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BAGIAN PERTAMA SELEKSI KEMAMPUAN DASAR 
 
  
Naskah soal terdiri dari 100 soal meliputi : 
1. Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) 30 soal. 
2. Tes Inteligensia Umum (TIU) 35 soal. 
3. Tes Karakteristik Pribadi (TKP) 35 soal. 
 
Penilaian : 
1. TWK dan TIU : Benar bernilai 5, Salah bernilai 0. 
2. TKP : Setiap Jawaban memiliki poin, poin tertinggi 5 dan 

terendah 1. 

 
Nilai Ambang Batas : 
1. TWK minimal 65. 
2. TIU minimal 80. 
3. TKP minimal nilai 126. 

 
 
 

 
BAGIAN I :   TES WAWASAN KEBANGSAAN (TWK) 
Jumlah soal   :   30 
Keterangan  :   Dilarang menggunakan alat bantu (Kamus, tabel, Kalkulator, HP, tablet, dsb.) 

 
1. Indonesia diguncang dengan beragam ancaman, salah satunya 

kerusuhan yang terjadi di Wamena, Papua. Namun hal ini tidak 
menyurutkan dr. Soeko Marsetyo untuk tetap menjalankan 
tugasnya sebagai tenaga medis di Wamena yang pada akhirnya 
harus meninggal dunia sebagai korban kerusuhan. Hal yang 
dilakukan oleh dr. Soeko Marsetyo mencerminkan nilai nilai 
Pancasila yaitu ..... 
A. Sila 1 
B. Sila 2 
C. Sila 3 
D. Sila 4 
E. Sila 5 

 
2. Seorang kepala keluarga sebelum mengadakan perjalanan jauh 

ia menyiapkan administrasi dari kendaraan nya dan juga 
mengarahkan keluarganya agar selalu menggunakan sabuk 
pengaman ketika diperjalanan dengan menggunakan mobil 
nantinya. Hal ini dikarenakan agar perjalanan mereka tidak 
terhambat ketika ada petugas polisi yang melaksanakan razia 
kendaraan. Pernyataan diatas menjelaskan Pancasila berfungsi 
sebagai..... 
A. Dasar negara 
B. Falsafah negara 
C. Sumber dari segala sumber hukum 
D. Perjanjian luhur 
E. Jiwa dan kepribadian bangsa 
 

3. Penerapan nilai Pancasila yaitu nilai "kerakyatan" terdapat 
dalam UUD 1945 yaitu... 
A. Pasal 1 ayat 2 
B. Pasal 35 
C. Pasal 36 
D. Pasal 28 B 
E. Pasal 29 ayat 1 
 

4. Penerapan nilai Pancasila yaitu nilai "ketuhanan" terdapat 
dalam UUD 1945 yaitu... 
A. Pasal 1 ayat 2 
B. Pasal 35 
C. Pasal 36 
D. Pasal 28 B 
E. Pasal 29 ayat 1 

 
5. Sebagai negara demokrasi kedaulatan yang lebih 

mengutamakan kepentingan rakyat terdapat dalam pembukaan 
UUD 1945 tepatnya pada...... 
A. Alinea pertama 
B. Alinea kedua 
C. Alinea ketiga 

D. Alinea keempat 
E. Semua Alinea 

 
6. Beberapa tahun belakangan ini, aktor dan aktris Indonesia 

digemparkan dengan kasus penggunaan obat-obatan terlarang. 
Bagi seorang selebritis tidak ajek rasanya apabila tidak ikut 
mengkonsumsi obat-obatan terlarang meskipun mereka peroleh 
dengan harga yang fantastis. Hal ini bertentangan dengan 
pengamalan Pancasila yaitu...... 
A. Sila 1 
B. Sila 2 
C. Sila 3 
D. Sila 4 
E. Sila 5 

 
7. Seorang pemuda mengendarai sepeda motor, ketika lampu lalu 

lintas berwarna merah pemuda tersebut menerobos karena 
jalanan dalam keadaan sepi. Perilaku pemuda tersebut sudah 
menyimpang dari nilai Pancasila yaitu..... 
A. Sila 1 
B. Sila 2 
C. Sila 3 
D. Sila 4 
E. Sila 5 

 
8. Sudah menjadi hal yang biasa pada dewasa ini seorang siswa 

menghina dan merendahkan seorang guru. Ketika jam pelajaran 
berlangsung para siswa bernyanyi dan memukul mukul meja 
padahal gurunya sedang menjelaskan materi didepan kelas. 
Mereka menirukan gaya siswa yang ada di luar negeri. Hal ini 
menunjukkan adanya neokolonialisme di Indonesia khususnya 
dalam bidang ..... 
A. Politik 
B. Ekonomi 
C. Pendidikan 
D. Kebudayaan 
E. Pertahanan 

 
9. Upaya bela negara terutama dalam pertahanan dan keamanan 

Nasional harus dilaksanakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Hal 
ini tercantum dalam UUD 1945 pada.... 
A. Pasal 1 ayat 1 dan pasal 30 ayat 1 
B. Pasal 27 ayat 2 dan pasal 30 ayat 1 
C. Pasal 27 ayat 3 dan pasal 28 
D. Pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1 
E. Pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 2 
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10. Pancasila lahir dimulai dari sidang BPUPKI, kemudian 
dirumuskan dari kesepakatan panitia sembilan, dan disahkan 
sebagai dasar negara pada sidang PPKI 1. Hal ini 
menggambarkan bahwa Pancasila memiliki fungsi dan 
kedudukan sebagai.... 
A. Dasar negara 
B. Falsafah negara 
C. Sumber dari segala sumber hukum 
D. Perjanjian luhur 
E. Jiwa dan kepribadian bangsa 

 
11. Pada masa demokrasi liberal badan konstituante dipilih oleh 

rakyat dan bertugas untuk membuat UUD baru. Namun 
kenyataannya UUD baru tidak juga bisa diselesaikan karena 
terjadinya perdebatan panjang dan sulitnya memperoleh 
kesepakatan dari anggota konstituante itu sendiri. Hal ini tidak 
mencerminkan nilai nilai yang terdapat dalam..... 
A. Sila 1 
B. Sila 2 
C. Sila 3 
D. Sila 4 
E. Sila 5 

 
12. Terjadinya pemberontakan DI/TII dibeberapa wilayah di 

Indonesia pada masa demokrasi liberal tidak sesuai dengan 
nilai yang terdapat dalam.... 
A. Sila pertama dan pasal 1 ayat 1 
B. Sila ke dua dan pasal 36A 
C. Sila ke tiga dan pasal 28 
D. Sila ketiga dan pasal 1 ayat 1 
E. Sila ke dua dan pasal 36A 

 
13. Pasal 28-28J dalam UUD 1945 merupakan salah satu bentuk 

perubahan UUD yaitu..... 
A. Amandemen 
B. Addendum 
C. Referendum 
D. Petisi 
E. Semua salah 

 
14. Peristiwa Rengasdengklok memberi hikmah yaitu bersatunya 

pendapat antara golongan tua dengan golongan muda 
mengenai pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Hal 
ini mencerminkan nilai.... 
A. Ketuhanan 
B. Kemanusiaan 
C. Persatuan/kebangsaan 
D. Kerakyatan/demokrasi 
E. Keadilan 

 
15. Dibawah ini adalah isi dari deklarasi Juanda pada tanggal 13 

Desember 1957 kecuali....... 
A. Menarik garis lurus dari garis pangkal pulau terluar 
B. Garis lurus dari garis pangkal pulau terluar sepanjang 12 

mil 
C. Hak lintas damai dijamin oleh negara 
D. Negara berdaulat atas batasan pulau 
E. Hak lintas damai dijamin oleh negara-negara PBB 

 
16. Setelah adanya perubahan maka UUD 1945 terdiri dari 20 bab, 

adapun bab yang dihapuskan dalam UUD 1945 mengenai 
Dewan Pertimbangan Agung yang terdapat dalam..... 
A. Bab IV 
B. Bab V 
C. Bab VI 
D. Bab VII 
E. Bab VIII 

17. MPR memiliki wewenang untuk memberhentikan masa jabatan 
presiden dan wakil presiden, tahapan-tahapan untuk 
memberhentikan Presiden dan wakil presiden yang dilakukan 
oleh MPR diatur dalam UUD 1945 yaitu..... 
A. Pasal 3 ayat 1 
B. Pasal 7B 
C. Pasal 7C 
D. Pasal 8 
E. Pasal 10 

 
18. Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia salah satu 

perjuangan rakyat Indonesia yaitu melalui gerakan bawah 
tanah. Di bawah ini adalah perjuangan pemuda Indonesia 
melawan pendudukan Jepang melalui gerakan bawah tanah 
yaitu..... 
A. Gerakan kelompok Sutan Syahrir 
B. Gerakan kelompok Amir Syarifuddin 
C. Kelompok pemuda Menteng 31 
D. A, B dan C benar 
E. A dan B salah 

 
19. PETA adalah organisasi militer yang dibentuk oleh Jepang, 

walaupun pada akhirnya PETA melakukan perlawanan terhadap 
Jepang karena rasa nasionalisme para pemuda yang masuk 
menjadi anggota PETA untuk memerdekakan Indonesia.  
Dibawah ini merupakan perlawanan bersenjata yang dilakukan 
oleh PETA kecuali.... 
A. Perlawanan PETA di Blitar 
B. Perlawanan PETA di Meureudu 
C. Perlawanan PETA di Gumilir 
D. Perlawanan PETA di Bukittinggi 
E. A,B dan C benar 

 
20. Pada tanggal 18 September 1948 PKI berhasil menguasai 

Madiun dan mengumumkan berdirinya Soviet Republik 
Indonesia yang bertujuan mengganti pemerintahan yang 
berdasarkan paham komunis. Hal ini bertentangan dengan nilai 
nilai Pancasila terutama pada..... 
A. Sila pertama dan ke empat 
B. Sila pertama dan kedua 
C. Sila ke empat dan kedua 
D. Sila kelima dan ketiga 
E. Sila kelima dan kedua 

 
21. Tentara Kebangsaan diusulkan kepada Presiden Republik 

Indonesia untuk dibentuk pada awal kemerdekaan. Adapun 
usulan untuk membentuk tentara kebangsaan tersebut 
merupakan hasil sidang PPKI yaitu.... 
A. Sidang PPKI 1 
B. Sidang PPKI 2 
C. Sidang PPKI 3 
D. Sidang tidak resmi PPKI  
E. Semua salah 

 
22. Kedatangan Belanda (NICA ) berupaya meningkatkan untuk 

menguasai Indonesia kembali. Salah satu upaya yang dilakukan 
NICA dengan membentuk KOninklijk Nerderlands Indisch Leger 
(KNIL). KNIL adalah...... 
A. Dewan parlemen Belanda 
B. Dewan pertimbangan Belanda 
C. Tentara kerajaan Belanda 
D. Kelompok golongan Bangsa Belanda 
E. Wakil kerajaan Belanda. 
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23. Meskipun Indonesia dirugikan dengan hasil perjanjian Renville 
tetapi Indonesia tetap menerima hasil keputusan PBB agar tetap 
mendapat dukungan dari PBB sebagai negara yang merdeka. 
Hal ini sesuai dengan nilai Pancasila yaitu.... 
A. Sila 1 
B. Sila 2 
C. Sila 3 
D. Sila 4 
E. Sila 5 

 
24. Perlawanan rakyat Indonesia kepada Belanda pasca 

kemerdekaan Indonesia dikarenakan lencana merah putih di 
injak-injak oleh tamu dari sekutu di sebuah hotel dikenal dengan 
pertempuran..... 
A. Medan area 
B. Ambarawa 
C. Surabaya 
D. Bali 
E. Bandung lautan api 

 
25. Sebagai wujud pelaksanaan persetujuan New York, 

diselenggarakan Pepera. Hasil Pepera membuktikan secara 
bulat Irian Barat tetap bagian dari Republik Indonesia. Hasil 
Pepera disetujui PBB pada tanggal..... 
A. 19 November 1969 
B. 19 Oktober 1969 
C. 19 September 1969 
D. 19 November 1968 
E. 19 September 1968 

 
26. Dengan dikeluarkannya Trikora mulailah konfrontasi total 

terhadap Belanda. Pada Januari 1962 pemerintah membentuk 
komando Mandala yang dipimpin oleh..... 
A. Jend. Soedirman 
B. Jend. A.ah Nasution 
C. Mayor jendral Soeharto 
D. Kolonel Gatot Subroto 
E. Kolonel Soengkono 

 
27. Dibawah ini adalah gerakan separatisme atau disintegrasi yang 

pernah terjadi di Indonesia kecuali..... 
A. DI/TII 
B. Angkatan Perang Ratu Adil 
C. gerakan Andi Azis 
D. GAM 
E. Pepera 

 
28. Dibawah ini adalah isi dari Tritura..... 

A. Kibarkan bendera merah putih di irian barat 
B. Bubarkan konstituante 
C. Kembali ke UUD 1945 
D. Bubarkan negara boneka Eropa 
E. Bersihkan kabinet dari unsur-unsur PKI 

 
29. Indonesia adalah pelopor pelaksanaan konferensi Asia Afrika di 

Bandung dengan tujuan mengantisipasi negara negara di Asia 
dan Afrika tidak ikut andil dalam masalah perang dingin antara 
dua negara adidaya. Sikap yang dilakukan Indonesia 
mencerminkan nilai Pancasila yaitu .... 
A. Sila 1 
B. Sila 2 
C. Sila 3 
D. Sila 4 
E. Sila 5 

 
 

30. Indonesia sebagai pelopor terbentuknya ASEAN, dengan tujuan 
untuk meningkatkan kerja sama dalam segala bidang terutama 
meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. Hal ini 
mencerminkan nilai Pancasila yaitu.... 
A. Sila 1 
B. Sila 2 
C. Sila 3 
D. Sila 4 
E. Sila 5 
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BAGIAN II :   TES INTELEGENSI UMUM (TIU) 
Jumlah soal   :   35 
Keterangan  :   Dilarang menggunakan alat bantu (Kamus, tabel, Kalkulator, HP, tablet, dsb.) 

 
KOSAKATA 
 
31. RADIKAL 

A. Secara mendalam 
B. Keras dalam menuntut perubahan 
C. Bertindak sesuka hati 
D. Paham yang tidak baik 
E. Pengetahuan yang salah   

 
32. FLUKTUASI 

A. Menunjukkan naik-turunnya harga 
B. Meluap ke permukaan 
C. Perubahan yang signifikan 
D. Permintaan suatu barang 
E. Terjadi keseimbangan harga pasar 

 
SINONIM 
 
33. HIPOTESIS = ... 

A. Pendapat 
B. Kesimpulan 
C. Perencanaan 
D. Keputusan 
E. Percobaan 

 
ANTONIM 
 
34. ANOMALI >< ... 

A. Periksa 
B. Uji coba 
C. Normal 
D. Penilaian 
E. Perbaikan 

 

ANALOGI 
 
35. NEGARA : PRESIDEN = … : … 

A. Sahabat : Saudara 
B. Kakak : Adik 
C. Keluarga : Ayah 
D. Desa : Camat 
E. Wilayah : Warga 

 
36. PERTAMAX : MOBIL = ... : ... 

A. Motor : Roda 
B. Mesin : Pesawat 
C. Udara : Burung 
D. Roti : Ikan 
E. Rumput : Sapi 

 
37. PENJUALAN : KEUNTUNGAN = ... : KEMAHSYURAN 

A. Kesejahteraan 
B. Keserakahan 
C. Keberanian 
D. Pembelian 
E. Kejujuran 

 
38. INTRODUKSI : ISI : PENUTUP = ... : ... 

A. Kosong :Penuh : Simpan 
B. Kepala : Tubuh : Ekor 
C. Musik : Lagu : Akhir 
D. Awalan : Akhiran : Sisipan 
E. Batang : Tubuh : Akhir 

KEMAMPUAN KUANTITATIF 
 

39. Hasil dari 
2

4

4

1
:25,02

4

9
44:16 −+ adalah… 

A. 21 
B. 25 
C. 30 
D. 36 
E. 40 

 

40. Hasil dari 361667,07
%5,87

%5,37 2
−   adalah ... 

A. 5 
B. 10 
C. 15 
D. 20 
E. 25 

 
41. Jika x = 2,727272...  dan  y = 30/11, maka selisih antara x dan y 

adalah ... 
A. 0 
B. 0,5 
C. 1 
D. 1,5 
E. 2 

 

42. Jika 
444444

555555
=m  dan 50,1%33,83 =n  maka … 

A. m < n 
B. m > n 
C. 2m = n2 
D. m = 2n 
E. m = n 

 
43. ...195...252015105 =++++++  

A. 1950 
B. 2250 
C. 3000 
D. 3350 
E. 3900 

 

44. Sabiya berangkat dari kota A ke kota B menggunakan mobil 
dengan kecepatan rata-rata 60km/jam. Perjalanan tersebut 
ditempuh dalam waktu 3 jam saja. Jika keesokan harinya 
perjalanan pulang dari kota B ke kota A dengan rute yang sama 
ditempuh dengan menambah kecepatan sebesar 50%. 
Berapakah kecepatan rata-rata untuk seluruh perjalanan antar 
kota ? 
A. 70 km/jam 
B. 72 km/jam 
C. 76 km/jam 
D. 82 km/jam 
E. 86 km/jam 

 

45. Sebuah bilangan dikurangi 6 kemudian hasilnya dibagi 3. Lalu 
hasilnya dikuadratkan dan dilanjutkan dengan mengalikannya 
dengan 2, hasilnya adalah 32. Maka nilai yang dimaksud 
adalah... 
A. 18 
B. 19 
C. 20 
D. 21 
E. 22 
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46. Setiap weekend Pak Makariem selalu membawa Istri dan empat 
anaknya untuk jalan-jalan ke Mall. Setiap jalan-jalan ke mall 
mereka selalu menyempatkan untuk makan di salah satu 
restoran bersama-sama. Saat mengunjungi restoran Bebek 
Panggang Kremes (BPK), keluarga Pak Makariem duduk 
mengelilingi meja bundar. Jika Pak Makariem selalu ingin 
berada di sebelah istrinya, berapa banyak cara menyusun posisi 
duduk mereka ? 
A. 12 cara 
B. 24 cara 
C. 48 cara 
D. 120 cara 
E. 240 cara 

 

47. Seorang tukang berencana membangun pagar beton 
disekeliling taman yang berbentuk persegi. Panjang taman pada 
bagian utara adalah 3x – 12 m, sedangkan panjang taman pada 
bagian barat adalah 2x + 8 m. Jika biaya pembangunan pagar 
beton per meternya adalah Rp.500.000, berapakah biaya yang 
dibutuhkan untuk seluruh pagar beton yang akan dibangun? 
A. Rp.24.000.000,00 
B. Rp.48.000.000,00 
C. Rp.60.000.000,00 
D. Rp.96.000.000,00 
E. Rp.100.000.000,00 

 
48. Sabiya, Elmeera dan Faaiza dapat membuat pekerjaan tangan 

sebanyak 267 perhari. Namun jika Sabiya tidak ikut, maka 
mereka hanya mampu membuat 132 kerajinan saja perhari. 
Sedangkan jika Faaiza tidak ikut mengerjakan, maka mereka 
akan menyelesaikan sebanyak 154 kerajinan perhari. Berapa 
banyak kerajinan yang akan diselesaikan perhari jika ternyata 
Elmeera yang tidak ikut ? 
A. 246 
B. 247 
C. 248 
D. 249 
E. 250  

 

PENARIKAN  KESIMPULAN 
 

49. Semua anak yang pintar rajin belajar. Sebagian yang rajin 
belajar pernah menjuarai olimpiade. Jadi… 
A. Semua anak yang pintar pernah menjuarai olimpiade 
B. Sebagian anak yang pintar pernah menjuarai olimpiade 
C. Sebagian anak yang rajin belajar pernah menjuarai 

olimpiade 
D. Sebagian yang pernah menjuarai olimpiade rajin belajar 
E. Tidak dapat disimpulkan 

 
50. Sebagian pekerja keras bisa menggapai mimpinya. Semua 

pemalas tidak bisa menggapai mimpinya. Jadi… 
A. Semua pemalas bukan pekerja keras 
B. Sebagian pemalas bukan pekerja keras 
C. Semua pekerja keras bukan pemalas 
D. Sebagian pekerja keras bukan pemalas 
E. Tidak dapat disimpulkan 

 
51. Tak satupun pengusaha yang tidak berani ambil resiko. 

Sebagian pengusaha memiliki kemampuan analisis yang baik. 
Jadi… 
A. Semua pengusaha berani ambil resiko dan memiliki 

kemampuan analisis yang baik 
B. Sebagian pengusaha berani ambil resiko 
C. Sebagian yang berani ambil resiko memiliki kemampuan 

analisis yang baik  
D. Semua pengusaha yang berani ambil resiko memiliki 

kemampuan analisis yang baik 

E. Semua pengusaha yang memiliki kemampuan analisis 
yang baik berani ambil resiko 

 
52. Semua Alumni STAN memiliki pekerjaan yang bergengsi. 

Sebagian Alumni STAN adalah siswa Adzkia STAN. Jadi... 
A. Sebagian Alumni STAN adalah siswa Adzkia STAN dan 

tidak memiliki pekerjaan yang bergengsi 
B. Sebagian siswa Adzkia STAN memiliki pekerjaan yang 

bergengsi 
C. Sebagian Alumni STAN bukan siswa Adzkia STAN dan 

memiliki pekerjaan yang bergengsi 
D. Semua siswa Adzkia STAN memiliki pekerjaan yang 

bergengsi 
E. Tidak dapat disimpulkan 

 
53. Anak-anak akan bahagia jika diberi perhatian lebih. Jika anak-

anak bahagia maka akan mudah menasehatinya. Fredy adalah 
anak yang kurang perhatian. Jadi... 
A. Fredy susah dinasehati 
B. Fredy tidak bahagia 
C. Fredy mudah dinasehati walaupun kurang perhatian 
D. Fredy akan sedih dan susah dinasehati 
E. Tidak dapat disimpulkan 

 
54. Jika tidak bekerja keras dan gigih maka sulit untuk sukses. Jika 

sulit untuk sukses maka sulit untuk hidup sejahtera. Ternyata 
hidup Sabiya sejahtera. Jadi... 
A. Sabiya bekerja keras dan gigih 
B. Sabiya tidak bekerja keras 
C. Sabiya mencapai kesuksesan 
D. Sabiya akan bahagia karena sejahtera 
E. Tidak dapat disimpulkan 

 
55. Jika banyak mengeluh maka akan mudah frustasi. Jika mudah 

frustasi maka akan sulit bahagia. Jika sulit bahagia maka 
hidupnya sengsara. Ternyata Ayu jarang mengeluh. Jadi... 
A. Ayu hidupnya tidak sengsara 
B. Ayu hidupnya damai bersahaja 
C. Ayu hidupnya bahagia 
D. Ayu hidupnya tidak mudah frustasi 
E. Tidak dapat disimpulkan 

 
BARISAN ANGKA DAN HURUF 
 
56. 1   2   3   3   4   5   5   6   7   ...   ...   …     

A. 7   8   8 
B. 7   7   8 
C. 7   8   9 
D. 8   9   9 
E. 8   9   10 

 
57. 2   4   8   4   8   12   6   ...   ...  

A. 12   16 
B. 12   8 
C. 8   12 
D. 6   16 
E. 12  6 

 
58. 1  1   8   4   27   9   64  ...  ... 

A. 16   25 
B. 16   125 
C. 20   25 
D. 20   125 
E. 15   25 
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59. L   M   K   L   I   ...   ...  
A. J   L 
B. J   F 
C. F   L 
D. L   J 
E. M  J 

 
60. J   M   L   P   O   R   ...  … 

A. P   S 
B. T   S 
C. T   Q 
D. Q   M 
E. S   R 

 
61. A   B   B   B   C   …   … 

A. D   D 
B. C   C 
C. C   D 
D. B   D 
E. A   B 

 
ANALYTICAL REASONING 
Dalam sebuah perjalanan ke luar kota, 6 orang sahabat yaitu Ray, 
Dion, Cici, Felin, Cintya dan Fani akan mengunjungi sebuah desa 
untuk memberikan bantuan jasa karena baru terkena bencana. 
Mereka menuju lokasi menggunakan mobil pribadi dengan susunan 
duduk 2 di depan, 2 di belakang, dan 2 di tengah, dengan ketentuan 
sebagai berikut.  
❖ Ray ingin duduk bersebelahan dengan Cici 
❖ Cintya tidak ingin duduk bersebelahan dengan Fani dan Dion 
❖ Sementara Felin ingin duduk di bangku tengah mobil 
❖ Cici adalah satu-satunya orang yang dapat menyetir 
 
62. Maka kondisi yang tidak sesuai adalah … 

A. Ray duduk di bangku depan 
B. Cintya duduk di bangku belakang 
C. Dion duduk di bangku belakang 
D. Cintya duduk di bangku tengah 
E. Fani duduk di bangku belakang 

 

Virus Corona (Covid-19) yang sedang mewabah di berbagai negara 
sangat berdampak signifikan bagi sektor pariwisata Indonesia. Hal 
utama yang terjadi adalah menurunnya angka turis mancanegara 
yang berkunjung ke kota-kota di Indonesia. Medan memiliki 
penurunan lebih rendah daripada Jakarta. Penurunan di Bandung 
lebih rendah daripada penurunan di Medan, tetapi penurunan di 
Bandung lebih tinggi daripada penurunan di Denpasar. Penurunan di 
Surabaya lebih tinggi daripada penurunan di Jakarta. Penurunan di 
Denpasar tidak berada di bawah penurunan di Lombok. 
 
63. Kota dengan penurunan pada urutan ketiga tertinggi adalah … 

A. Bandung  
B. Medan  
C. Surabaya  
D. Jakarta  
E. Denpasar  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dalam sebuah kerja kelompok, 8 orang mengadakan diskusi yang 
anggotanya adalah Ferel, Lusi, Lala, Ganjar, Sonia, Leni, Celin, dan 
Gempi. Dalam kerja kelompok tersebut mereka duduk mengelilingi 
sebuah meja bundar, dimana: 
❖ Leni duduk diantara Gempi dan Lala 
❖ Lala dan Ganjar duduk tepat berhadapan 
❖ Sonia duduk berhadapan dengan Ferel 
❖ Gempi duduk 2 kursi terpisah dari Ferel 
 
64. Bila Leni dipisahkan 2 kursi dengan Lusi, pernyataan di bawah 

ini yang benar adalah... 
A. Leni dan Celin dipisahkan oleh 2 kursi 
B. Leni dan Ferel duduk berseberangan 
C. Lala duduk di antara Leni dan Ferel 
D. Celin duduk di dekat Gempi 
E. Ganjar dan Lala duduk berseberangan 

 
Pada suatu pertemuan reuni teman-teman saat SMA dihadiri hanya 
8 orang yang sudah lama tidak bertemu yaitu Jeje, Jeni, Jojo, Clara, 
Cassy, Cindy, Dzay, dan Deren. Mereka berkumpul di sebuah cafe 
dan duduk mengelilingi meja bundar, dimana: 
❖ Deren duduk 2 kursi terpisah dari Jeje 
❖ Cassy duduk berhadapan dengan Jeje 
❖ Cindy duduk diantara Deren dan Jojo 
❖ Clara dan Jojo duduk tepat berhadapan 
 
65. Berdasarkan kondisi tersebut, pernyataan di bawah ini yang 

pasti benar adalah... 
A. Cindy dan Dzay dipisahkan oleh 2 kursi 
B. Cindy dan Jeje berseberangan 
C. Jeni dan Deren duduk berhadapan 
D. Jojo duduk di sebelah Cassy 
E. Jeje terpisah satu kursi dengan Cindy 
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BAGIAN III :   TES KARAKTERISTIK PRIBADI (TKP) 
Jumlah soal   :   35 
Keterangan  :   Dilarang menggunakan alat bantu (Kamus, tabel, Kalkulator, HP, tablet, dsb.) 

 
66. Menurut saya, mengatakan suatu kejujuran ialah… 

A. Penting, karena dengan jujur dapat menunjukkan integritas 
diri saya 

B. Penting, karena kejujuran menentukan kualitas diri saya 
C. Biasa saja, karena hidup ini penuh sandiwara 
D. Penting, karena sikap jujur membangun kepercayaan orang 

lain terhadap saya 
E. Penting, karena kejujuran menentukan sikap baik saya 
 

67. Salah satu klien saya sangat puas akan hasil kerja saya. 
Menurut beliau, hasil yang saya kerjakan jauh lebih baik 
daripada ekspektasi beliau. Saya telah menerima upah dari 
beliau sesuai dengan perjanjian, namun beliau memberi jam 
tangan mahal sebagai ucapan terima kasih. Sikap saya…  
A. Menerimanya karena hadiah itu bonus sebagai bentuk 

kepuasan klien atas kerja keras saya 
B. Menolaknya karena harga jam tangan tersebut kurang 

mahal 
C. Pelayanan dengan kualitas terbaik adalah sebuah 

kewajiban tanpa harapan mendapatkan hadiah 
D. Menolaknya karena peraturan perusahaan tidak boleh 

menerima imbalan apapun atas jasa kecuali upah yang 
telah ditentukan 

E. Memberi tahu klien bahwa peraturan perusahaan tidak 
membolehkan pemberian hadiah 

 
68. Teman sekamar saya selalu sembarangan dalam meletakkan 

barang. Suatu hari saya membantunya merapikan buku-
bukunya yang berantakan. Tanpa sengaja saya membaca isi 
dari buku tersebut yang berulang-ulang menuliskan nama saya. 
Ternyata buku tersebut adalah buku harian dan banyak 
menceritakan kebenciannya terhadap sikap saya. Sikap saya… 
A. Menutup buku itu lagi dan berpura-pura tidak melihat apa-

apa 
B. Meminta maaf kepada teman sekamar karena telah 

membaca buku hariannya tanpa sengaja. 
C. Meminta kejujuran teman sekamar tentang pandangannya 

terhadap saya. 
D. Mencoba tenang, kemudian meminta penjelasan teman 

sekamar agar bisa intropeksi diri 
E. Diam saja, namun saya seorang yang tidak dapat menahan 

ekspresi dari emosi yang sedang saya rasakan. 
 

69. Andita merupakan seorang kaunselor pernikahan dan klien yang 
selalu datang padanya merupakan pasangan yang diambang 
perceraian. Sebenarnya Andita merupakan seorang janda 
beranak dua yang telah diceraikan oleh suaminya karena 
memiliki wanita lain. Menurut pandangan anda tentang Andita 
ialah… 
A. Masa lalu Andita tidak ada kaitannya dengan kemampuan 

Andita dalam bekerja sebagai kaunselor pernikahan. 
B. Tidak mengapa karena rumah tangga yang sempurna 

bukanlah syarat untuk menjadi kaunselor pernikahan. 
C. Tidak masalah asal klien tidak mengetahui kisah perceraian 

Andita. 
D. Profesi ini sesuai untuk Andita karena dapat lebih banyak 

pelajaran yang bisa menyembuhkan luka masa lalunya. 
E. Masa lalu Andita merupakan suatu pengalaman yang dapat 

memberikan pelajaran hidup tentang perpisahan rumah 
tangga. 

 
 

70. Besok adalah hari pertama saya masuk sekolah di kampung ini. 
Sebelumnya saya sekolah di kota, namun karena ayah saya 
pindah tugas maka saya pun terpaksa pindah sekolah. Tidak 
seperti di kota, tidak ada transportasi umum di sini. Agar tidak 
telat masuk sekolah, sebaiknya saya… 
A. Meminta ayah membelikan saya sepeda untuk pergi ke 

sekolah 
B. Meminta ibu membangunkan saya lebih pagi 
C. Tidur lebih awal agar tidak bangun terlambat di pagi hari 
D. Mempercepat gerakan saya ketika bersiap-siap sebelum 

pergi ke sekolah 
E. Memasang alarm jam agar bangun lebih pagi 
 

71. Pagi ini adalah kelas pertama saya masuk kampus setelah cuti 
kuliah selama setahun karena alasan kesehatan. Teman-teman 
sekelas saya bukan lagi teman seangkatan saya, melainkan 
adik-adik angkatan di bawah saya. Tidak satu pun dari mereka 
saya kenal. Sikap saya…  
A. Menyapa mereka lebih dahulu dan memberitahu bahwa 

anda adalah senior mereka 
B. Biasa saja dan akan mengikuti perkuliahan seperti biasa 
C. Menyapa dan berkenalan dengan teman sekelas yang baru 
D. Mereka sama seperti teman seangkatan saya, bagi saya 

tidak ada perbedaan sosial antar angkatan 
E. Berkenalan dan membimbing adik-adik tersebut dalam 

perkuliahan 
 

72. Di tengah jalan pulang kerja, saya merasa lapar dan membeli 
sebungkus roti. Belum sempat saya menyantap roti tersebut, 
tiba-tiba seorang gelandangan datang menghampiri dan 
mengatakan bahwa dirinya lapar. Sikap saya… 
A. Memberikan semua roti tersebut kepada gelandangan 

tersebut. 
B. Mengabaikan dan menjauhi gelandangan tersebut. 
C. Memberi setengah dari roti tersebut 
D. Membelikan satu roti lagi untuk gelandangan tersebut 
E. Memberikan uang kepada gelandangan tersebut agar 

dapat membeli makanan apapun yang dia inginkan. 
 

73. Ketika anda sedang menonton acara TV, kakak anda datang 
dan duduk di ruang TV. Dia ingin menonton siaran yang 
berbeda dengan yang sedang anda tonton. Maka sikap anda…  
A. Memberikan remot TV kepada kakak anda karena acara TV 

yang saya tonton tidak begitu menarik 
B. Memberikan remot TV kepada kakak meskipun saya 

menyukai acara yang sedang saya tonton 
C. Menyarankan kakak untuk ikut menonton saja acara TV 

yang sedang anda tonton 
D. Memberikan remot TV dan mencari kegiatan yang lebih 

menarik 
E. Meminta gantian menonton siaran TV ketika sedang iklan 
 

74. Bisnis rumah makan keluarga saya mengalami penurunan 
penjualan sejak awal tahun ini. Sering kali makanan yang 
dimasak tersisa dan terbuang. Untuk mengatasi hal ini, sikap 
saya… 
A. Membuat promosi menarik untuk mendatangkan pelanggan 
B. Mengolah sisa makanan agar tidak terbuang sia-sia 
C. Menambah menu baru yang dapat membuat pelanggan 

tertarik 
D. Mengurangi porsi penjualan makanan agar tidak tersisa 

dan terbuang sia-sia 
E. Mengurangi jumlah karyawan selama penjualan merosot 
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75. Hari ini keponakan saya berumur 3 tahun dan mengadakan 
acara ulang tahun di rumahnya. Hadiah yang akan saya berikan 
adalah… 
A. Puzzle 
B. Balok susun 
C. Buku cerita dongeng 
D. Replika alat profesi sesuai cita-citanya 
E. Buku mewarnai 
 

76. Seorang pelanggan datang ke toko roti saya untuk membeli roti 
tawar cokelat. Namun toko saya kehabisan stok roti tersebut, 
tetapi saya tahu bahwa toko roti di komplek sebelah menjual 
jenis roti yang sama karena merek toko roti kami sama, hanya 
beda cabang. Sikap saya… 
A. Tidak merekomendasikan toko yang merupakan saingan 

toko saya 
B. Menyarankan pelanggan untuk mencari di toko roti daerah 

lain. 
C. Menyuruh pelanggan untuk datang kembali ketika stok roti 

telah ada kembali. 
D. Menyarankan pelanggan untuk mengecek ketersediaan roti 

di toko komplek sebelah. 
E. Menawarkan roti lain yang tersedia di toko anda selain roti 

tawar cokelat. 
 

77. Bulan ini saya telah mencapai target penjualan saya, tetapi 
rekan kerja saya belum. Salah satu teman sekolah saya 
menghubungi saya untuk membeli produk kami melalui saya. 
Rekan saya memohon agar pembelian teman saya dicatat 
sebagai penjualan dari dia saja agar dapat mencapai target 
bulan ini. Sikap saya… 
A. Saya berikan saja pelanggan saya agar dapat membantu 

meningkatkan penjualan rekan saya 
B. Saya menanyakan teman sekolah saya apakah ia bersedia 

menjadi pelanggan rekan kerja saya 
C. Saya berikan saja karena saya sudah mencapai target 

penjualan 
D. Tidak memberinya karena akan membuat rekan saya lebih 

malas mencari pelanggan 
E. Saya hanya memberikan tips dan trik agar rekan 

mendapatkan pelanggan lebih banyak 
 

78. Sebagai seorang calon ASN kita dituntut untuk cermat dalam 
bermedia sosial. Di era milenial sekarang ini marak berita dan 
informasi hoax di media sosial yang disebarkan oleh orang 
orang yang tidak bertanggung jawab membuat banyak orang 
mudah terprovokasi dan berdebat kusir. Sikap anda mangatasi 
hal ini 
A. Membaca informasi tersebut dan menanyakan kepada si 

penyebar berita tentang kebenarannya 
B. Mengenali sumber berita akurat atau tidaknya 
C. Mengenali dari judul berita terkadang terkesan provokatif 
D. Membacanya saja kemudian tidak mengambil pusing 

informasi tersebut 
E. Membaca keseluruhan informasi secara lengkap lalu 

melihat sumber beritanya 
 

79. Bakso Nenek merupakan bakso yang telah terkenal sejak orang 
tua saya masih muda. Hanya saja pelanggan bakso tersebut 
telah berkurang sejak beberapa tahun belakangan. Hal ini 
disebabkan ramai rumah makan lain yang menggunakan jasa 
aplikasi online untuk pemesanan. Pemilik Bakso Nenek sendiri 
merupakan orang yang berpendapat bahwa pengalaman lebih 
utama daripada perkembangan teknologi. Menurut saya… 
A. Pendapat sang pemilik ada benarnya, hanya saja 

perkembangan teknologi tidak dapat dihindari 

B. Pelanggan setia Bakso Nenek merupakan orang-orang 
yang gagap teknologi 

C. Si pemilik harus merubah pola pikirnya tentang 
perkembangan teknologi jika ingin mempertahankan 
dagangannya 

D. Pelanggan Bakso Nenek akan terus menurun jika tidak 
menggunakan jasa aplikasi online 

E. Menggunakan teknologi ataupun tidak, rezeki pasti tidak 
akan tertukar 

 
80. Biasanya hari minggu jarang sekali saya dan keluarga makan di 

rumah. Tetapi minggu ini kami sedang berhemat dan 
memutuskan untuk memasak di rumah saja. Namun bahan 
makanan di dapur sudah habis, di luar pun sedang hujan. Maka 
yang akan saya lakukan adalah… 
A. Pergi berbelanja bahan makanan dengan menggunakan jas 

hujan 
B. Saya akan berbelanja setelah hujan reda 
C. Memesan makanan melalui aplikasi online 
D. Mengajak keluarga makan di luar saja 
E. Membeli mie instant di warung sebelah rumah 
 

81. Anda memiliki tugas yang menumpuk dan harus diselesaikan 
esok hari. Tetapi hari ini anda mengalami konflik rumah tangga 
yang membuat anda tidak bisa tenang dalam mengerjakan 
tugas. Tindakan anda adalah… 
A. Mencoba keluar rumah sebentar untuk menenangkan 

pikiran 
B. Meminum obat pil penenang agar dapat mengerjakan tugas 

dengan tenang 
C. Tetap mengerjakan tugas dengan perasaan tidak tenang 
D. Menyelesaikan konflik dahulu, setelah itu mengerjakan 

sebagian dari tugas tersebut 
E. Meminta teman membantu menyelesaikan tugas tersebut 
 

82. Minggu lalu atasan anda mempromosikan jabatan anda dari 
staff menjadi manajer. Sejak kejadian itu, anda difitnah 
membayar atasan untuk naik jabatan oleh salah satu rekan 
kerja anda. Hal ini membuat rekan kantor anda selalu berbisik 
tentang anda. Sikap anda… 
A. Memberikan klarifikasi kepada semua rekan kantor atas isu 

yang beredar bahwa hal itu tidak benar 
B. Memanggil dan mengajak bicara rekan kerja anda yang 

menyebar fitnah. 
C. Kabar burung selalu datang dan pergi, biarkan saja 
D. Saya akan mempersulit karir rekan kerja yang memfitnah 

saya 
E. Diam saja, saya akan bekerja dengan keahlian dan potensi 

yang saya miliki serta etos kerja yang baik sebagai seorang 
manajer 

 
83. Saya melihat ibu saya menangis di kamar sendiri. Ketika ditanya 

alasannya, ibu selalu bilang tidak kenapa-kenapa. Dugaan saya 
ini karena adik saya yang selalu melawan terhadap ibu. Sikap 
saya… 
A. Menyuruh adik untuk meminta maaf kepada ibu 
B. Menenangkan ibu agar tidak menangis lagi 
C. Memeluk ibu dan berjanji akan membimbing adik agar tidak 

melawan ibu lagi 
D. Meminta ibu jujur tentang sikap adik yang membuatnya 

menangis 
E. Menasehati adik agar tidak membuat ibu menangis lagi 
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84. Liburan kali ini saya diajak ke kampung oleh orang tua saya. 
Sebenarnya saya tidak begitu suka karena akan selalu ditanya 
calon pasangan dan kerja apa. Sedangkan saya belum ada 
pasangan dan belum mendapatkan panggilan kerja apapun. 
Sikap saya… 
A. Ikut dengan orang tua dan meminta orang tua bantu 

menjawab pertanyaan yang membuat saya tidak nyaman 
B. Ikut dengan orang tua, apabila ditanya saya akan katakan 

bahwa pertanyaan seperti itu membuat saya tertekan 
C. Ikut dengan orang tua dan berbohong saja jika ditanya 

seperti itu 
D. Ikut dengan orang tua dan sebisa mungkin menghindari 

pembicaraan yang mengarah ke pertanyaan tersebut 
E. Ikut dengan orang tua dan jawab saja apa adanya jika 

ditanya 
 

85. Siang ini anda berkunjung kesebuah tempat wisata, karena hari 
libur tentu saja pengunjung sangat ramai. Padaa saat pembelian 
tiket masuk objek wisata antrian sangat panjang, kemudian 
anda melihat seorang ibu hamil sedang mengantri selang 10an 
antrian di belakang anda. Ibu tersebut kelihatan sangat lelah 
ditambah lagi cuaca pada saat itu panas, apa yang anda 
lakukan 
A. Meminta ibu tersebut untuk mengambil antrian anda 
B. Meminta ibu tersebut untuk berpindah ke antrian di depan 

anda 
C. Bertukar posisi antrian dengan ibu tersebut 
D. Antri seperti biasa karena kondisi antrian sangat panjang 
E. Menyuruh ibu tersebut untuk antri di dekat anda 
 

86. Seorang pelanggan datang berbelanja di toko tempat anda 
bekerja. Pelanggan tersebut sering berbelanja di toko tersebut. 
Hari ini ia berbelanja sangat banyak dan meminta potongan 
harga atas perbelanjaannya. Maka sikap anda sebagai 
karyawan toko ialah… 
A. Memberikan potongan harga karena anda sudah mengenal 

pelanggan tersebut. 
B. Menggunakan harga karyawan, karena setiap karyawan 

yang berbelanja di toko tersebut mendapatkan potongan 
harga. 

C. Menanyakan persetujuan kepada pemilik toko permintaan 
pelanggan tersebut. 

D. Membantu pelanggan berbicara dan merayu pemilik toko 
untuk pemberian diskon. 

E. Tidak memberikan potongan harga, hanya memberikan 
hadiah karena telah menjadi pelanggan tetap. 

 
87. Hari ini saya menggantikan rekan saya sebagai customer 

service di meja resepsionis hotel. Sebenarnya tugas pekerjaan 
saya bukan di bagian melayani, tetapi hari ini saya darurat 
menggantikan rekan tersebut karena kesehatan rekan yang 
memburuk. Tiba-tiba saya menerima keluhan dari seorang 
costumer yang menginap tentang pelayanan yang buruk. Sikap 
saya… 
A. Meminta maaf dan meminta kostumer tersebut 

menjelaskan secara detail tentang keluhannya 
B. Meminta maaf dan menerima keluhan-keluhan dengan 

lapang dada 
C. Mengevaluasi keluhan kostumer tersebut dan meminta 

bantuan rekan bagian pelayanan lainnya untuk membantu 
menyelesaikannya 

D. Mengevaluasi dan meminta rekan anda yang lain untuk 
berhadapan dengan kostumer langsung dan menerima 
keluhannya 

E. Saya tidak berpengalaman karena ini bukan tugas saya, 
namun saya akan coba mengatasi keluhannya sendiri 

 

88. Saya sangat suka melukis meskipun saya tidak memiliki bakat 
dalam melukis seperti teman lainnya. Hasil lukisan saya 
selalunya tidak seindah teman yang berbakat. Di hari 
kemerdekaan tahun ini sekolah mengadakan perlombaan 
melukis, sikap saya… 
A. Mengikuti perlombaan tersebut karena kemenangan tidak 

harus mengandalkan bakat 
B. Saya ikut lomba tersebut jika ditunjuk oleh guru 
C. Saya akan mendaftar, tetapi jika saingan saya berat saya 

akan mengundurkan diri 
D. Yakin dan percaya diri jika saya banyak latihan saya pasti 

menang 
E. Mengikuti perlombaan untuk mengukur kemampuan diri 

saya 
 

89. Saya merupakan pegawai pindahan baru di desa yang terpencil 
ini. Makanan pokok di desa ini adalah ubi, bukan nasi. 
Sedangkan air bersih harus diperoleh dengan menimba sumur 
yang jauhnya 1 kilometer dari tempat tinggal sementara saya. 
Sikap saya… 
A. Segera memproses pengajuan perpindahan dinas kerja 

dengan membuat alasan yang bisa diterima 
B. Meyakinkan diri saya agar dapat menerima dan berdamai 

dengan kondisi yang saya hadapi 
C. Mencari tahu bagaimana cara penduduk desa menjalani 

kehidupan sehari-hari kemudian saya terapkan di 
kehidupan saya 

D. Hal ini sangat menantang, namun saya akan menyesuaikan 
diri berdasarkan kemampuan saya terlebih dahulu.  

E. Hidup yang saya hadapi jauh lebih keras, saya juga harus 
lebih berjuang dalam menjalani hidup daripada 
sebelumnya. 

 
90. Saya mendapatkan email dari perusahaan bahwa saya akan 

dipindah tugaskan ke divisi yang berbeda. Itu artinya saya akan 
menghadapi tugas yang tidak biasanya. Sikap saya… 
A. Saya akan mencoba mencari tahu tugas baru saya melalui 

internet. 
B. Menenanyakan tugas-tugas ke divisi tempat saya akan 

bekerja untuk saya pelajari  
C. Menanyakan kembali kepada pihak atasan kenapa saya 

dipindah tugaskan ke divisi yang berbeda dari sebelumnya 
D. Saya akan menerapkan cara kerja saya selama ini yang 

akan membantu pekerjaan saya 
E. Menerima dengan senang hati, divisi yang berbeda 

mungkin akan membuat karir saya lebih mudah meningkat 
 

91. Anda telah diterima oleh salah satu kampus di Jepang dengan 
beasiswa penuh dari pihak kampus. Ada informasi tambahan 
yang menyatakan bahwa anda harus belajar bahasa terlebih 
dahulu selama 6 bulan sebelum masuk kuliah karena sebagian 
mata kuliah diajarkan menggunakan bahasa Jepang. Maka 
saya… 
A. Akan memulai belajar bahasa Jepang ketika di Jepang 
B. Membeli kamus dan buku-buku yang mendukung saya 

untuk belajar bahasa Jepang 
C. Saya akan memulai belajar dari saat ini melalui internet 
D. Saya akan belajar dengan memanggil guru les privat 

bahasa Jepang sebelum berangkat ke Jepang 
E. Mengikuti komunitas pecinta Jepang untuk memperoleh 

banyak informasi tentang Jepang. 
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92. Andi sering mengikuti seminar tentang entrepreneurship hingga 
ia memiliki banyak sekali sertifikat berbagai seminar dari dalam 
hingga luar kota. Yang lebih mengejutkan, ternyata Andi adalah 
lulusan sarjana dokter muda. Menurut saya apa yang Andi 
lakukan adalah… 
A. Hal-hal preventif apabila ia tidak dapat tempat praktek 

bekerja sebagai dokter 
B. Menambah kemampuan untuk menjadi seorang yang 

memiliki lebih dari satu profesi 
C. Memperkaya ilmu pengetahuan untuk menguasai berbagai 

bidang selain kedokteran 
D. Persiapan untuk menjalani bisnis sampingan  
E. Bentuk pembelajaran untuk mengalihkan keahlian dari 

dokter menjadi pebisnis 
 

93. Tugas kelompok kali ini ditentukan dengan nomor absensi. Saya 
mendapatkan teman sekelompok yang menurut saya sulit 
diandalkan. Sikap saya… 
A. Meminta dosen mengganti teman sekelompok anda 
B. Mencoba mencari tahu karakter teman sekelompok agar 

dapat bekerja sama. 
C. Menjadi koordinator kelompok agar dapat disiplin dengan 

tugas dan tanggung jawab yang telah dibagi 
D. Mempelajari kebutuhan kelompok agar dapat saling 

kompak menuntaskan tugas 
E. Membuat penghargaan dan hukuman dalam pengerjaan 

tugas agar teman sekelompok dapat termotivasi 
 

94. Untuk mengerjakan suatu proyek pembuatan prototype mesin 
turbin, dibutuhkan tim teknisi yang handal dan teliti. Karena 
kesalahan dalam perhitungan dapat berakibat proyek gagal. 
Saya sebagai kepala proyek, cara saya manjaga tim agar tetap 
bekerja sama adalah… 
A. Selalu mengingatkan bahwa proyek ini adalah proyek 

penting 
B. Selalu memantau pekerjaan dan tanggung jawab setiap 

anggota tim 
C. Membuka diri untuk menerima setiap keluhan dan masukan 

anggota tim demi kesuksesan proyek 
D. Menyemangati anggota tim ketika semangat mereka mulai 

kendor 
E. Ikut andil dalam setiap pengerjaan tugas yang telah dibagi 

dan saling berdiskusi untuk menyatukan tujuan bersama 
 

95. Salah satu panitia PEMILU melaporkan adanya isu kecurangan 
yang dilakukan oleh panitia PEMILU di desa sebelah. Hal ini 
menimbulkan kekhawatiran para anggota panitia PEMILU di 
desa anda. Mereka meminta anda selaku ketua panitia untuk 
menegur pemimpin panitia di desa sebelah. Tindakan anda… 
A. Meminta anggota untuk mengabaikan isu tersebut 
B. Meningkatkan kualitas kerja anggota anda dan 

memperketat penjagaan PEMILU di desa anda 
C. Melaporkan BAWASLU bahwa ada indikasi kecurangan di 

desa sebelah 
D. Mencari tahu dan menanyakan ketua panitia PEMILU desa 

sebelah tentang kebenaran isu tersebut 
E. Meminta anggota panitia anda untuk tidak mengambil andil 

urusan penitia PEMILU di desa sebelah 
 

96. Saya meminta rekan tim saya datang tepat waktu untuk 
menghadiri rapat evaluasi penjualan mingguan. Rapat kali ini 
tim saya mendapat giliran pertama mempresentasikan laporan 
penjualan, tetapi rekan saya menelpon dan mengatakan tidak 
bisa datang tepat waktu karena ban motornya bocor. Tindakan 
saya… 
A. Meminta izin dan maaf kepada supervisor agar tim lain saja 

yang memulai presentasinya terlebih dahulu 

B. Melanjutkan presentasi tanpa rekan dan meminta maaf 
kepada supervisor karena rekan saya terlambat 

C. Meminta waktu kepada supervisor untuk menunggu 
kedatangan rekan saya sebelum memulai presentasi 

D. Meminta supervisor agar saya tidak bekerja bersama rekan 
dalam satu tim saya lagi 

E. Meminta maaf atas nama tim kepada seluruh anggota rapat 
hari ini karena akan menunda giliran presentasi 

 
97. Saya mendapatkan kesempatan untuk menerima beasiswa 

belajar melanjutkan S2 ke luar negeri. Namun saya tidak bisa 
langsung membawa keluarga saya, sesuai peraturan pihak 
sponsor harus menunggu minimal hingga 6 bulan kemudian. 
Maka saya… 
A. Menolaknya, karena saya tidak bisa jauh dari keluarga saya 
B. Menerimanya dan akan mencoba bernegosiasi pada pihak 

sponsor beasiswa untuk bisa langsung membawa keluarga 
saya 

C. Menerimanya dan menunggu kedatangan keluarga hingga 
6 bulan kemudian 

D. Menerimanya dan mencari pinjaman uang untuk dapat 
langsung membawa keluarga saya dengan visa kunjungan 

E. Mencoba melamar beasiswa lain yang dapat langsung 
keluarga saya 

 
98. Reza memiliki sebuah lemari yang berisikan koleksi piala dan 

piagam dari berbagai ajang kompetensi bergengsi. Pendapat 
saya… 
A. Reza memiliki sifat yang pantang menyerah 
B. Reza memiliki banyak keahlian dan bakat 
C. Reza memiliki keinginan belajar untuk mengembangkan 

potensi diri 
D. Reza seorang yang percaya diri untuk mengikuti banyak 

ajang kompetisi 
E. Reza sangat suka menunjukkan hasil prestasi untuk 

memotivasi orang lain. 
 

99. Sebagai seorang pramugari sudah kewajiban saya untuk 
melayani penumpang setulus hati. Baru kali ini saya 
berhadapan dengan penumpang tunarungu dan sepertinya ia 
meminta tolong sesuatu kepada saya menggunakan bahasa 
isyarat, namun saya tetap tidak mengerti. Sikap saya… 
A. Mempraktekkan isyarat-isyarat pertolongan yang selalu 

diminta oleh penumpang pada umumnya 
B. Memperhatikan dengan seksama isyarat yang beliau minta 

dan praktekkan kembali gerakan isyarat beliau untuk 
meyakinkan 

C. Menanyakan para penumpang lainnya untuk 
menerjemahkan bahasa isyarat beliau 

D. Meminta bantuan pramugari/pramugara yang mungkin 
berpengalaman menangani penumpang difabel 

E. Meminta maaf karena tidak dapat membantu menolong 
penumpang tersebut. 

 
100. Menurut saya pemimpin yang baik adalah… 

A. Seorang yang disiplin dan bertanggung jawab dalam 
mengemban tugas-tugasnya. 

B. Selalu memberikan petunjuk yang jelas atas pekerjaan 
yang akan bawahan kerjakan. 

C. Menampung keluhan dan menerima kritik dan saran dari 
bawahan. 

D. Membantu dan membimbing bawahan dalam mengerjakan 
tugas-tugasnya. 

E. Seorang yang selalu adil dalam menangani setiap masalah 
pada bawahannya. 
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SELEKSI KEMAMPUAN DASAR 
TES WAWASAN KEBANGSAAN 
 

1. Kunci  : C 
Pembahasan  :  
dr. Soeko Marsetyo dengan segenap jiwa dan 
raga mengabdikan diriny untuk negara 
merupakan perwujudan pengamalan sila ke 3. 
 

2. Kunci  : C. 
Pembahasan  : 
Mematuhi peraturan berkendara mencerminkan 
fungsi Pancasila sebagai sumber dari segala 
sumber hukum. 
 

3. Kunci : A 
Pembahasan  :  
Pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa kedaulatan 
sepenuhnya berada di tangan rakyat dan 
dijalankan berdasarkan undang-undang 
merupakan penerapan nilai kerakyatan. 
 

4. Kunci  : E 
Pembahasan  :  
Pasal 29 ayat 1 menyatakan bahwa negara 
Indonesia mengakui adanya Tuhan, hal ini 
merupakan penerapan nilai ketuhanan. 
 

5. Kunci  : B 
Pembahasan  :  
Alinea kedua pembukaan UUD 1945 
mendeskripsikan bahwa kedaulatan di Indonesia 
berada di tangan rakyat dan sepenuhnya untuk 
kepentingan rakyat. 
 

6. Kunci  : E 
Pembahasan  :  
Menggunakan harta untuk hal-hal yang tidak 
bermanfaat dan berperilaku boros merupakan 
penyimpangan dengan nilai sukai ke Lima. 
 

7. Kunci  : D 
Pembahasan :  
menerobos lampu merah berarti melanggar 
peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah, 
tidak melaksanakan peraturan yang berlaku 
bertentangan dengan nilai sila ke empat. 
 

8. Kunci  : C 
Pembahasan  :  
Neokolonialisme dalam bidang pendidikan 
bertujuan untuk memberi pengaruh kepada 
seluruh aspek yang ada dalam dunia 
pendidikan, agar tidak sesuai dengan tatanan 
pendidikan yang sebenarnya disuatu negara. 
 

9. Kunci  : D 
Pembahasan  :  
Pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1 UUD 1945 
mengatur tentang Keikut sertakan seluruh rakyat 
Indonesia dalam upaya bela negara dan 
pertahanan keamanan Indonesia. 
 

10. Kunci  : D. 
Pembahasan :  
Pancasila memiliki fungsi dan kedudukan 
sebagai perjanjian luhur karena  dirumuskan 
dan disahkan menjadi dasar negara dari hasil 
kesepakatan para tokoh bangsa terdahulu. 
 

11. Kunci  : D 
Pembahasan  :  
Perdebatan panjang dan sulitnya memperoleh 
kesepakatan dari anggota konstituante tidak 
sesuai dengan nilai sila ke empat. 
 
 
 

12. Kunci  : D. 
Pembahasan  :  
Gerakan separatisme dan disintegrasi 
melanggar nilai sila ke tiga dan pasal 1 ayat 1 
UUD 1945 
 

13. Kunci   : B 
Pembahasan :  
Addendum adalah perubahan undang-undang 
dengan tidak mengubah naskah aslinya. 
 

14. Kunci  : D 
Pembahasan :  
Mengambil keputusan dengan mufakat 
mencerminkan nilai Pancasila yaitu sila ke 
empat. 
 

15. Kunci  : E 
Pembahasan  :  
Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 
1957 menetapkan  
- Menarik garis lurus dari garis pangkal 

pulau terluar 
- lurus dari garis pangkal pulau terluar 

sepanjang 12 mil 

- Hak lintas damai dijamin oleh negara 
- Negara berdaulat atas batasan pulau 
 

16. Kunci  : A 
Pembahasan  :  
Setelah adanya perubahan UUD 1945 terdiri 
dari 20 bab, adapun bagian yang dihapuskan 
adalah bagian yang membahas tentang Dewan 
Pertimbangan Agung di bab IV 
 

17. Kunci  : B 
Pembahasan  :  
Tahapan-tahapan pemberhentian masa jabatan 
Presiden dan Wakil Presiden oleh MPR diatur 
dalam UUD 1945 pasal 7B 
 

18. Kunci  : D 
Pembahasan  :  
Gerakan kelompok Sutan Syahrir, gerakan 
kelompok Amir Syarifuddin, golongan persatuan 
mahasiswa, kelompok Sukarni dan kelompok 
pemuda Menteng 31 adalah perjuangan 
pemuda Indonesia melawan pendudukan 
Jepang melalui gerakan bawah tanah. 
 

19. Kunci  : D 
Pembahasan  :  
Perlawanan bersenjata yang dilakukan oleh 
PETA yaitu : Perlawanan PETA di 
Blitar,Perlawanan PETA di Meureudu dan 
Perlawanan PETA di Gumilir 
 

20. Kunci  : A. 
Pembahasan  :  
Paham komunis bertentangan dengan nilai-nilai 
Pancasila terutama nila sila pertama dan sila ke 
empat. 
 

21. Kunci  : B 
Pembahasan  :  
Hasil sidang PPKI 2 pada tanggal 19 Agustus 
1945 yaitu menetapkan 12 kementrian, 
membagi wilayah Indonesia menjadi 8 propinsi 
dan mengusulkan kepada presiden untuk 
membentuk tentara kebangsaan. 
 

22. Kunci  : C 
Pembahasan  :  
KNIL adalah tentara kerajaan Belanda yang 
ditempatkan di Indonesia. 
 
 
 

23. Kunci  : C 
Pembahasan  : 
Dengan menyetujui hasil kesepakatan dari PBB 
Indonesia ikut serta dalam menjalankan 
ketertiban dunia yang diatur oleh PBB sesuai 
dengan nilai sila ketiga 
 

24. Kunci  : A 
Pembahasan  :  
Perlawanan rakyat Indonesia kepada Belanda 
pasca kemerdekaan Indonesia dikarenakan 
lencana merah putih di injak-injak oleh tamu dari 
sekutu di sebuah hotel dikenal dengan 
pertempuran Medan area. 
 

25. Kunci  : A. 
Pembahasan  :  
Hasil Pepera disetujui PBB pada tanggal 19 
November 1969 
 

26. Kunci  : C 
Pembahasan  : 
Pada Januari 1962 pemerintah membentuk 
komando Mandala yang dipimpin oleh mayor 
jenderal Soeharto. 
 

27. Kunci  : E  
Pembahasan  :  
PEPERA (penentuan pendapat rakyat) yang 
dilakukan oleh masyarakat irian barat yang 
membulat kan tekad untuk bersatu menjadi 
bagian dari NKRI. 
 

28. Kunci  : E 
Pembahasan  :  
Isi Tritura yaitu pembubaran PKI, pembersihan 
kabinet dari unsur-unsur PKI, penurunan harga 
pangan 
 

29. Kunci  : C 
Pembahasan  :  
Ikut serta dalam menjalankan ketertiban  
perdamaian dunia mencerminkan pengamalan 
sila ke tiga. 
 

30. Kunci  : B  
Pembahasan :  
Melakukan kerjasama internasional 
mencerminkan nilai Pancasila yaitu sila ke dua. 
 

TES INTELEGENSI UMUM 
 

31. Kunci : B 
Pembahasan :  
Radikal = Secara mendasar (sampai pada hal 
prinsip); amat keras dalam menuntut perubahan. 

 

32. Kunci : A 
Pembahasan :  
Fluktuasi = gejala yang menunjukkan naik-
turunnya harga 

 

33. Kunci :  A 
Pembahasan :  
Hipotesis = Dugaan, Pengutaraan pendapat 

 

34. Kunci : C 
Pembahasan :  
Anomali = Ketidaknormalan, Penyimpangan  

 

35. Kunci : C 
Pembahasan :  
Kepala negara yaitu Presiden, sedangkan 
Kepala Keluarga yaitu Ayah. 
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36. Kunci : E 
Pembahasan :  
Mobil membutuhkan Pertamax untuk 
menghasilkan energi, sedangkan Sapi 
membutuhkan Rumput untuk menghasilkan 
energi. 

 

37. Kunci : C 
Pembahasan :  
Penjualan memperoleh Keuntungan, sedangkan 
Keberanian memperoleh Kemahsyuran. 

 

38. Kunci : B 
Pembahasan :  
Pada sebagian tulisan secara berurutan 
introduksi, isi, lalu diakhiri dengan penutup, 
sedangkan pada sebagian hewan kepala di 
depan diikuti tubuh, lalu ekor di belakang. 

 

39. Kunci : D 
Pembahasan :  
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40. Kunci : C 
Pembahasan :  
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41. Kunci : A 
Pembahasan :  
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42. Kunci : E 
Pembahasan :  
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43. Kunci : E 
Pembahasan :  
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44. Kunci : B 
Pembahasan :  
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45. Kunci : A 

Pembahasan :  
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46. Kunci : C 
Pembahasan :  
Karena duduk melingkar menggunakan konsep 
permutasi siklis.  
Mak   Ist   a  b  c  d 
Banyak cara = (5 – 1)! x 2! = 48 cara

 

 

47. Kunci : D 
Pembahasan :  
3x – 12 = 2x + 8 
          x = 20 
Sisi = 3x – 12 = 48 
Keliling = 4 . s = 192ss 
Biaya = 192 × 500.000 = 96.000.000   

 
48. Kunci : C 

Pembahasan :  

248113135

113154267)3()1(

135132267)2()1(

)3...(154

)2...(132

)1...(267

=+=+

=−=−=

=−=−=

=+

=+

=++

FS

F

S

ES

FE

FES

 
 

49. Kunci : E 
Pembahasan :  
Tidak dapat disimpulkan 

 
50. Kunci : E 

Pembahasan :  
Tidak dapat disimpulkan 

 

51. Kunci : C 
Pembahasan :  
Sebagian yang berani ambil resiko memiliki 
kemampuan analisis yang baik 

 

52. Kunci : B 
Pembahasan :  
Sebagian siswa Adzkia STAN memiliki 
pekerjaan yang bergengsi 

 
53. Kunci : E 

Pembahasan :  
Tidak dapat disimpulkan 

 
54. Kunci : A 

Pembahasan :  
Sabiya bekerja keras dan gigih 

 
55. Kunci : E 

Pembahasan :  
Tidak dapat disimpulkan 

 

56. Kunci : C 
Pembahasan :  
1   2   3   3   4   5   5   6   7   7   8   9 
 

Pola :   
1   3   5   7 
2   4   6   8 
3   5   7   9 

 
57. Kunci : A 

Pembahasan :  
2   4   8   4   8   12   6   12   16 
 

Pola :   
2   4   8   4   8   12   6   12   16 
×2 +4  :2  ×2  +4  :2  ×2  +4 )   

        
58. Kunci : B 

Pembahasan :  
1   1   8   4   27   9   64   16   125 
 

Pola :   
1  8  27  64  125 (13, 23, 33, 43, 53) 
1  4  9  16  (12, 22, 32, 42) 

 
 

59. Kunci : B 
Pembahasan :  
L    M    K    L    I    J    F 
12  13  11  12   9   10   6 
Pola : (+1, -2, +1, -3, +1,  -4) 

 

60. Kunci : A 
Pembahasan :  
J    M    L    O    N    Q     P  S 
10  13  12  15   14   17   16   19 
Pola  :  (+3,  -1, +3,  -1, ...) 

   

61. Kunci : D 
Pembahasan :  
A   B   B   B   C   B   D   

 

62. Kunci : B 
Pembahasan :  
➢ R, D, Ci, Fel, Cin, Fan 
➢ R = Ci 
➢ Cin ≠  Fan ;  Cin ≠ D  
➢ Fel tengah 
➢ Ci depan  
Sehingga: 
Depan R    Ci 
Tengah Fel   Cin 
Belakang Fan   D 

 

63. Kunci : B 
Pembahasan :  
➢ J > M 
➢ M > B > D 
➢ S > J 
➢ D > L 
Sehingga urutan dari tinggi ke rendah: 
S   J   M   B   D   L 

 

64. Kunci : C 
Pembahasan :  
➢ Fe, Lu, La, Ga, So, Le, Ce, Ge 
➢ Ge   Le   La   /   La  Le  Ge 
➢ La  ↔  Ga 
➢ So  ↔  Fe 
➢ Ge  _  _  Fe  /  Fe  _  _  Ge 
➢ Le  _  _  Lu / Lu  _  _  Le 
Sehingga susunannya menjadi : 
 
 
 
 

 

 

65. Kunci : E 
Pembahasan :  
➢ Jej, Jen, Jo, Cla, Cas, Cin, Dz, D 
➢ Der  _  _  Jej 
➢ Cas  (berhadapan)  Jej 
➢ Der  Cin  Jo  /  Jo  Cin  Der 
➢ Cla   ↔   Jo 
Sehingga susunannya menjadi : 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             Cla 
D/Dz               Cas 

  Dz/D              Der 

     Je             Cin 
              Jo 

 

              So 
    Ga              Ge 

 Ce                Le 

      Lu             La 
              Fe 
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TES KARAKTERISTIK PRIBADI 
 

66. Jawab: B, E, A, D, C 
Aspek Integritas diri: Kejujuran merupakan 
dasar dari integritas diri seseorang. Integritas 
diri merupakan kualitas diri dari seseorang, oleh 
karena itu kejujuran menentukan kualitas diri 
seseorang. 
 

67. Jawaban: D, E, C, B, A 
Aspek profesialisme. Salah satu hal yang 
paling dijaga dalam profesialisme dalam bekerja 
adalah dengan mematuhi dan disiplin terhadap 
aturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. 
Pemberian bonus dari kepuasan klien memang 
tidak sama dengan menerima suap, namun jika 
peraturan melarang maka melanggarnya adalah 
tindakan yang tidak professional. 
 

68. Jawaban: B, E, A, C, D 
Aspek integritas diri. Setiap orang memiliki 
privasinya masing-masing, dan jika teman 
menulisnya di buku hariannya yang bersifat 
privasi maka sebenarnya anda tidak mempunyai 
hak untuk membacanya. Meskipun isinya 
merupakan sesuatu yang tidak anda sukai, 
tetapi membacanya tanpa izin merupakan suatu 
bentuk pelanggaran. Oleh sebab itu anda harus 
meminta maaf dan menerima resiko sikap yang 
akan anda terima dari teman anda tersebut.  
 

69. Jawaban: A, B, E, C, D 
Aspek profesionalisme. Soal ini bertujuan 
untuk mengetahui pendapat anda tentang 
profesionalisme kerja seseorang yang berkaitan 
dengan pengalaman hidup orang tersebut. 
Profesi seseorang akan tetap layak jika 
seseorang memiliki kemampuan dalam 
menangani tugas dalam bekerja meskipun 
memiliki kisah hidup yang tidak sempurna. 
 

70. Jawaban: E, C, D, B, A 
Aspek sosial budaya. Dalam menghadapi 
situasi yang tidak biasanya, anda harus memulai 
kebiasaan baru dan membiasakannya secara 
mandiri tanpa dibantu orang tua. Bergerak 
dengan tergesa-gesa juga hanya akan membuat 
persiapan kurang sempurna. Bangun lebih awal 
dengan alarm adalah cara paling tepat, karena 
tidur lebih awal belum menjamin dapat bangun 
lebih awal.  
 

71. Jawaban: C, E, A, B, D 
Aspek sosial budaya. Teman baru artinya 
anda memulai pertemanan baru dan mereka 
berbeda dengan teman seangkatan anda. Oleh 
sebab itu untuk memulai sosial baru, anda harus 
memulainya dengan berkenalan tanpa 
mempertimbangkan bahwa anda adalah senior 
mereka karena dalam kelas tersebut kalian 
adalah sama. 
 

72. Jawaban: C, A, D, B, E 
Orientasi terhadap orang lain. Tujuan soal ini 
adalah untuk melihat pengorbanan anda 
terhadap kepentingan orang lain ketika anda 
juga memiliki kebutuhan yang sama pada saat 
yang bersamaan. Untuk memenuhi kebutuhan 
gelandangan tanpa mengabaikan kebutuhan 
anda juga, maka sebaiknya roti dibagi menjadi 
dua. Ketika lapar, makanan lebih berharga 
daripada uang. 
 

73. Jawaban: B, D, E, A, C 
Orientasi terhadap orang lain. Jawaban dari 
soal ini akan menilai sejauh mana pengorbanan 
anda terhadap kakak anda. Pengorbanan 

merupakan salah satu bentuk kasih sayang dan 
penghargaan terhadap kepentingan orang lain. 
 

74. Jawaban: C, A, B, D, E 
Aspek kreativitas dan inovasi. Untuk 
meningkatkan penjualan dibutuhkan inovasi 
menu yang berbeda dari sebelumnya. Promosi 
atau potongan harga mungkin akan menarik 
pelanggan, tetapi tidak cukup untuk 
mempertahankan pelanggan dengan menu yang 
sama. 
 

75. Jawaban: B, E, D, C, A 
Aspek kreativitas dan inovasi. Anak usia 3 
tahun membutuhkan mainan yang paling 
membantu mengembangkan kreativitas dan 
inovasi seperti balok susun. Buku mewarnai 
dapat membantu kreativitas warna, tetapi 
dengan gambar yang sudah ditentukan. Replika 
alat profesi dan buku cerita mengembangkan 
imajinasi, sedangkan puzzle mengembangkan 
logika kognitif. 
 

76. Jawaban: D, E, C, B, A 
Aspek jejaring kerja. Toko roti anda dan toko 
roti komplek sebelah memiliki merek yang sama 
hanya beda lokasi. Untuk mempertahankan 
kualitas pelayanan merek toko roti yang anda 
pakai tidak perlu ada merasa tersaingi dengan 
cabang yang lain. Akan tetapi harus saling bantu 
membantu dalam menyediakan kualitas dan 
pelayanan dari merek yang dipakai.  
 

77. Jawaban: A, C, E, B, D 
Aspek jejaring kerja. Dalam bekerja untuk 
mencapai tujuan yang sama dibutuhkan saling 
kerja sama dan saling melengkapi jika ada yang 
berkekurangan. Maka tidak ada salahnya 
membantu rekan kerja yang belum mencapai 
target penjualan. 
 

78. Jawaban: B, E, C, D, A 
Aspek teknologi informasi dan komunikasi. 
Kita harus pamdai dalam bermedia sosial 
karena hal ini juga memudahkan kita untuk 
saling berinteraksi dan memberikan kemudahan. 
Untuk permasalahan penyebaran hoax bisa 
dengan mengecek sumber berita yang teruji 
kredibilitasnya, bukan hanya dibaca dan dilihat 
saja. 
 

79. Jawaban: C, A, D, B, E 
Aspek teknologi informasi dan komunikasi. 
Perkembangan teknologi sangat membantu 
memudahkan perdagangan antara penjual dan 
pembeli. Sikap bijak sang pemilik untuk 
mempertahankan dagangannya ialah dengan 
mengikuti perkembangan teknologi dan mulai 
menggunakannya juga. 
 

80. Jawaban: A, E, B, C, D 
Aspek bekerja mandiri dan tuntas. Jawaban 
dari soal ini akan menilai anda bagaimana cara 
anda menuntaskan masalah yang dihadapi pada 
keputusan yang telah ditetapkan. Keputusan 
hari ini adalah memasak di rumah, maka anda 
harus menjaga konsistensi keputusan tersebut. 
Oleh karena itu hujan akan tetap dihadapi untuk 
berbelanja dan menuntaskan pekerjaan 
tersebut. 
 

81. Jawaban: C, D, A, E, B 
Aspek kemampuan bekerja mandiri dan 
tuntas. Harus bertanggung jawab dalam 
menyelesaikan pekerjaan anda yang harus 
dikumpulkan pada esok hari meskipun anda 
sedang menghadapi situasi yang sulit. 
Menuntaskan tugas lebih baik dilakukan secara 
mandiri. 

82. Jawaban: E, B, A, C, D 
Aspek kemampuan mengendalikan diri. 
Kabar fitnah mungkin akan merugikan anda, 
namun kebenaran yang sesungguhnya akan 
lebih terbukti dengan tindakan, bukan hanya 
dengan ucapan. 
 

83. Jawaban: B, C, D, E, A 
Aspek kemampuan mengendalikan diri. Soal 
ini bertujuan untuk menilai tindakan anda dalam 
mengendalikan diri dalam berprasangka ketika 
melihat ibu anda menangis. Ibu anda tidak 
mengatakan adik sebagai penyebab, itu hanya 
dugaan anda. Maka adik tidak ada kaitannya 
dan langkah terbaik adalah menenangkan ibu 
ketika menangis. 
 

84. Jawaban: E, B, D, A, C 
Aspek kreativitas dan inovasi. Pada kasus ini 
anda dituntut untuk dapat menghadapi masalah 
yang membuat anda kurang nyaman. Jawaban 
jujur dari pertanyaan tersebut bukanlah sesuatu 
yang salah karena keadaan tersebut merupakan 
apa adanya dan jawaban tersebut merupakan 
solusi tepat menyelesaikan masalah tanpa 
menimbulkan masalah baru. 
 

85. Jawaban: C, A, D, E, B 
Aspek orientasi pada orang lain. Sebagai 
bentuk kepedulian terhadap orang lain dan 
mempunyai empati, dapat anda lakukan dengan 
cara bertukar posisi antrian dengan ibu tersebut 
sehingga tidak menimbulkan konflik terhadap 
orang lain yang juga sedang mengantri. 
 

86. Jawaban: C, D, E, A, B 
Aspek orientasi pada pelayanan. Sebagai 
karyawan anda tidak dapat mengambil 
keputusan sendiri untuk pemberian diskon 
meskipun terhadap pelanggan setia. Namun 
sebagai bentuk pelayanan tugas anda adalah 
menyampaikan permintaan pelanggan kepada 
pemilik toko. 
 

87. Jawaban: C, B, A, D, E 
Aspek pelayanan publik. Meskipun sebagai 
customer service dadakan, anda tetap harus 
menjalankan tugas anda untuk melayani. 
Karena anda tidak berpengalaman tetapi 
keluhan kostumer harus segera diatasi, tidak 
ada salahnya anda meminta bantuan rekan 
yang berpengalaman untuk menuntaskan 
masalah agar dapat memberi pelayanan terbaik 
untuk kostumer. 
 

88. Jawaban: E, A, B, D, C 
Aspek semangat berprestasi. Dalam soal 
tersebut dijelaskan bahwa anda menyukai 
kegiatan melukis dan anda menyadari karya 
lukisan anda tidak seindah teman yang 
berbakat. Karena itu ketika ada kesempatan 
kompetisi, maka tujuan anda membuktikan 
sejauh mana prestasi yang bisa anda capai 
dengan kemampuan yang anda miliki. 
 

89. Jawaban: E, D, C, B, A 
Aspek kemampuan beradaptasi. Lingkungan 
yang anda hadapi jauh lebih keras dibandingkan 
sebelumnya. Oleh sebab itu dibutuhkan tenaga 
fisik dan mental yang lebih ekstra untuk dapat 
menyesuaikan diri karena kemampuan anda 
yang apa adanya saja tentu belum dapat 
menyesuaikan dengan kehdupan yang sangat 
keras. 
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90. Jawaban: B, A, E, C, D 
Aspek kemampuan beradaptasi. Untuk dapat 
menyesuaikan diri anda dengan tugas baru 
yang akan anda kerjakan ialah dengan 
mempelajari tugas dan tanggung jawab yang 
akan anda hadapi tersebut. Hal ini dapat anda 
lakukan dengan menanyakan langsung kepada 
divisi tempat anda bekerja nantinya, sedangkan 
internet hanya menjelaskan tugas secara umum 
dan belum tentu memberikan info yang tepat 
seperti yang akan anda kerjakan di perusahaan 
anda nantinya. 
 

91. Jawaban: D, C, B, E, A 
Aspek kemampuan belajar berkelanjutan. 
Meskipun anda akan disediakan pembelajaran 
bahasa selama 6 di Jepang, namun persiapan 
dari awal akan membuat anda akan lebih 
matang dan mantap untuk melanjutkan 
perkuliahan di Jepang nantinya. Untuk itu, 
belajar dengan guru privat akan membuat anda 
lebih berkembang dalam emperlajari bahasa 
Jepang daripada belajar sendiri. 
 

92. Jawaban: C, B, D, A, E 
Aspek kemampuan belajar berkelanjutan. 
Yang dilakukan Andi merupakan bentuk 
kesungguhan dalam mempelajari kemampuan 
bidang yang mana tidak ia pelajari selama 
perkuliahan. Namun kita tidak dapat 
menyimpulkan apakah Andi ingin beralih profesi. 
 

93. Jawaban: C, D, B, E, A 
Aspek kemampuan bekerja sama dalam 
kelompok. Mengkoordinir teman sekelompok 
yang sulit diandalkan adalah langkah yang 
paling tepat untuk dilakukan sebagai bentuk 
menerima keputusan dosen dan tanggung 
jawab dalam menyelesaikan tugas kelompok 
dengan pembagian tugas dan tanggung jawab 
bersama. 
 

94. Jawaban: E, C, D, B, A 
Aspek kemampuan menggerakkan dan 
mengkoordinir orang lain. Sebagai seorang 
pemimpin proyek anda harus ikut andil dalam 
pengerjaan proyek agar tercipta sebuah proyek 
hasil kerja sama. Dengan berdiskusi sesama 
anggota tim anda juga dapat bertukar pikiran 
agar menghasilkan karya yang terbaik. 
 

95. Jawaban: A, E, B, D, C 
Aspek menggerakkan dan mengkoordinir 
orang lain. Agar tidak menjadi masalah dalam 
pelaksanaan tugas sebagai anggota panitia 
PEMILU di desa anda, sebagai ketua anda 
harus dapat meyakinkan anggota lainnya agar 
tidak terpengaruh oleh isu yang belum tentu 
kebenarannya. 
 

96. Jawaban: A, E, B, C, D 
Aspek kemampuan dalam bekerja sama 
dalam kelompok. Anda harus meminta maaf 
atas keterlambatan rekan anda karena telah 
mengacaukan giliran presentasi ketika rapat. 
Anda harus tetap presentasi bersama rekan 
anda sebagai bentuk kerja sama dan tanggung 
jawab bersama dalam bekerja. 
 

97. Jawaban: C, B, D, E, A 
Aspek kemauan belajar berkelanjutan. 
Kesempatan untuk melanjutkan jenjang studi 
harus anda terima sebagai bentuk keinginan 
belajar berkelanjutan. Keluarga salah satu 
pendukung dalam keputusan hidup anda, 
namun tidak perlu terlalu memaksa mereka 
langsung ikut dengan anda jika keadaan tidak 
memungkinkan. Oleh sebab itu sebaiknya 

mengikuti peraturan yang telah diberi oleh 
sponsor beasiswa. 
 

98. Jawaban: A, C, B, D, E 
Aspek semangat berprestasi. Piala dan 
piagam adalah bentuk penghargaan dalam 
pencapaian sebuah prestasi. Untuk meraih 
prestasi tersebut tidak hanya mengandalkan 
bakat, tetapi juga membutuhkan proses 
kegigihan dan ketekunan serta sikap pantang 
menyerah dalam mencapai suatu pencapaian. 
 

99. Jawaban: A, B, D, C, E 
Aspek pelayanan publik. Dalam melayani 
penumpang yang berkebutuhan khusus seperti 
tunarungu, anda tetap harus mengoptimalkan 
pelayanan maskapai anda terhadap pelanggan. 
Pada soal telah dijelaskan bahwa anda tidak 
memahami gerakan isyarat yang beliau lakukan, 
oleh sebab itu anda harus berinisatif untuk 
membuat gerakan satu persatu pertolongan 
yang biasanya diminta oleh penumpang pada 
umumnya. 
  

100. Jawaban: A, E, C, D, B 
Aspek kemampuan menggerakkan dan 
mengkoordinir orang lain. Tugas seorang 
pemipin adalah dapat mengkoordinir, 
memberikan pengaruh, membimbing serta 
mampu mendisiplinkan bawahannya. Dibalik 
tugas-tugas tersebut hal yang terpenting ialah 
pemimpin harus bertanggung jawab atas peran 
yang ia miliki.   

 

 

 


