
Evaluasi 

A. Pilihan Ganda 
Pi1ih 1ah sa1ah satu jawaban yang paling tepat. 

1. Hubungan internasional merupakan sebuah hubungan antara .... 

A. warga negara suatu negara dengan warga negara lain, negara dan individu/ 

badan hukum, serta negara dan negara 

B. warga negara suatu negara dengan warga negara lain 

C. suatu negara dengan warga negara lain 

D. negara dan individu/badan hukum 
E. negara dan negara 

2. Faktor internal terjadinya kerja sama antar negara adalah kekhawatiran ancaman 

terhadap kelangsungan hidup yang terdiri dari .... 

3. 

A. masalah sosial D. perselisihan perdagangan 

B. gangguan politik E. penguasaan oleh negara lain 

4. 

C. permasalahan ekonomi 

Perhatikan negara-negara berikut ini. 
1) Mesir 4) Australia 
2) Belanda 5) Arab Saudi 
3) Jepang 
Negara-negara yang mendukung kemerdekaan Indonesia di masa awal kemerdekaall 

ditunjukkan oleh nomor . . . . 
A. 1), 2), dan 3) 
B. 1), 2), dan 5) 
C. 1), 4), dan 5) 

D . 2), 3), dan 4) 
E. 3), 4), dan 5) 

Kebijak.an politik luar negeri Indonesia tercantum dalam . . . . 

A. visi masa depan bangsa D . tujuan negara 

B. kepribadian bangsa E. dasar negara 
C. lambang negara 

5. Berikut yang bukan negara ketja sama bilateral Indonesia adaJah . . .. 

A. India D . Vietnam 

B. Italia E. Argentina 
C. Jepang 
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erupakan hasil dari Konferensi Tingkat Tinggi (KIT) Asia-Afrika ke-60 

serikUt yang m 
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' adalah · · ·J~arta 2015, Deklarasi Mengenai Filipina, Deklarasi Penguatan Kemitraan 

A pesan . 
. Strategis Asia dan Afnka . . . . . 
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Del<larasi Penguatan Kemitraan Strategis Asia dan Afrika, Pesan Bandung 2014, 

C. Del<larasi Mengenai Palestina 

D. Del<larasi Mengenai Palestina, Pesan Bandung 2015, Deklarasi Penguatan Kemitraan 

Strategis Asia dan Afrika 

E. Del<larasi Penguatan Kemitraan Strategis Asia dan Afrika, Pesan Bandung 2014, 

Deklarasi Mengenai Filipina 

7. Kerja sama Indonesia dengan East Asia Summit antara lain dalam . . . . 

A. perdagangan dan politik 

B. pemberantasan illegal, unreported and unregulated fishing 

C. ristek dan pertahanan 

D. peningkatan volume perdagangan 

E. keamanan dan penentuan batas wilayah 

8. Perserikatan Bangsa-Bangsa bertujuan . . . . 

A. menyelamatkan beberapa negara dari bencana perang 

B. mewujudkan kesejahteraan negara tertentu 

C. mewujudkan perdamaian dunia yang abadi 

D. menyelamatkan negara berkembang dari bahaya kemiskinan 

E. menyelamatkan generasi mendatang dari bahaya kelaparan 

9. Indonesia secara resmi menjadi anggota PBB pada tahun ... dan keluar dari keanggotaan 

PBB pada tahun . . . serta kembali menjadi anggota PBB pada tahun . . . . 

A. 1950, 1955, 1956 

B. 1950, 1960, 1966 

C. 1950, 1965, 1966 

D. 1960, 1965, 1966 

E. 1960, 1966, 1976 

10. Pada tahun 2014, Indonesia mengirim personil untuk Peacekeeping Operation (PKO) 

sebanyak .... 
A. 2.840 
B. 1.837 
C. 1.873 
D. 2.480 
E. 1.840 

11. Salah satu peran aktif I~donesia _di tingahkat AS~AN adalah .... 

A. Menteri Luar Negen Indonesia pem menJabat sebagai ketua sidang ke-i6 Ma"eli 

umum PBB pada tahun 1971 
J s 

turut berpartisipasi dalam pengembangan dan implementas· 

B. HAM 
1 norma-norma 

perlindungan 
penggagas ASEAN Framework for Regional Comprehens· E . 

C. (RCEP) 
ive conomic Partnership 

D . terpi_lihb mt esenbjaadgi"'~agnggogtatDeti:'dakan Penasehat Pusat Penanggulangan 1ieror1·s PBB 

menJa a .... o a tetap Dewan K me 
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12 Perbedaan rnendasar antara Gerakan Non-Blok dengan Konferens· A . 

. l~~b 
adalah . . . . (l<ftu\) 

A. Gerakan Non-Blok rnencakup negara-negara di benua-benua sel . . 

d
. . tuk am Asia dan 

B. KAA rnengkhususkan 1n un negara-negara yang ada di Afrika . Afrika 
C KAA rnengkhususkan diri untuk negara-negara yang ada di As' ~aJa 

. ak d' A . ia sa1a 
D. Gerakan Non-Blok rnenc up negara-negara 1 s1a dan Afrika 

E. Gerakan Non-Blok rnencakup seluruh negara di dunia 

13
. Suatu persetujuan antarnegara yang menimbulkan hak dan kewajiban di 

pihak-pihak yang rnengadakannya merupakan definisi perjanjian internas· antara 

h 
10na1 Yan 

diungkapkan ole . . . . g 

A. Oppenheirner-Lauterpacht D. Schwarzenberger 

B. Mochtar Kusurnaatrnadja E. Michel Virally 

C. Miriam Budihardjo 

14. Perjanjian formal rnengenai batas wilayah laut di bagian barat Selat Singapura t lah 

diratifikasi Indonesia dalarn Undang-Undang Nomor . . . . e 

A. 3 Tahun 2001 D. 4 Tahun 2001 

B. 3 Tahun 2010 E. 4 Tahun 2010 

C. 3 Tahun 2011 

15. Suatu persetujuan yang lebih khusus dan membutuhkan ratifikasi adalah 

A. charter D. deklarasi · · · · 

B. pertukaran nota E. piagam 

C. pakta 

16. Perhatikan hal-hal berikut. 
1) penandatanganan 
2) ratifikasi 
3) perundingan 

4) persetujuan parlemen 
5) pengesahan 

Urutan tahapan perjanjian inter . 1 A. 1), 4), 
5
) naSiona menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah .... 

B. 2), 4), 5) D. 3), 1), 5) 

C. 3), 1), 2) E. 3), 4), 1) 

17. Salah satu ketentuan dalam Konvensi H k 
adalah . . . . u um Laut yang amat penting bagi Indonesia 

A. pengakuan batas 20 m'l l B 1 aut seba . z 
· pengakuan atas batas 2 mil I gai ~na Ekonomi Eksklusif (ZEE) 

kepulauan aut sebaga1 laut teritorial negara pantai dan negara 

C. pengakuan batas 22 m·1 I 
kepulauan 

1 aut sebagai laut teritorial 
D. pengakuan hak negara pantai dan negara 

d negara tak ber . 
an kekayaan alam Panta1 untuk ikut mem f 

E. pengakuan negara tak b an aatkan sumber daya alam 

alam dan kekayaan alam erpantai untuk tidak ikut mem 
1 Se anfaatkan sumber daya 

8. or~g perwakilan diplomatik 
Negen negara penerima adalah yang dikirim oleh suatu 
A. duta . . . . negara kepada Menteri Luar 

B. duta besar D. 
C. kuasa usaha E. 

menteri luar n . egen 
menteri dalam negeri 
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Bak seorang perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler yang mencakup halaman 

19, bangunan-bangunannya adalah hak . . . . 

f imunitet D. diplomatik 

B. kekebalan E. eksteritorialitas 

c. kebebasan 

20_ Konvensi Wina mengenai Hubungan Konsuler dan Optimal Protokol dilaksanakan 

pada tahun ... • 
A. 1962 D. 1965 

B. 1963 E. 1966 

C. 1964 

B. Uraian 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. 

l Tuliskan fungsi perwakilan diplomatik menurut Kongres Wma tahun 1961. 

2. Tuliskan petjanjian-petjanjian yang merupakan pengakuan atas Indonesia sebagai negara 

kepulauan oleh negara lain secara regional. 

3. Tuliskan konvensi yang merupakan hasil sidang hukum laut di Geneva tahun 1958. 

4. Tuliskan dua prosedur pembuatan petjanjian intemasional menurut Pierre Fraymond. 

5. Apa peran Indonesia dalam Gerakan Non-Blok? 

6. Tulis dan jelaskan hasil sidang hukum laut di Geneva tahun 1958. 

7. Apa peran aktif Indonesia dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa? 

8, Jelaskan sarana hubungan intemasional menurut J. Frankel. 

9· Tuliskan ketja sama bilateral yang dilakukan oleh Indonesia. 

10. Apa yang dimaksud dengan politik luar negeri bebas aktif di Indonesia? 

C. Tugas lndividu 
Baca dan pahami kembali materi tentang sarana hubungan internasional. Carilah dua 

contoh dari tiap-tiap sarana hubungan internasional. Kumpulkan dalam bentuk laporan 

kepada guru untuk dinilai. 

D. Tugas Kelompok 
Bentuklah kelompok yang terdiri dari 3-4 orang. Buatl~ sebuah peta kons~p tent~g 

· · · internasional an tar a Indonesia dengan negara lam. Carilah 

prosedur pembuatan pel'}anJlan • · I d · k 

b inf 
· d' b baga1· media untuk mendukung ura1an penJe asan an peta onsep. 

sum er ormas1 1 er d · ·1 · 

Presentasikan di depan kelas dan kumpulkan kepada guru untuk rm ai. 


