. Sebutkan asas pemilihan kepala daerah dan wakilnya di Indonesia.
5. Sebutkan perbedaan antara kabupaten dan kota.
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Provinsi


Wilayah Provinsi
a. Wilayah provinsi merupakan gabungan dari beberapa wilayahkabupaten atau kota.
b. Wilayah provinsi berupa wilayah daratan dan wilayahperairan.
c. Masing-masing provinsi mempunyai kekayaan budaya yangberaneka ragam ada rumah adat, pakaian adat,
makanan,senitari, senjata, dan karya sastra.
 Pemerintahan provinsi
a. Pemerintah provinsi disebut juga pemerintah daerah otonomdan daerah administratif.
b. Pemerintah provinsi dipimpin seorang gubernur dan bertanggung jawab kepadaDPRD provinsi.
c. DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yangmemiliki fungsi legislasi (penyusunan peraturan
daerah),anggaran, dan pengawasan.
d. Sekretariat daerah dipimpin oleh sekretaris daerah.
e. Sekretariat daerah bertanggung jawab kepada gubernur.
f. Perangkat daerah provinsi lainnya, antara lain:
1) Pembantu gubernur
2) Kepala bidang
3) Sekretariat DPRD
g. Lembaga-lembaga lainnya yang membantu tugas gubernur:
1) Dinas-dinas daerah
2) Badan-badan daerah
3) Kantor wilayah
4) Lembaga teknis daerah
5) Kejaksaan Tinggi
6) Pengadilan Tinggi
7) Kepolisian Daerah (Polda)
8) Komando Daerah Militer (Kodam)
Latihan
1. Daerah tingkat I dikepalai seorang ….
2. Wilayah provinsi dikepalai oleh ….
a. camat
a. walikota
b. gubernur
b. camat
c. bupati/walikota
c. bupati
d. wedana
d. gubernur
3. Wilayah provinsi terdiri atas beberapa ....
4. Wilayah daerah otonom dan daerah administratif
a. kabupaten
disebut ….
b. pulau
a. provinsi
c. kecamatan
b. kota
d. desa
c. kecamatan
d. kabupaten
5. Mengajukan rancangan peraturan daerah provinsi 6. Gubernur dilantik oleh ….
merupakantugas ….
a. menteri dalam negeri
a. DPRD provinsi
b. KPUD
b. sekretariat daerah
c. presiden
c. gubernur
d. DPRD provinsi
d. kepala bagian
7. Perangkat daerah provinsi ialah ….
8. Berikut yang bukan nama kepala daerah ialah ….
a. pembantu gubernur
a. camat
b. wakil gubernur
b. wali kota
c. asisten gubernur
c. bupati
d. DPRD
d. gubernur
9. Pejabat yang mengupayakan terlaksananya kewajiban 10. Dalam struktur organisasi pemerintah provinsi,
daerahialah ….
kedudukan DPRDsejajar dengan ….
a. kepala daerah
a. gubernur
b. DPRD
b. bupati
c. kepala kecamatan
c. sekretaris daerah
d. sekretaris daerah
d. wali kota
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11. Sekretaris daerah provinsi bertanggung jawab kepada 12. Masa jabatan gubernur ialah ….
….
a. 8 tahun
a. wali kota
b. 6 tahun
b. gubernur
c. 7 tahun
c. bupati
d. 5 tahun
d. presiden
13. DPRD adalah badan ….
14. Satuan polisi (Polri) ditingkat provinsi adalah ....
a. yudikatif daerah
a. polres
b. eksekutif daerah
b. polda
c. legislatif daerah
c. polsek
d. perancang daerah
d. polri
15. Kantor komando daerah militer berada di tingkat ….
16. Penyelenggara pemilihan gubernur ialah ….
a. kabupaten
a. DPRD provinsi
b. negara
b. KPUD
c. kota
c. BKD
d. provinsi
d. KPU
17. Pemilihan gubernur dilakukan secara ....
18. Gubernur bertanggung jawab kepada ….
a. langsung
a. KPUD
b. pelantikan
b. DPRD provinsi
c. penunjukkan
c. DPR
d. damai
d. DPRD kabupaten
19. Badan legislatif daerah provinsi adalah ....
20. Gubernur provinsi DKI Jakarta sekarang adalah ....
a. gubernur
a. Sutiyoso
b. pengadilan tinggi
b. Fauzi Bowo
c. DPRD provinsi
c. Fuad Hasan
d. KPUD
d. Mardiyanto
Ayo, isilah titik-titik soal berikut dengan jawaban yang benar
1. Gubernur dilantik oleh ....
2. Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, kepala daerahdibantu oleh ….
3. Gubernur, bupati, wali kota dan perangkat daerah disebut ….
4. Pilkada dilaksanakan setiap ... sekali.
5. KPUD singkatan dari ….
6. Pemerintahan daerah sekarang diatur dalam Undang-undang RINo. … tahun ….
7. Masa jabatan anggota DPRD selama … tahun.
8. Sekretariat daerah dipimpin oleh ….
9. Beberapa wilayah kabupaten/kota bergabung membentuk wilayah….
10. Lembaga perwakilan rakyat daerah disebut ….
Ayo, jawab pertanyaan di bawah ini dengan benar.
1. Apa yang dimaksud pemerintahan daerah provinsi I?
2. Apa tugas dan wewenang gubernur?
3. Siapakah yang mengusulkan pasangan calon gubernur dan calonwakil gubernur?
4. Sebutkan alamat kantor gubernurmu.
5. Apa tugas dan wewenang DPRD provinsi?
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Ujian Semester 1
1.

Setiap desa terdiri atas ….
a. dusun
b. rukun tetangga
c. kelurahan
d. rukun warga

2.

3.

Organisasi pemerintahan di bawah kecamatan ialah ….
a. kabupaten
b. rukun warga
c. kota
d. desa

4.

Berikut merupakan organisasi pemerintahan terendah
ialah ….
a. dusun
b. kecamatan
c. kelurahan
d. kota
7. Penduduk desa pada umumnya bekerja sebagai ….
a. pedagang
b. buruh pabrik
c. nelayan
d. petani
9. Wilayah kecamatan adalah gabungan dari beberapa ….
a. kota
b. provinsi
c. desa/kelurahan
d. dusun dan RW
11. Sekretaris kecamatan bertanggung jawab terhadap ….
a. bupati
b. camat
c. kepala urusan
d. kepala seksi
13. Pembantu sekretaris kecamatan di bidang keuangan
dan sebagaibendahara kecamatan ialah ….
a. kepala urusan umum
b. kepala urusan pemerintahan
c. kepala urusan keuangan
d. kepala seksi pelayanan

6.

15. Kepala seksi dalam susunan organisasi kecamatan
bertanggungjawab kepada ….
a. sekretaris kecamatan
b. kepala urusan
c. kepala bagian
d. camat
17. Wilayah kabupaten dikepalai oleh seorang ….
a. bupati
b. camat
c. walikota
d. gubernur
19. Sekretaris kabupaten dibantu oleh ….
a. asisten
b. kepala bagian
c. sekda
d. kepala subbagian

16.

5.

8.

10.

12.

14.

18.

20.

Sekretaris desa, kepala urusan, dan kepala dusun disebut
….
a. perangkat desa
b. perangkat kecamatan
c. perangkat kelurahan
d. perangkat daerah
Pemerintahan kecamatan berada di bawah pemerintahan
….
a. kabupaten/kota
b. provinsi
c. kelurahan
d. karesidenan
Berikut yang tidak termasuk perangkat desa ialah ….
a. kepala dusun
b. kepala urusan
c. kepala desa
d. sekretaris desa
Kepala desa dipilih oleh ….
a. camat
b. penduduk desa
c. bupati
d. kepala dusun
Wilayah kecamatan dikepalai oleh ….
a. bupati
b. kepala desa
c. camat
d. kepala kelurahan
Melaksanakan tata usaha kecamatan merupakan tugas ….
a. kepala urusan pemerintahan
b. camat
c. kepala seksi pemerintahan
d. sekretaris kecamatan
Tugas utama kantor kepolisian sektor (polsek) ialah ….
a. melayani
urusan
pemberdayaan
masyarakat
kecamatan
b. melayani urusan keamanan dan pertahanan di
wilayahkecamatan
c. melayani urusan pelayanan umum
d. melayani keamanan dan ketertiban masyarakat
Tugas pertahanan dan keamanan wilayah kecamatan
merupakantanggung jawab ….
a. kantor kepolisian sector
b. kantor komando rayon militer
c. kantor kepolisian resort
d. kantor komando distrik militer
Kabupaten/kota terdiri atas wilayah ….
a. kelurahan
b. kecamatan
c. desa
d. dusun
Lembaga eksekutif di tingkat kabupaten ialah ….
a. DPRD II
b. bupati
c. sekretaris daerah
d. walikota
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21. Pembinaan tenaga kerja dilaksanakan dinas ….
a. kependudukan
b. kesehatan
c. sosial
d. tenaga kerja
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22. Pembantu bupati dalam bidang keamanan dan ketertiban
masyarakat ialah ….
a. kantor komando distrik militer
b. kantor kepolisian daerah
c. kantor komando daerah
d. kantor kepolisian resort
24. Wilayah provinsi merupakan gabungan dari beberapa ….
a. kabupaten
b. kecamatan
c. kota
d. karesidenan

23. Lembaga di tingkat kabupaten yang mengadili perkara
pidana/perdata disebut ….
a. kejaksaan negeri
b. kejaksaan tinggi
c. pengadilan negeri
d. pengadilan tinggi
25. Hak untuk mengurus rumah tangga daerahnya disebut
hak ….
a. amandemen
b. otonomi
c. angket
d. administratif
Ayo, jawab pertanyaan di bawah ini dengan benar.
1. Apa tugas kepolisian daerah provinsi?
2. Siapa yang bertanggung jawab dalam urusan pertahanan dankeamanan provinsi?
3. Siapakah yang dimaksud Muspika?
4. Apa tugas sekretaris kecamatan?
5. Sebutkan kepala-kepala urusan di desa/kelurahan?
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Semester 2
Pemerintahan Pusat
1.

2.

Lembaga-lembaga negara di Indonesia, yaitu:
 Lembaga legislatif, yaitu lembaga negara yang memegangkekuasaan membentuk undang-undang. Lembaga legislatif
terdiri atas DPR, MPR, dan DPD.
 Lembaga yudikatif, yaitu lembaga yang memegang kekuasaandi bidang kehakiman. Lembaga yudikatif terdiri atas
MA, MK,dan KY.
 Lembaga eksekutif, yaitu lembaga yang memegang kekuasaan pemerintahan.Lembaga ini dipimpin oleh presiden
danwakil presiden.
 Badan pemeriksa keuangan (BPK), yaitu lembaga yangmemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangannegara.
 Bank sentral, yaitu bank yang mengatur kebijakan moneterdan mencetak uang.
Pemerintahan pusat dipimpin oleh presiden dan wakil presiden.
 Adapun bagian-bagian dari pemerintah pusat, yaitu:
 Kesekretariatan negara, meliputi kementerian negara,kementerian koordinator, dan menteri departemen.
 Sekretariat kabinet, yang bertugas memberikan pelayananadministrasi kepada presiden.
 Lembaga pemerintah nondepartemen (LPND), yang bertugasmelaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari
presiden.
 Kejaksaan, yang bertugas mengajukan tuntutan di mukapengadilan terhadap para pelaku kejahatan.
 Badan ekstra struktural, yang bertugas memberi pertimbangankepada presiden atau menteri dalam pelaksanaan
kegiatantertentu.
 Badan independen, yaitu badan yang dibentuk pemerintahpusat, namun bekerja secara independen.
 TNI dan Polri, yang bertugas menjaga keutuhan NKRI danmenjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
 KPU, yang bertugas menyelenggarakan pemilu.
 Perwakilan RI di luar negeri, yang dijalankan oleh seorangduta besar.

Latihan
1. DPD kependekan dari ....
a. Dewan Pimpinan Daerah
b. Dewan Perwakilan Daerah
c. Dewan Penasihat Daerah
d. Dewan Pembina Daerah
3. Lembaga negara yang tugas pokoknya mengawasi
jalannyapemerintahan adalah ....
a. DPD
b. DPR
c. presiden
d. MPR
5. Berikut yang merupakan hak anggota DPR adalah ....
a. hak angket
b. hak abolisi
c. hak remisi
d. hak rehabilitasi
7.

9.

Lembaga kehakiman yang bertugas mengawasi perilaku
hakimdisebut ....
a. Mahkamah Agung (MA)
b. Komisi Yudisial (KY)
c. Mahkamah Konstitusi (MK)
d. Kejaksaan Agung (Kejagung)
Ketua Mahkamah Agung dipilih oleh ....
a. anggota cabinet
b. anggota DPR
c. anggota MPR
d. anggota Hakim Agung

2.

4.

Salah satu tugas Mahkamah Konstitusi adalah ....
a. menangani sengketa kewenangan lembaga Negara
b. menangani sengketa tanah
c. mengawasi hakim pengadilan
d. menangani laporan tindak pidana dan perdata
Mengawasi jalannya pemerintahan disebut fungsi ....
a. legislasi
b. anggaran
c. pengawasan
d. mengeluarkan pendapat

6.

Presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat
adalahPresiden ....
a. Abdurrahman Wahid
b. Megawati Soekarno Putri
c. Soekarno
d. Susilo Bambang Yudhoyono
8. Tugas Mahkamah Agung adalah ....
a. menangani sengketa kewenangan antarlembaga
Negara
b. tempat mencari keadilan
c. melaksanakan program pembangunan
d. menuntut pelaku kejahatan ke muka pengadilan
10. Berikut merupakan badan peradilan di bawah Mahkamah
Agung,kecuali ....
a. Peradilan Terbuka
b. Peradilan Agama
c. Peradilan Militer
d. Peradilan Tata Usaha Negara
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11. Sifat utama yang harus dimiliki oleh hakim agar
keadilan tegakadalah ....
a. cerdas
b. jujur
c. pandai
d. kuat
13. Salah satu tugas presiden selaku kepala negara adalah ....
a. mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri
Negara
b. memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi
c. menyatakan hak pendapat, hak angket, dan hak
interpelasi
d. mengangkat ketua Mahkamah Agung
15. Berikut yang termasuk merupakan kementerian
koordinator adalah.…
a. menteri kesejahteraan rakyat
b. menteri keagamaan
c. transportasi
d. komunikasi
17. Berikut pernyataan yang benar mengenai hubungan
Kepolisian RIdengan TNI adalah .…
a. kepolisian di bawah komando panglima TNI
b. kepolisian dan TNI merupakan lembaga yang
terpisah dansejajar
c. TNI berada di bawah kepala kepolisian RI
d. TNI berada di bawah panglima TNI dan kepolisian
RI di bawahmenteri dalam negeri
19. Jaksa Agung dipilih oleh ….
a. presiden
b. ketua DPR
c. ketua MPR
d. Mahkamah Agung
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12. Lembaga tinggi negara yang bertugas mengaudit
penggunaanuang negara adalah ....
a. Badan Kas dan Perbendaharaan Negara
b. Badan Pemeriksa Keuangan
c. Badan Pusat Statistik
d. Badan Intelegen Negara
14. Berikut merupakan menteri yang tidak mempunyai
departemen,kecuali ....
a. menteri perumahan rakyat
b. menteri pemberdayaan wanita
c. menteri riset dan teknologi
d. menteri perhubungan
16. Lembaga pemerintah nondepartemen yang bertugas
memantaudan memberikan informasi mengenai cuaca
adalah .…
a. Badan Pusat Statisik
b. Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional
c. Badan Meteorologi dan Geofisika
d. Badan Pertanahan Nasional
18. Tugas utama kejaksaan adalah .…
a. mengawasi menteri yang terkena kasus hokum
b. mengajukan ke muka pengadilan para pelaku
kejahatan
c. mengadili pelaku kejahatan di pengadilan
d. membela para pelaku kejahatan di muka pengadilan

20. Badan independen yang bertugas menyelenggarakan
pemiluadalah ....
a. KPPU
b. KPU
c. KPK
d. KPI
Ayo, isilah titik-titik soal berikut dengan jawaban yang benar di
1. Lembaga pemerintah nondepartemen yang memberikan laporanberupa data-data perkembangan kehidupan bidang
tertentu adalah….
2. Memegang kekuasaan, membentuk UU dengan persetujuan DPRmerupakan tugas presiden di bidang ....
3. Lembaga yang memegang kekuasaan pemerintahan adalah ....
4. Bank Indonesia dipimpin oleh ....
5. MPR singkatan dari ....
6. Mengadakan dan mengesahkan UU disebut fungsi ....
7. Anggota DPR hasil Pemilu 2004 sebanyak ... orang.
8. Salah satu lembaga Yudikatif yang kamu ketahui adalah ....
9. Judicial Review dilakukan di ....
10. Presiden pertama RI yang terpilih secara langsung oleh rakyatadalah ....
Ayo, jawab pertanyaan di bawah ini dengan benar.
1. Sebut dan jelaskan jenis dan pengertian lembaga legislatif.
2. Apakah KPU itu? Dan apa tugas utamanya?
3. Mengapa jabatan presiden dibatasi maksimal hanya 2 kali periode?
4. Apa yang kalian ketahui tentang duta besar? Kemukakan pulatugas-tugasnya.
5. Coba bedakan antara tugas kepolisian dengan TNI.
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Globalisasi
Latihan
1. Berikut merupakan pengaruh positif globalisasi,
kecuali ....
a. menjadi lebih kreatif
b. mudah memperoleh informasi
c. menambah wawasan pengetahuan kita
d. melunturkan nilai-nilai agama
3. Media massa sebagai penyampai informasi dengan
cara dibacaialah ....
a. televisi
b. radio
c. koran
d. telepon
5. Untuk berkomunikasi lewat HP, maka diperlukan ...
untuk memancarkannya.
a. generator
b. proyektor
c. satelit
d. antena
7. Manusia tidak dapat hidup sendiri, pasti
membutuhkan orang lain,sehingga disebut ....
a. makhluk politik
b. makhluk sosial
c. makhluk individu
d. makhluk berbudi
9. Mendidik anak dari pengaruh globalisasi yang buruk
merupakantugas ....
a. pemerintah saja
b. guru saja
c. keluarga saja
d. semua benar
11. Mencintai produk dalam negeri merupakan
pengamalan Pancasilasila ke- ....
a. 1
b. 3
c. 2
d. 4
13. Kita ingin mengetahui berbagai jenis gambar-gambar
kenampakanalam di dunia, maka sebaiknya kita
pergi ke ....
a. stadion
b. internet
c. wartel
d. museum
15. Kita rela meninggalkan acara televisi pada saat-saat
jam belajaruntuk menengok teman yang sakit.
Berarti kita telah mengamalkanPancasila, sila ....
a. Ketuhanan Yang Maha Esa
b. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
c. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
d. Persatuan Indonesia

2.

Berikut akibat terjadinya globalisasi, kecuali ....
a. banyak perusahaan asing di Indonesia
b. wilayah industri makin luas
c. berkomunikasi makin cepat dan mudah
d. kita mudah mendapat produk luar negri

4.

Banyak perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia
sebab ....
a. situasi negara relatif aman
b. upah tenaga kerja tinggi
c. sumber daya alam terbatas
d. konsumen Indonesia sedikit
Pengaruh positif adanya globalisasi ialah ....
a. informasi lebih cepat
b. kehidupan meningkat
c. mudah mendapat makanan
d. kebutuhan masyarakat sulit didapat

6.

8.

Salah satu pengaruh buruk jika sering menonton televisi
ialah ….
a. mata menjadi cepat rusak
b. bangun tidur mudah
c. belajar menjadi giat
d. prestasi meningkat
10. Terbawa arus perubahan yang negatif akibat globalisasi
merupakanperbuatan yang melanggar Pancasila, sila ke....
a. 2
b. 4
c. 3
d. 5
12. Pengaruh globalisasi sebaiknya kita ....
a. biarkan
b. seleksi
c. tolak
d. terima apa adanya
14. Berikut bukan pengaruh globalisasi terhadap pola
kehidupanmasyarakat ialah ....
a. gaya hidup
b. komunikasi
c. kesederhanaan
d. makanan
16. Sering main playstation dan mengabaikan nasihat orang
tuamerupakan perbuatan yang bertentangan dengan
Pancasila sila....
a. Ketuhanan Yang Maha Esa
b. Kemanusiaan yang adil dan beradab
c. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
d. Persatuan Indonesia
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17. Masyarakat yang menutup diri terhadap perubahan, 18. Peristiwa di suatu negara dapat diketahui dengan cepat
jika diibaratkan pepatah ....
di Negaralain, akibat kemajuan di bidang ....
a. bagai air di daun talas
a. transportasi
b. bagai katak dalam tempurung
b. periklanan
c. bagai pungguk merindukan bulan
c. telekomunikasi
d. bagai duri dalam daging
d. perindustrian
19. Nama produk makanan yang berasal dari luar negeri 20. Teknologi yang paling cepat berkembang saat ini ialah
adalah ....
....
a. tape ketan, udon
a. pariwisata
b. hamburger, tape ketan
b. perindustrian
c. pizza, spaghetti
c. informasi
d. keripik pisang, balado
d. transportasi
Ayo, isilah titik-titik soal berikut dengan jawaban yang benar
1. Global secara bahasa artinya ....
2. Salah satu sifat alat transportasi pada era globalisasi adalah ....
3. E-mail, chatting, dan teleconference adalah kemajuan di bidang....
4. Salah satu contoh manfaat telekomunikasi dalam dunia perbankanadalah ....
5. Salah satu contoh perubahan sosial akibat globalisasi adalah ....
6. Warnet singkatan dari ....
7. Sikap terhadap pengaruh globalisasi adalah ....
8. Pemanfaatan jasa internet pengganti surat-menyurat disebut ....
9. Salah satu contoh makanan global dari Amerika adalah ....
10. Alat komunikasi paling berpengaruh saat ini adalah ....
Ayo, jawab pertanyaan di bawah ini dengan benar.
1.
Apa yang dimaksud era globalisasi?
2.
Berilah contoh bukti globalisasi dalam bidang komunikasi danpariwisata di Indonesia.
3.
Apa keunggulan transportasi masa kini?
4.
Sebutkan pengaruh negatif adanya globalisasi.
5.
Sebutkan latar belakang perusahaan asing tertarik menginvestasikan modalnya di Indonesia.

Ujian Semester 2
1.

Pernyataan yang benar tentang dampak globalisasi
adalah.....
a. membuat orang makin tertutup dari lingkungan
dunia
b. menjadikan tantangan masyarakat makin ringan
c. persaingan antarbangsa dan individu makin ketat
d. menjadikan hidup makin sulit

2.

3.

Pengertian globalisasi yang lebih tepat adalah ....
a. dunia bergerak menuju satu kawasan yang lebih
sempit
b. peristiwa di belahan dunia lain dapat diketahui saat
itu juga
c. hubungan perorangan tidak dapat dicegah meski
jarak sangatjauh
d. munculnya alat-alat elektronik yang super canggih
Perubahan perilaku meniru bintang film Barat pada
remaja, merupakan dampak buruk pada aspek ....
a. transportasi
b. media massa
c. perbankan
d. budaya

4.

5.

6.

Ciri khas perkembangan bidang transportasi adalah ....
a. berkembangnya pesawat dengan kecepatan yang
makinlambat
b. transportasi sulit karena jumlah penduduk makin
padat
c. industri pesawat tidak berkembang karena harga
makin mahal
d. munculnya jenis pesawat baru yang lebih cepat dan
canggih
Jenis kejahatan yang lebih canggih dengan internet,
merupakandampak negatif di bidang ....
a. transportasi
b. media massa
c. perbankan
d. budaya

Berikut merupakan pernyataan yang benar tentang
penggunaaninternet ....
a. sekolah tidak perlu memfasilitasinya karena tidak ada
manfaatnya
b. anak sekolah dapat bebas mengaksesnya karena
semua yangada di internet bermanfaat dan baik
c. bebas pemakaiannya selama untuk hal yang
bermanfaat
d. semua yang ada di internet buruk tidak ada yang baik
samasekali
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Untuk menghindari pengaruh buruk globalisasi,
sebaiknya kitabersikap ....
a. toleran
b. selektif
c. komunikatif
d. pro aktif
Internet dapat kita gunakan untuk mengirim surat yang
disebut ....
a. akses
b. chatting
c. E-mail
d. download
Banyak anak muda yang rambutnya disemir warna
merah. Hal inimerupakan salah satu pengaruh buruk
globalisasi dari aspek ....
a. transportasi
b. perbankan
c. media massa
d. budaya
Dapat mengetahui berita-berita terkini di berbagai
belahan duniahanya cukup dari rumah. Hal ini
merupakan pengaruh globalisasiyang bersifat ....
a. negatif
b. netral
c. positif
d. antara positif dan negatif
Di desa-desa terpencil kita bisa menjumpai warga
memakai teleponseluler atau HP. Hal ini merupakan
pengaruh adanya globalisasidalam bidang ....
a. transportasi
b. telekomunikasi
c. media massa
d. budaya
Salah satu tugas DPR adalah .…
a. mengangkat presiden dan wakil presiden
b. memberikan persetujuan pengangkatan menteri
kabinet
c. mengawasi jalannya pemerintahan
d. menaikkan gaji pegawai negeri
Lembaga pemerintah nondepartemen yang bertugas
memantaudan memprediksi cuaca adalah ....
a. KPU
b. BMG
c. KPK
d. BIN

21. Menteri yang tidak mempunyai departemen disebut ….
a. menteri sekretaris Negara
b. menteri sekretaris kabinet
c. menteri Negara
d. menteri ad interim
23. Lembaga independen yang menyelenggarakan Pemilu
adalah ….
a. KPU
b. BMG
c. KPK
d. BIN
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8.

Mengajukan pelaku kejahatan ke muka pengadilan
merupakantugas ....
a. hakim
b. polisi
c. jaksa
d. tentara
10. Pengiriman telegram melalui ....
a. televisi
b. radio
c. kawat telekomunikasi
d. internet
12. Berikut adalah tokoh-tokoh anggota MPR/DPR, kecuali
....
a. Hidayat Nur Wahid
b. Ginanjar Kartasasmita
c. Agung Laksono
d. Jusuf Kalla
14. Di kota-kota besar banyak muncul restoran makanan
cepat saji. Halini membuktikan pengaruh globalisasi
sudah sampai kepada ....
a. pakaian
b. budaya
c. makanan
d. olahraga
16. Bank-bank berlomba-lomba menawarkan pelayanan yang
prima.Bentuk pelayanan bank dengan memanfaatkan
teknologikomunikasi berupa ….
a. menyediakan televisi di ruang tunggu
b. memasang AC di ruang pimpinan kantor
c. transfer uang lewat ATM
d. memperbanyak kantor cabang
18. TNI dipimpin oleh ….
a. kepala staf TNI
b. kepala kepolisian RI
c. panglima TNI
d. menteri dalam negeri
20. Keberadaan MPR dan DPR sangat kuat dalam sistem tata
Negarakita, karena .…
a. ditetapkan dengan UUD 45
b. ditetapkan dengan Keppres
c. ditetapkan dengan UU
d. ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah pengganti
UU (Perpu)
22. Sebelum tahun 2004, presiden dipilih oleh .…
a. rakyat secara langsung
b. anggota DPR/MPR
c. ditunjuk oleh presiden sebelumnya
d. ditunjuk oleh partai pemenang pemilu
24. Hakim di Mahkamah Konstitusi dipilih oleh ….
a. presiden, MA, dan DPR
b. DPR, DPD, dan Jaksa Agung
c. DPR, MPR, dan DPD
d. presiden, DPD, dan MPR
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25. Dalam Sistem Tata Negara RI, Jaksa Agung sejajar
dengan .…
a. DPR
b. menteri
c. presiden
d. MA
Ayo, jawab pertanyaan di bawah ini dengan benar.
1. Apa tugas Mahkamah Agung itu?
2. Apa tugas dan kewenangan presiden selaku kepala negara?
3. Sebutkan 5 lembaga pemerintahan nondeparteman yang kamuketahui.
4. Sebutkan dampak positif dan negatif globalisasi yang kamuketahui.
5. Bagaimanakah cara kamu bersikap menanggapi dampak globalisasi di sekitarmu?
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