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1. Jawab: D 
Ciri-ciri ilmu sejarah adalah : 

 Empiris yaitu sejarah sangat tergantung pada pengalaman manusia yang direkam dalam dokumen dan 
peninggalan sejarah lainnya. 

 Memiliki obyek yaitu manusia dan masyarakat dalam sudut pandang waktu, yaitu masa lalu. 
 Memiliki teori yang berupa kumpulan kaidah-kaidah pokok suatu ilmu. 
 Memiliki metode yaitu cara  tersendiri dengan mengunakan pengamatan yang didukung dengan adanya 

bukti-bukti yang kuat. 
 

2. Jawab: C 
Alfonso de Albuquerque dianggap sebagai peletak dasar kolonialisme Portugis di Indonesia karena Alfonso de 
Albuquerque merupakan bangsa Portugis pertama yang tiba dan melakukan monopoli perdagangan di 
Indonesia. Alfonso de Albuquerque berhasil melakukan monopoli perdagangan di Malaka (1511) dan Maluku 
(1512). 

 

3. Jawab: B 
Dalam naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia digunakan tahun 05 (2005) tahun tersebut merupakan tahun 
Jepang, sehingga hal ini menandai adanya pengaruh Jepang. Seharusnya ditulis tahun 1945 karena  naskah 
proklamasi dibuat pada 17 Agustus 1945. 

 

4. Jawab: E 
Tujuan dikeluarkannya Supersemar oleh Presiden Soekarno  adalah memberi wewenang pada Letjen Soeharto 
selaku Pangkostrad untuk mengamankan dan mengembalikan ketertiban Jakarta setelah G 30 S/PKI. 

5. Jawab : B 
Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin ditandai dengan terjadinya penyelewengan terhadap UUD 1945 dan 
Pancasila. Bentuk penyelewengan tersebut di antaranya adalah : 

 manifesto politik presiden dijadikan sebagai GBHN 
 anggota DPR hasil Pemilu 1955 dibubarkan diganti menjadi DPR-GR 
 pelaksanaan Nasakom 
 anggota DPR/MPR diangkat menjadi menteri-menteri negara 
 keluar dari PBB 
 politik luar negeri cenderung pada Blok Timur 
 
 

6. Jawab: C 
Pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Reformasi lebih baik dibandingkan pada masa Orde Baru, hal ini 
ditandai dengan dikeluarkannya UU No 40 tahun 1999 tentang kebebasan pers. 

 

7. Jawab: D 
Prasasti Tugu yang menceritakan mengenai pembangunan saluran /sungai Chandrabhaga dan Gomati 
menggambarkan bahwa Raja Purnawarman dari Tarumanagara sangat memperhatikan kesejahteraan 
rakyatnya. 

8. Jawab: A 
Kesultanan Aceh sangat aktif menyerang Portugis di Selat Malaka pada masa pemerintahan Sultan Iskandar 
Muda. Serangan yang dilakukan oleh Sultan Iskandar Muda selalu mengalami kegagalan sehingga Kerajaan Aceh 
kehilangan hegemoninya atas Malaka. 
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9. Jawab: B 
Hak tawan karang adalah hak untuk menawan kapal  beserta isinya yang terdampar di Kerajaan Buleleng (Bali). 
Hak tawan karang oleh Belanda dianggap sangat merugikan sehingga Belanda berupaya untuk 
menghapuskannya. Hal inilah yang mengakibatkan terjadinya penolakan rakyat dari kerajaan Buleleng sehingga 
terjadi perang di Bali (Puputan Jagaraga) tahun 1849. 

 

10. Jawab: E 
Penataan politik di awal kemerdekaan ditandai dengan dikeluarkannya  :  

 Maklumat Pemerintah No X tanggal 14 Nopember  1945 mengenai perubahan sistem pemerintahan dari 
presidensial ke parlementer 

 Maklumat Pemerintah No X tanggal 3 Nopember  1945 mengenai kebebasan mendirikan partai politik bagi 
rakyat Indonesia 

 Maklumat Pemerintah No X tanggal 16 Oktober 1945 mengenai pemberian wewenang kepada KNIP untuk 
membantu presiden dalam menetapkan GBHN 

 

11. Jawab: B 
Agresi militer Belanda  II yang dimulai tanggal 18 Desember 1948 ditandai dengan penyerangan terhadap Ibu 
Kota Republik Indonesia di Yogyakarta merupakan pelanggaran terhadap Perjanjian Renville. 

12. Jawab: C 
Cultuur stelsel  (tanam paksa) mengakibatkan rakyat Indonesia banyak mengalami kelaparan, sehingga 
golongan liberal di parlemen Belanda menentangnya. Akibatnya cultuur stelsel dihapuskan dan sebagai gantinya 
tahun 1870 dikeluarkan Undang Undang Pokok Agraria yang menandainya dilaksanakannya Politik Pintu 
Terbuka (open door policy). 
 

13. Jawab: E 
Peristiwa Amboina (Pembantaian Ambon) tahun 1622 merupakan pembunuhan atas sejumlah orang Inggris 
yang mengakui berkomplot untuk melawan VOC. Hal ini mengakibatkan Inggris secara diam-diam meninggalkan 
Indonesia kecuali Banten, sehingga para pedagang Inggris masih tetap berhubungan dengan Kerajaan Banten. 

14. Jawab: A 
Dalam menjalankan kekuasaan di Kerajaan Majapahit agar berjalan lancer maka kerajaan membentuk beberapa 
birokrasi diantaranya adalah : 
 Dharmadhyaksa memiliki tugas untuk mengurusi bidang upacara keagamaan. 
 Paduka Batara memiliki tugas mewakili raja untuk menjalankan pemerintahan di wilayah kekuasaannya, 

untuk menjaga keamanan, melindungi kepentingan rakyat dan mengembangkan kesejahteraan. 
 Pahom Narendra memiliki tugas memberi pertimbangan dan nasehat pada raja 
 Rakryan I Hino, Rakryan I Halu dan Rakryan I Sirikan memiliki tugas untuk menterjemahkan kebijakan raja 

dalam bentuk perintah-perintah 
 

15. Jawab: B 
ASEAN didirikan berdasarkan Deklarasi Bangkok (8 Agustus 1967) memiliki tujuan untuk meningkatkan stabilitas 
kawasan dan keamanan Asia Tenggara serta untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang ekonomi, sosial, dan 
budaya. Salah satu usaha yang ditempuh oleh ASEAN untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang ekonomi 
adalah dengan  mendirikan AFTA (ASEAN Free Trade Area). 

 

 

 

 

  


