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Mata Pelajaran
Kelas
Hari / Tanggal
Alokasi Waktu

: PLKJ
: IX (Sembilan)
: Kamis,22 Maret 2012
: 90 menit

Hitamkan salahsatu huruf a.b.c atau d pada jawaban yang benar I

c.1,2dan4
d, 2, 3 dan 4

c. waduk
d. penampungan

c. Dinas Jasa Marga
d. masyarakat umum

c. 1,3 dan 4
d, 3, 4 dan 5

4. KarangAnyar
5. Serdang

1. Yang di maksuddengan banjir adalah ."
a. Keadaanair yang meluap di sungai
b. Luapan air yang melebihi kapasitas
c. Luapan air yang terjadi karena air laut pasang
d. Keadaan air yang meluap akibat hujan yang terus

menerus

2. Perhatikan kegiatan-kegiatan berikut!
1. Melakukankerja bakti
2. Mengingatkan masyarakat agar tidak membuang

sampah sembarangan
3. Membangun rumah di bantaran kali
4. Menaati peraturan yang dibuat oleh pemerintah
Dari pernyataan di atas yang merupakan partisipasi
masyarakat untuk mencegah terjadinya bahaya banjir
adalah ""
a. 1, 2dan 3
b. 1,3dan4

3. Masih banyaknya warga masyarakat yang selalu
membuangsampah di sungai disebabkan ....
a. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk

membuangsampah
b. Tidak adanya kerjasama dengan petugas

kebersihan
c. Tidak ada tempat lagi bagi masyarakat untuk

membuangsampah
d, Tidak pemberitahuandari pihak yang berwenang

4. Pernyataan di bawah ini yang termasuk pencegahan
terhadap bahaya banjir adalah".,
a. Memperbaikijalan
b. Kerja bakti membersihkan saluran air
c. Mendirikanposko penampungan
d. Memperbaikijembatan yang rusak

5. Daerah rawan banjir
1. Rawa Buaya
2. KelapaDua
3. MatramanDalam
Daerah rawan banjir di Jakarta Pusat ditunjukkan pada
nomor ""
a.1,2dan3
b, 2,3dan4

Ulangan Umum Semester Genap Tahun Pelajaran 2011/2012

6. Yang mempunyai kewajiban memperbaikidan merawat
pintu air adalah .. "
a. Dinas pengairan,
b. Dinas pertanian

7. Untukmenampung air bah agar tidak banjir pemerintah
membangun .. "
a. Sarana irigasi
b. Banjir kanal

8. Kerugian apa saja yang diakibatkan oleh banjir bagi
warga masyarakat .. "
a. Kehilanganharta benda dan nyawa
b. Kondisi rumahmenjadi lebih baik
c. Banyak yang mencari ikan
d. Lingkunganmenjadi lebih nyaman

9. Di kota-kota besar seperti Jakarta, penyebab
kebakaran yang paling dominan adalah ....
a, Membakar sampah c. konsleting listrik
b. Kompor meledak d. api rokok

10. Kebakaranakibat listrik dapat terjadi karena, ..
a. Dua kabel yang terkelupas lalu bersinggungan
b. Memasang cabang-cabang aliran listrik pada stop

kontak terlalu banyak
c. Instalasi listrik yang usianya sudah terlalu lama
d. Memasangstop kontak yang banyak di rumah

11, Kenapa pemerintah DKI Jakarta melakukan razia
terhadap penjual petasan ""
a, Penjual petasan mengganggu ketertiban kota
b, Menjual petasan kurang memberikankeuntungan
c, Suara petasan mengangguorang lain
d. Selain menganggu keselamatan orang lain,

petasanjuga menyebabkan kebakaran

12, Di bawah ini yang bukan cara mencegah kebakaran
adalah ,,"
a, Menyediakan apar dan hidran
b, Memeriksa peralatan secara berkala
c, Hati-hati dengan api
d, Memutuskanaliran listrik



c. heroin
d. alcohol

c. 2, 3 dan 4
d.3,4dan5

c. KUHPpasal 536
d. KUHP pasal 492

13. Apar dan Spinker adalah alat yang digunakanuntuk ....
a. Alat bantu pernapasan bagi petugas pemadam

saat bertugas
b. Alat untuk mendeteksi titik api saat kebakaran
c. Alat untuk mencegah berkambangnya zat karbon

pada asap
d. Alat untuk memadamkanapi

14. Di bawah ini yang bukan masalah yang menjadi
kendala dalam penanganan terhadap kebakaran
adalah ....
a. Jalan terlalu sempit sehingga kendaraan susah

masuk
b. Banyaknyaorang-orang yang menonton
c. Sulit mendapatkanapi untuk pemadaman
d. Kurangnya fasilitas untuk pemadamkebakaran

15. Dampak dari kebakaranadalah ....
a. Hilangnya harta benda dan nyawamanusia
b. Lokasi kebakarandapat dibangun kembali
c. Lingkunganmenjadi tidak kumuh
d. Lingkunganmenjadi bersih

16. "Tidak boleh merokok di tempat umum seperti pusat
perbelanjaan, perkantoran, stasiun, rumah sakit,
amgkutan umum dan tempat pendidikan" adalah
peraturan laranganmerokok yang tertuang pada oo oo

a. SKGubernur No. 402/1990
b. SKGubernur No. 204/1990
c. pp DKI Jakarta No. 57/2005
d. pp DKI Jakarta No. 75/2005

17. Peraturan pemerintah yang menyatakan "Sekolah
£ebagai daerah bebas asap rokok". Peraturan ini
tertuang dalam .oo.
a. SK Gubernur No.402/1990
b. SKGubernur No. 204/1990
c. PP DKI Jakarta No. 57/2005
d. PP DKI Jakarta No. 75/2005

18. Perhatikanpernyataanberikut!
1. Penyumbatanpembuluhnadi
2. Meningkatkannafsu makan
3. Meningkatnyadenyut jantung
4. Menyebabkansusah tidur
5. Penyempitanpembuluhdarah
Dampak buruk secara medis terhadap zat nikotin bagi
organ tubuh adalah oo oo

a. 1, 2dan 3
b. 1,3 dan 5

19. Akibat jangka pendek dari karbon monoksida ( CO )
yang masuk ketubuhadalah oo oo

a. Meriang c. kepaia pusing
b. Batuk piiek d. flu

20. Akibat jangka panjang dari rokok bagi saluran
pernafasantimbul penyakit ....
a. Struk c. bronchitis kronis
b. Hipertensi d. jantung
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21. Zat CO yang masuk kedalam tubuh akan mempercepat
penyempitanpembuluhdarah terutama pada oo oo

a. Jantung c. hati
b. Tangan d. kepala

22.. Untuk mampumenolak setiap tawaran merokok, maka
yang perlu dibekali adalah ....
a. Kewajibansetiap orang
b. Sikap ramahdalam menolak
c. Ketrampilanmenolak tawaran
d. Haksetiap tawaran

23. Pemakaianzat yang berlebihandan tidak sesuai denga
ukuran/ petunjukdokter disebut oo oo

a. Menyalahgunakanwewenang
b. Menyalahgunakanzat
c. Menyalahgunakanminum
d. Menyalahgunakanmakanan

24. Zat-zat tersebut yang tidak termasuk kedalam jenis
narkotikaadalah oo oo

a. Morfin
b. Kokain

25. Jenis zat yang penggunaannya dengan cara
disuntikkanadalah oo oo

a. Morfin c. tiner
b. Ganja d. amfetamin

26. Perhatikanpernyataanberikut:
1. TKW 4. MansonHouse
2. JohnyWalker 5. Anggur koleson
3. Anggur
Yang termasuk jenis minumangolongan C adalah oo oo

a. 1,2dan3 c.l,3dan5
b. 1, 2 dan 4 d. 3, 4 dan 5

27. Barang siapa dalam keadaaan mabuk dimuka umum,
menganggu ketertiban umum dan mengancam
keamanan orang lain dapat diancam hukuman
kurungan / denda berdasarkan pasal-pasal berikut,
kecuali oo oo

a. KUHPpasal 300
b. KUHPpasal 265

28. Menyimpan, menanam, mengedarkan, menjual dan
penggunaganja dilarang oleh oo oo

a. UU No. 9 tahun 1976 c. UU NO.10 tahun 1997
b. UU No. 8 tahun 1986 d. UU No. 7 tahun 1967

29. Faktamedik adalah oo oo

a. Hal-hal yang berhubungandengan hukum
b. Hal-hal yang berhubungandengan kriminalitas
c. Hal-hal yang berhubungandengan sosial
d. Hal-hal yang berhubungandengan kesehatan



c. 2, 3dan 5
d. 2, 4 dan 6

c. 2, 3 dan 4
d.3,4dan5

30. Perhatikanpernyataanberikut:
1. Jangan memakan perhiasan secara berlebihan
2. Menaati rambu-rambu lalulintas
3. Menghindaritempat yang gelap
4. Memakai helm
5. Tidak membawaobat-obat terlarang
6. Memeriksa kelengkapan kendaraan
Berdasarkan pernyataan-pernyataandi atas kewajiban
setiap orang dalam berlalulintas demi keselamatandan
keamanandiri adalah ....
a. 1,3dan5
b. 1,3dan5

31. Ketentuan hukum yang mengatur tentang perkelahian
pelajar secara kelompokadalah ....
a. Pasal 170 KUHP c. pasal 353 KUHP
b. Pasal 352 KUHP d. pasal 354 KUHP

32. Seorang pelajar mencuri uang, HP dan barang-barang
lain milik temannya diancam dengan pidana ....
a. Pas<!1335 KUHP c. pasal 300 KUHP
b. Pasal 32 KUHP d. pasal 170 KUHP

33. Pelajar membeli minuman keras untuk diminum sendiri
atau diberikan kepada pelajar lainnya sehingga
menyebabkanmabuk, diancam dengan pidana ....
a. Pasal 353 KUHP c. pasal 170KUHP
b. Pasal 300 KUHP d. pasal 32 KUHP

34. Setiap orang baik WNI maupun WNA yang bertempat
tinggal tetap dalam wilayah DKI Jakarta secara
berturut-turut selama 180 hari dan telah memenuhi
persyaratan yang telah ditetapkan oleh gubernur
adalah pengertiandari ....
a. Warga Negara c. masyarakat
b. PendudukDKI Jakarta d. penduduk

35. Apa yang dimaksud dengan Jakarta sebagai kota
tertutup (berdasarkan keputusan gubernur
No. I.b.3/1/27/1970) ...
a. Dilarang menetap bagi setiap orang yang berasal

dari daerah lain yang tidak mempunyai peke~aan
tetap atau tempat tinggal yang resmi di Jakarta

b. Dilarang menetap bagi setiap warga WNI atau
WNA di DKI Jakarta karena penduduknya sudah
padat

c. Dilarang bagi setiap orang yang dating ke Jakarta
baik yang menetap maupun yang tidak menetap

d. Dilarang menetap bagi setiap warga negara lain
yang tidak punya pekerjaan tetap

36. Perhatikanpernyataan berikut:
1. Tidak terjaminnya keamanan
2. Mudahmencari pekerjaan
3. Susah tercapainya ketertiban
4. Tercapainyamasyarakat yang heterogen
5. Susah terciptanya kebersihan
Masalah yang timbui akibat padatnya penduduk di DKI
Jakarta adalah ....
a.1,2dan3
b. 1,3dan5
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37. Salahsatu upaya yang dilakukan oleh pemprov DKI
Jakarta dal<!mmemb<!t<!sik<!umurb<!nyang dating ke
kota Jakarta yaitu dengan melakukan razia KTP
disebut
a. Razia penduduk DKI Jakarta
b. Razia penduduk pendatang
c. Razia yustisi
d. Razia yuridis

38. Bagi penduduk pendatang baru di DKI Jakarta, harus
memenuhi persyaratandiantaranya ....
1. Surat keterangan pindahdari daerah asal
2. Dokumen imigrasi
3. Surat Tanda Lapor Diri (STLD) dari kepolisian
4. Izin menetapdari Muspida DKI Jakarta
5. SKCK
6. Surat jaminan tempat tinggal
7. Surat jaminan dari tempat kerja
8. Memberikan uang jaminan
Persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh warga
pendatangjika datang ke Jakarta ....
a. 1, 3, 4, 5 dan 8 c. 1,5,6,7 dan 8
b.1,3,5,6dan7 d.1,2,5,6dan7

39. Yang wajib memiliki KTP adalah ....
a. Penduduk sementara
b. Tamu dan penduduk musiman
c. Anggota korps diplomat dan organiasi

internasional dan keluarganya
d. Penduduk yang belum berusia 17 tetapi sudah

menikah

40. Setiap keluarga yang mengajukan NOPEN bagi
anaknya yang baru lahir ditangani oleh
pejabat/lembagapemerintah yaitu ....
a. Lurah
b. Sekretaris lurah
c. Dinas kependudukan / catatan sipil
d. Camat

41. Beberapadokumen imigrasi:
1. KTP 4. fiskal
2. KK 5. visa
3. Paspor 6. Surat pindah penduduk
Yang termasuk dokumen imigran adalah ....
a. 1, 2 dan 3 c. 3, 4 dan 5
b. 1, 3 dan 5 d. 2, 4 dan 6

42. Suatu rencana pembangunan kota jangka panjang
yang disususn secara garis besar guna menjaga
keserasian pembangunanantar sector disebut ....
a. RUTRK c. KRK
b. PRUTRK d.KRTLB



c. PBB
d.IMB

43. Pemanfaatan rencana umum tata ruang kota
diantaranya ....
1. Menyusunpembongkaran
2. Menentukan lahan/lokasi
3. Menyusunperencanaan
4. Menyusuntenaga kerja
5. Menyusunanggaran
.6. Menyusunkriteria
Manfaat RUTRKyang benar ditunjukkanpada nomor
a.1,3dan5 c.2,4dan6
b. 2, 3 dan 5 d. 3, 5 dan 6

44. Yang sangat bermasalah dalam program tata ruang
kotadi DKI Jakarta pada saat ini adalah ....
a. Kepadatanlalulintas c. kepadatangedung
b. Kepadatanpenduduk d. urbanisasi

45. Berdasarkan KRTLB tata letak bangunan diterbitkan
oleh ....
a. Dinas Tata Letak Kota
b. Dinas PembangunanUmum
c. Dinas Tata Bangunan
d. Dinas PengawasanPembangunan

46. Sesuai dengan SK gubernur No. 3797 tahun 1984
adalah SKyang berhubungandengan ....
a. Ijin pendahuluan(IP)
b. Ijin MendirikanBangunan (1MB)
c. Retribusi
d. Surat PemberitahuanPajak Tanah (SPPT)

47. Setiap orang melakukan/mendirikan bangunan
walaupun rumah pribadi dapat dikatakan sah, apabila
memiliki ....
a. SIPH
b. Sertifikat

48. Setiap usaha melakukan pembangunan dalam bentuk
memborongatau konstruksidi wajibkanmembayar ....
a. Retribusi c. pajak pembangunan
b. Pajak pembangunan d. sewa kontruksi
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49. Latar belakang pemerintah pemprov DKI Jakarta
membangunrumah susun adalah ....
a. Banyak penduduk yang membutuhkan rumah

susun
b. Untuk mendapatkanpajak bagi pemerintahdaerah

DKI
c. Untuk mengembangkan konsep hunian yang

terpadu
d. Kebutuhan akan perumahan meningkat dan demi

efisien tempat maka dikembangkan konsep
vertikal

50. Tujuan pemprov DKI mengembangkan pembangunan
rumah susun adalah ....
a. Untukmengikuti tren dunia seperti apartemen
b. Untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal bagi

golonganmenengah kebawahdi DKI Jakarta
c. Untuk mengembangkan konsep hunian yang

terpadu
d. Kebutuhan akan perumahan meningkat dan demi

evisien tempat maka dikembangkan konsep
horisontal
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