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A. Jawaban pertanyaan dibawah ini! 

 

1. Pendistribusian kembali pendapatan masyarakat kelompok kaya kepada masyarakat 
kelompok miskin baik berasal dari pajak ataupun pungutan-pungutan yang lain disebut 

.... 
a. pemerataan pendapatan 

b. redistribusi pendapatan 
c. distribusi pendapatan 

d. pendapatan nasional 
2. Redistribusi pendapatan dapat berbentuk .... 

a. horizontal dan mendatar 
b. vertikal dan horizontal 
c. vertikal dan menurun 
d. mendatar dan menurun 

3. Perhatikan data berikut: 

 
(1) Bantuan Langsung Tunai (BLT) 

(2) Bantuan Tunai Tanpa Syarat 
(3) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 

(4) Jaminan Sosial 
(5) Jaminan Kesehatan Masyarakat 

 
Strategi pemenuhan kebutuhan dasar rakyat yang dilakukan pemerintah ditunjukkan 
nomor .... 

a. (1), (2), dan (3) 
b. (1), (2), dan (3) 
c. (1), (2), dan (5) 
d. (1), (3), dan (5) 

4. Langkah awal dalam upaya pemerataan pendapatan di masyarakat adalah .... 
a. dengan memenuhi kebutuhan rakyat lebih dulu 
b. memenuhi kebutuhan masyarakat kota terlebih dahulu 
c. dengan memenuhi kebutuhan orang kaya 

d. memenuhi kebutuhan para pemegang kepentingan agar mampu 
menguntungkan pemerintah 

5. Berikut ini contoh redistribusi pendapatan horizontal antar kelompok adalah .... 
a. transfer uang dari orang dewasa ke anak-anak 
b. transfer dari orang kaya ke orang miskin 
c. jaminan uang pensiun kepada pensiunan 
d. jaminan sosial kepada orang yang sakit 

6. Berkembangnya usaha kecil menengah akan menimbulkan dampak positip dalam .... 
a. menambah devisa yang diterima negara 
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b. peningkatan jumlah tenaga kerja serta pengurangan jumlah kemiskinan 

c. mengurangi pendapatan nasional 
d. kemajuan suatu negara sehingga diakui negara lain 

7. Selain  pemberian subsidi, cara lain yang digunakan pemerintah untuk mendistribusikan 

pendapatan adalah .... 

a. pemberian Bantuan Langsung Tunai 
b. melakukan penurunan harga BBM 

c. dengan pengenaan pajak 
d. memberikan bantuan pupuk bagi petani 

8. Pengalokasian kembali pendapatan yang menunjuk pada transfer uang dari orang kaya 
ke orang miskin disebut dengan .... 

a. redistribusi vertical 
b. redistribusi pajak 
c. redistribusi pendapatan 
d. redistribusi horizontal 

9. Redistribusi pendapatan dilakukan sebagai salah satu bentuk jaminan sosial yang 

diberikan negara kepada .... 
a. orang yang membutuhkan 

b. masyarakat Indonesia 
c. masyarakat di Asia Tenggara 

d. orang yang memberikan kontribusi bagi perusahaan 
10. Redistribusi pendapatan salah satunya berasal dari .... 

a. Pajak 
b. belanja pemerintah 

c. pinjaman luar negri 
d. devisa negara 

 

B. Kunci jawaban diatas. 

 

1. B 

2. B 

3. D 

4. A 

5. A 

6. B 

7. C 

8. A 

9. A 
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10. A 
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