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1. Salah satu ciri ilmu sejarah adalah sejarah memiliki obyek. Berikut ini yang merupakan obyek dari ilmu sejarah 
adalah …. 
(A) manusia  dalam memenuhi kebutuhan hidupnya 
(B) manusia dengan lingkungan sekitarnya 
(C) manusia dengan interaksi sosialnya 
(D) manusia dalam sudut pandang waktu 
(E) manusia dengan kebudayaannya 

 

2. Bangsa Portugis yang dianggap sebagai peletak dasar kolonialisme Portugis di Indonesia adalah … 
(A) Bartholomeuz Diaz 
(B) Vasco da Gamma 
(C) Alfonso de Albuquerque 
(D) Pedro al Cabral 
(E) Sebastian de Alcano 

 

3. Pengaruh Jepang dalam naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang outentik tampak dalam … 
(A) isi naskah proklamasi  
(B) tahun dalam naskah proklamasi 
(C) bahasa dalam naskah proklamasi 
(D) penandatanganan naskah proklamasi 
(E) cara penyusunan naskah proklamasi 

 

4. Setelah Gerakan 30 September/PKI 1965, Presiden Soekarno mengeluarkan Surat Perintah 11 Maret 1966 
(Supersemar). Tujuan dikeluarkannya Supersemar adalah … 
(A) memberi mandat pada Letjen Soeharto untuk menjadi pejabat presiden 
(B) memerintahkan pada Letjen Soeharto selaku Pangkostrad untuk meghancurkan PKI karena sebagai dalang 

G30S/PKI 
(C) menugaskan Letjen Soeharto untuk mereshuffle kabinet karena banyak yang terlibat G 30S/PKI 
(D) memberi wewenang pada Letjen Soeharto untuk melaksanakan Tritura yang disuarakan oleh KAMI 
(E) memberi wewenang pada Letjen Soeharto selaku Pangkostrad untuk mengamankan dan mengembalikan 

ketertiban Jakarta setelah G 30 S/PKI 
 

5. Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin ditandai dengan terjadinya penyelewengan terhadap UUD 1945 dan 
Pancasila. Bentuk penyelewengan tersebut di antaranya adalah …. 
(A) pelaksanaan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR/MPR 
(B) manifesto politik presiden dijadikan sebagai GBHN 
(C) konfrontasi dengan Belanda untuk memperebutkan Irian Barat 
(D) penyederhanaan partai politik menjadi PDI dan PPP 
(E) pelaksanaan sistem pemerintahan presidensial sehingga presiden memiliki kekuasaan sebagai kepala 

negara dan kepala pemerintahan 
 

6. Pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Reformasi lebih baik dibandingkan pada masa Orde Baru, hal ini 
ditandai dengan dikeluarkannya UU No 40 tahun 1999 tentang …. 
(A) pelaksanaan pemilihan umum yang luber jurdil 
(B) pencabutan doktrin Dwi Fungsi ABRI 
(C) kebebasan pers 
(D) pencabutan pelaksanaan P4 (Pedoman Pelaksanaan dan Pengamalan Pancasila) 
(E) otonomi daerah 
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7. Bukti Raja Purnawarman dari Kerajaan Tarumanegara sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya terdapat dalam 
prasasti .... 
(A) Ciaruteun 
(B) Kebon Kopi 
(C) Jambu 
(D) Tugu 
(E) Kota Kapur 

 

8. Kesultanan Aceh sangat aktif menyerang Portugis di Selat Malaka pada masa pemerintahan .... 
(A) Sultan Iskandar Muda 
(B) Sultan Iskadar Thani 
(C) Sultan Ali Mughayat 
(D) Ratu Taj Ul-Alam 
(E) Alauddin Riayat Syah al-Mukamil 

 

9. Usaha Belanda untuk menghapuskan “hak tawan karang“ yang telah menjadi tradisi dalam masyarakat 
mengakibatkan terjadinya penolakan sehingga mengakibatkan terjadinya perang .... 
(A) Paderi 
(B) Bali 
(C) Pattimura 
(D) Aceh 
(E) Banjar 

 

10. Penataan politik di awal kemerdekaan ditandai dengan dikeluarkannya Maklumat Pemerintah No X tanggal 16 
Oktober 1945 mengenai .... 
(A) perubahan sistem pemerintahan dari presidensial ke parlementer 
(B) kebebasan mendirikan partai politik bagi rakyat Indonesia 
(C) perubahan sistem perekonomian dari gerakan benteng ke sistem ali baba 
(D) perubahan demokrasi liberal menjadi demokrasi terpimpin 
(E) pemberian wewenang kepada KNIP untuk membantu presiden dalam menetapkan GBHN 

 

11. Agresi militer Belanda  II yang dimulai tanggal 18 Desember 1948 ditandai dengan penyerangan terhadap Ibu 
Kota Republik Indonesia di Yogyakarta merupakan pelanggaran terhadap perjanjian .... 
(A) Linggarjati 
(B) Renville 
(C) Roem Royen 
(D) Konferensi Meja Bundar 
(E) New York 

 
12. Pelaksanaan cultuur stelsel mengakibatkan eksport Indonesia meningkat tetapi hasilnya hanya dinikmati oleh 

pemerintah Belanda saja, sedangkan rakyat Indonesia banyak yang menderita kelaparan. Hal inilah yang 
mengakibatkan muncul reaksi dari golongan liberal untuk menentang cultuur stelsel, sebagai akibatnya cultuur 
stelsel dibubarkan dan digantikan oleh …. 
(A) landrente system 
(B) preanger stelsel 
(C) open door policy 
(D) etische politic 
(E) batig slot 

 

 

13. Pelayaran yang dilakukan oleh para pedagang Inggris di bawah pimpinan Sir Henry Middleton  pada tahun 1604 
telah sampai di Ternate, Tidore, Ambon, dan Banda. Berdasarkan pertimbangan politik, maka VOC mengijinkan 
Inggris untuk mendirikan benteng di Ambon. Tetapi setelah “Peristiwa Amboina” tahun 1622 Inggris secara 
diam-diam menarik aktivitasnya di Indonesia, kecuali di daerah …. 
(A) Aceh (D) Surabaya 
(B) Malaka (E) Banten 
(C) Batavia 
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14. Dalam menjalankan kekuasaan di Kerajaan Majapahit agar berjalan lancar maka kerajaan membentuk beberapa 
birokrasi di antaranya adalah Dharmadhyaksa. Dharmadhyaksa memiliki tugas untuk …. 
(A) mengurusi bidang upacara keagamaan 
(B) mewakili raja untuk menjalankan pemerintahan di wilayah kekuasaannya 
(C) menjaga keamanan, melindungi kepentingan rakyat dan mengembangkan kesejahteraan 
(D) memberi pertimbangan dan nasehat pada raja 
(E) menerjemahkan kebijakan raja dalam bentuk perintah-perintah 

 

15. 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 …. 
(A) NAFTA (D) OPEC 
(B) AFTA (E) OKI 
(C) APEC 

 

 

 

 

 

 

 

 


