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01. Konferensi Tingkat Tinggi Reagen
Gorbachev diselenggarakan di Irlandia
SEBAB
Keduanya takut menghadapi kemungkinan
terjadinya Perang Bintang
02. Badan yang pertama kali dibentuk dengan
tujuan untuk membantu negara-negara
Eropa yang pernah diduduki oleh pasukan
Jerman adalah ….
(A) ERP
(B) Marshall Plan
(C) UNRRA
(D) IAEA
(E) WIPO

halaman 1

06. Sejak tahun 1968, tanda-tanda kejatuhan
Vietnam Selatan sudah kelihatan. Oleh sebab
itu, Presiden Amerika Serikat memutuskan
untuk membawa masalah Vietnam ke meja
perundingan, walaupun Presiden Vietnam
Selatan sendiri kurang setuju. Presiden Vietnam Selatan waktu itu adalah ....
(A) Nguyen Giap
(B) Nguyen Ai Quoc
(C) Nguyen Van Thieu
(D) Ngo Dinh Diem
(E) Ho Chi Minh

03. Perang Dingin pada dasarnya merupakan
bentuk ketegangan dari perwujudan konflik
kepentingan, perbedaan ideologi dan lainlain antara Blok Barat dan Blok Timur.
SEBAB
Negara yang bertikai dalam perang dingin
hanya berada di balik negara Blok Barat dan
Blok Timur, tanpa bertemu dalam perang
fisik.

07. Pengurangan ketegangan antara Blok Barat
dan Blok Timur dalam perang dingin antara
lain ditandai dengan peristiwa ….
(1) Inggris tergabung dengan UE pada tahun 1972
(2) Negara-negara Barat mulai menjalin
hubungan baik dengan RRC pada tahun
1973
(3) Terdapat kesepakatan antara Amerika
dan Uni Soviet mengenai perdagangan
bebas tahun 1975
(4) Masalah Berlin Barat dapat diselesaikan
lewat perundingan pada tahun 1971

04. Organisasi yang didirikan oleh negara-negara
persemakmuran yang kegiatannya antara lain
memberikan bantuan pada negara-negara
Asia Selatan dan Asia Tenggara disebut ….
(A) ASEAN
(B) Marshall Plan
(C) Colombo Plan
(D) UNTAD
(E) IGGI

08. Bantuan yang diberikan untuk membantu
negara-negara yang masih terbelakang di
Asia dalam bentuk bantuan ekonomi dan
militer disebut ....
(A) Doctrine Truman
(B) Marshall Plan
(C) ERP
(D) MSA
(E) UNRRA

05. Pembentukan North Atlantic Treaty Organization (NATO) pada bulan April 1949 ternyata
telah memancing berdirinya ANZUS
SEBAB
Negara-negara Blok Timur dan Tengah yang
sosialis merasa terancam oleh keberadaan
organisasi tersebut.

09. Ajaran yang terkenal dari Gorbachev adalah
….
(1) Glasnost
(2) Perestroika
(3) Demokratizasi
(4) Liberalisme
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10. Proxy war yang pernah terjadi pada masa perang dingin berlangsung di negara, kecuali ….
(A) Korea
(B) Vietnam
(C) Jerman
(D) Kamboja
(E) Kuba
11. Tensi politik yang tinggi terjadi di Jerman
pasca PD II (tahun 1947-48) di mana
wilayah Jerman dibagi dalam 4 zone wilayah.
Tensi tinggi politik tersebut diakibatkan oleh
….
(A) Pembangunan tembok pemisah di kota
Berlin
(B) Blokade kota Berlin oleh pasukan Uni
Soviet dan dibangunnya jembatan udara
oleh Inggris dan AS
(C) Pelaksanaan pemilu di Jerman yang
masing-masing dilakukan oleh Amerika
dan Uni Soviet
(D) Kurang berperannya PBB dalam mengatasi masalah ekonomi dan sosial di Jerman pasca Perang Dunia II
(E) Pendirian pakta pertahanan bersama
NATO oleh Amerika Serikat
12. Konflik yang terjadi di Kamboja pada tahun
1972 - 1981 memakan korban cukup banyak.
Bahkan konflik tersebut terus berlanjut
hingga tahun 1998. Hal ini dikarenakan oleh
faktor utama yaitu ….
(A) Campur tangan asing terlalu banyak
dalam konflik Kamboja
(B) Kamboja bukanlah prioritas utama PBB
dalam masalah internasional
(C) Enggannya ASEAN membantu Kamboja dalam menyelesaikan konflik dalam
negerinya.
(D) Pluralitas masyarakat Kamboja yang sulit
melakukan integrasi
(E) Perbedaan etnik dan agama yang cukup
mencolok

halaman 2

13. Yang menjadi penyebab utama runtuhnya
Uni Soviet yang berdiri sejak tahun 1920-an
adalah ....
(A) Masuknya kekuasaan ekonomi barat di
Eropa Timur
(B) Terjadi gelombang demonstrasi besarbesaran yang menginginkan pergeseran
kepemimpinan Gorbachev
(C) Krisis ekonomi yang melanda Uni Soviet
akibat biaya perang dingin yang terlalu
besar
(D) Tuntutan kemerdekaan dari negara
satelit Uni Soviet di Laut Baltik
(E) Konferensi Tingkat Tinggi antara
Reagan dan Gorbachev yang sepakat
mengurangi senjata nuklir
14. "The World in the Edge of Nuclear War" adalah
slogan yang muncul ketika terjadi krisis misil
Kuba. Di mana di Kuba ditempatkan rudal
nuklir jarak menengah yang mengarah ke
Amerika Serikat. Ketegangan terjadi dan
akhirnya pada tahun 1962 masalah itu selesai
jika ada back door agreement antara Uni Soviet
dan Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat pada waktu itu adalah ….
(A) John F. Kennedy
(B) Dwight Eisenhower
(C) Harry Truman
(D) Lyndon B. Johnson
(E) Richard Nixon
15. Berikut adalah upaya Detente (peredaan perang dingin) antara Amerika dan Uni Soviet ....
(1)
(2)
(3)
(4)

Non proliferation act
SALT I
START
SALT II
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