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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. Pada masa pemerintahan Orde Baru, berkembang ekonomi 

kapitalis yang dikuasai para konglomerat dengan berbagai 
bentuk monopoli, oligopoli, korupsi dan kolusi. Hal ini 
bertentangan dengan pasal ... 
A. 30 ayat 1 
B. 31 ayat 1 
C. 32 ayat 1 
D. 33 ayat 1 
E. 34 ayat 1 
 

2. Pada era Orde Baru (1966-1998), walaupun secara formal 
memakai demokrasi ekonomi Pancasila, tetapi pada hakikatnya 
saat itu pemerintah memakai ... 
A. Sistem ekonomi sosialisme liberal 
B. Sistem ekonomi etatisme 
C. Sistem ekonomi sosialis demokrasi 
D. Sistem ekonomi gerakan Benteng 
E. Sistem ekonomi Ali Baba 
 

3. Pada masa Orde Baru, Indonesia mulai menjalankan politik luar 
negeri yang bebas dan aktif kembali. Tindakan pertama untuk 
merealisasikan hal tersebut adalah ... 
A. Masuk kembali ke PBB pada 28 September 1966 
B. Kembali menjalin kerjasama politik dengan Blok Barat 
C. Kembali aktif dalam setiap kegiatan Conefo 
D. Ikut mendukung terlaksanaya perdagangan beabas 
E. Ikut serta menjadi anggota ASEAN 

 
4. Pada masa kepemimpinan Presiden Gus Dur dilakukan beberapa 

reformasi  dalam tubuh TNI kecuali ... 
A. Menghapus dwi fungsi ABRI 
B. Memisahkan fungsi pertahanan dan keamanan dalam TNI 
C. Menyerahkan fungsi pertahanan kepada ABRI 
D. Menyerahkan fungsi keamanan kepada kepolisian  
E. Mengintegrasikan kepolisian dalam TNI 
 

5. Untuk mempertahankan proses integrasi dalam NKRI pada era 
reformasi, dilakukan dengan ... 
A. Pendekatan keamanan yang lebih represif 
B. Mengakui berbagai ideologi yang dianut masyarakat 

Indonesia 
C. Mengangkat menteri yang mewakili semua etnis 
D. Melakukan amandemen terhadap konstitusi dan dasar 

negara 
E. Pemberian otonomi khusus pada beberapa daerah 
 

6. Salah satu isi Maklumat Presiden Gusdur pada 22 Juli 2001 ialah 
... 
A. Pembubaran DPR dan MPR 

B. Penuntutan Presiden Soeharto 
C. Penolakan terhadap bantuan IMF 
D. Perubahan ABRI menjadi TNI 
E. Menyerahkan kekuasaan kepada wapres Megawati 

Soekarno Putri 

 
7. Pemerintah atas nama negara dapat mengenakan pajak seperti 

PBB (Pajak bumi dan bangunan), PKB (Pajak Kenderaan 
Bermotor), pajak penghasilan dan pungutan lainnya kepada 
warga negara yang diatur lewat undang-undang. Hal ini 
berdasarkan ketentuan dalam UUD NRI 1945 pasal...... 
A. 23 ayat 1 
B. 23 ayat 2 
C. 23 ayat 3 
D. 23 A 
E. 23 B 
 

8. Mantan Menteri Keuangan dan juga pernah menjadi Ketua 
Pemerintah Darurat Republik Indonesia ketika Belanda 
melancarkan agresi militer II tanggal 19 Desember 1948 ialah... 
A. Amir Syarifuddin 
B. Syafruddin Prawiranegara 
C. Sumitro Djojohadikusumo 
D. Sutan Syahrir 
E. Bambang Brojonegoro 
 

9. Pada masa orde lama terjadi penyimpangan– penyimpangan 
terhadap pelaksanaan demokrasi di Indonesia, salah satu bentuk 
penyimpangannya adalah.... 
A. Demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan perwakilan 
B. Kedaulatan ada ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya 

oleh MPR 
C. Pimpinan lembaga tinggi/ tertinggi negara diangkat menjadi 

menteri 
D. Presiden dan wakil Presiden diangkat dan diberhentikan 

oleh MPR 
E. Presiden dan wakil Presiden menduduki masa jabatan 

selama 5 tahun. 

 
10. Perangkat kenegaraan dan lembaga negara mempunyai satu 

tujuan yang sama yaitu ... 
A. Melindungi kepentingan rakyat 
B. Menampung berbagai aspirasi rakyat 
C. Meningkatakan kesejahteraan rakyat 
D. Mencapai tujuan nasional yang tertuang dalam pembukaan 

UUD 1945 
E. Pelindung dan pengayom rakyat 
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11. Perhatikan beberapa nama berikut ini dengan seksama! 
1) Sayuti Melik 
2) Adam Malik 
3) Latif Hendraningrat 
4) Ahmad Soebarjo 
5) Suhud 
Pengibar bendera dalam acara proklamasi kemerdekaan 
Indonesia ditunjukkan oleh nomor ... 
A. 1 dan 2 
B. 1 dan 3 
C. 2 dan 3 
D. 2 dan 4 
E. 3 dan 5 
 

12. Perang dunia II berdampak pada lahirnya organisasi-organisasi 
internasional seperti PBB, NATO, METO, SEATO. Pembentukan 
PBB dilandasi oleh ... 
A. Keinginan setiap negara untuk maju 
B. Rasa persatuan antara negara–negara sekutu 
C. Persamaan kepentingan dalam hal keamanan(militer) 
D. Keinginan negara-negara terjajah untuk merdeka  
E. Kegagalan LBB dalam menjalankan tugasnya 

 
13. Dinamika politik dan pemerintahan Indonesia pada awal 

kemerdekaan pada masa Demokrasi Liberal, para elite politik dan 
pemimpin bangsa masih mencoba menemukan konsep 
pemerintahan yang sesuai dengan kondisi bangsa. Kehidupan 
politik pada masa demokrasi liberal yaitu ... 
A. Partai politik berkembang secara kuantitas dan terciptanya 

kolaborasi antar partai 
B. Kegiatan pemerintahan dijalankan oleh Presiden dan 

mempertanggungjawabkannya kepada parlemen 
C. Sering terjadi pergantian kabinet akibat adanya mosi tidak 

percaya parlemen terhadap kabinet yang berkuasa tersebut 
D. Perdana menteri bertanggung jawab kepada Presiden 
E. Presiden bertugas sebagai kepala negara dan kepala 

pemerintahan 
 

14. Berikut ini merupakan makna proklamasi bagi bangsa Indonesia 
yaitu ... 
A. Proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan pernyataan 

bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari hukum 
kolonialisme  

B. Proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan akhir 
perjuangan bangsa Indonesia. 

C. Proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan hadiah dari 
pemerintah pendudukan Jepang 

D. Proklamasi kemerdekaan merupakan sumbangan 
pemerintah Jepang 

E. Proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan perwujudan 
dari gerakan 3A 

 
15. Maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945 berisi tentang 

... 
A. Pembentukan tentara keamanan rakyat 
B. Perubahan sistem pemerintahan dari parlementer ke 

presidensial 
C. Perubahan sistem pemerintahan dari presidensial ke 

parlementer 
D. Pembentukan partai partai politik 
E. Pembagian wilayah menjadi 8 propinsi 

 
16. Bunga terbesar didunia, bunga bangkai (Rafflesia Arnoldi) 

pertama kali dan banyak ditemukan ilmuwan didaerah.... 
A. Jambi 
B. Sumatera Selatan 
C. Bengkulu 

D. Bangka Belitung 
E. Lampung 
 

17. Pembubaran putera (Pusat tenaga rakyat) oleh Jepang 
disebabkan oleh.... 
A. Putera lebih banyak memihak pada Barat 
B. Putera bekerjasama denagn para pejuang 
C. Putera banyak melibatkan orang-orang yang tidak jujur dan 

korup 
D. Ir. Soekarno mendapat dukungan rakyat untuk menjadi 

presiden 
E. Putera lebih banyak bermanfaat bagi bangsa Indonesia 
 

18. Bagi bangsa Indonesia timbul pergerakan nasional didasari oleh 
perihal yang sangat dirasakan oleh golongan terpelajar, yakni.... 
A. Kesadaran satu adat dan budaya 
B. Kesadaran  satu bangsa dan satu kepentingan 
C. Kesadaran satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia 
D. Kesadaran nasib bangsa yang menderita akibat penjajahan 

 
19. Sistem multi partai diperlukan untuk memenuhi salah satu syarat 

pemilu demokratis yaitu ... 
A. Kebebasan dalam menentukan pilihan 
B. Kejujuran dalam perhitungan suara 
C. Kesetaraan bobot suara antar warga negara 
D. Persamaan hak berkampanye 
E. Tersedianya pilihan-pilihan signifikan 
 

20. Diantara pernyataan berikut, manakah pernyataan yang benar! 
A. Media massa berpengaruh terhadap pemikiran, sikap dan 

perilaku warga negara 
B. Media massa tidak berpengaruh terhadap pemikiran, sikap 

dan prilaku seseorang 
C. Semua media massa berpengaruh negatif terhadap 

pemikiran dan sikap seseorang 
D. Media massa tidak berpengaruh terhadap pemikiran, sikap 

dan perilaku seseorang 
E. Semua media massa berpengaruh positif terhadap 

pemikiran  sikap dan perilaku seseorang  
 

21. Pancasila sebagai sikap mental, tingkah laku dan ciri khas dalam 
kehidupan sehari-hari menunjukkan kedudukan dan fungsi 
Pancasila sebagai..... 
A. Dasar negara Indonesia 
B. Perjanjian luhur bangsa Indonesia 
C. Pandangan hidup bangsa Indonesia 
D. Kepribadian bangsa Indonesia 
E. Falsafah hidup bangsa Indonesia 

 
22. Berikut adalah lembaga-lembaga negara yang termasuk dalam 

supra struktur politik Indonesia kecuali ... 
A. BPK 
B. DPR 
C. MA 
D. Partai politik 
E. Pemerintahan daerah 
 

23. Pemisahan TNI dan Kepolisian RI, dimuat dalam ... 
A. TAP MPR No V/MPR/ 2000 
B. TAP MPR No VI/MPR/2000 
C. TAP MPR No VII/MPR/2000 
D. TAP MPR No VIII/MPR/2000 
E. TAP MPR No IX/ MPR/2000   
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24. Suatu keadilan yang didasarkan pada perlakuan sama dengan 
tidak melihat jasa yang telah diberikan adalah ... 
A. Keadilan komulatif 
B. Keadilan distributif 
C. Keadilan kodrat alam 
D. Keadilan konvensional 
E. Keadilan perbaikan 

 
25. Salah satu kelemahan dari UUD  NRI 1945 sebelum amandemen 

adalah “ Presiden dan wakil Presiden memegang jabatan selama 
lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali” yang 
mengakibatkan kemungkinan menjabat seumur hidup. Hal ini 
terdapat  didalam ... 
A. Pasal 2 ayat 1 
B. Pasal 5 ayat 1 
C. Pasal 5 ayat 2 
D. Pasal 6 ayat 1 
E. Pasal 7 
 

26. Siregar,Simanjuntak,Simatupang,Situmorang merupakan 
kelompok nama-nama marga yang berasal dari Sumatera Utara. 
Pembagian kelompok tersebut  berdasarkan keturunan yang 
sama, bersifat sederajat, dan memiliki kedudukan yang sama 
yang disebut differensisasi sosial. Kelompok nama-nama marga 
tersebut adalah pola differensisasi sosial berdasarkan.... 
A. Agama 
B. Suku bangsa 
C. Ras 
D. Klan 
E. Etnik 
 

27. Secara sosiologis keberhasialn pemerintah menangani berbagai 
pergolakan daerah yang akan memisahkan diri dari NKRI 
berdampak positif untuk memperkuat... 
A. Ekonomi nasional 
B. Anggaran nasional 
C. Kepemimpinan nasional 
D. Budaya daerah 
E. Integrasi nasional 

 
BACAAN-1 

Akademisi Hukum dari Universitas Tarumanegara, Dr. Ahmad 
Redi, S.H.,M.H., menyatakan pemerintah banyak melakukan akrobasi 
hukum dan tidak mematuhi UU terkait isu freeport. Kontrak Karya (KK) 
penambangan freeport itu seharusnya berakhir tahun 2021 tanpa 
mengeluarkan anggaran maka tambang freeport di Papua demi 
hukum kembali kepangkuan NKRI. Pemerintah hanya perlu 
mengganti nilai investasi peralatan dan instalasi pertambangan PTFI. 

Menurutnya, eksistensi PTFI tidak memberikan keuntungan 
signifikan bagi bangsa ini. “Freeport ini merugikan, berpuluh tahun 
menambang kita hanya mendapatkan royalti 1%. Ini tambang milik 
rakyat, harus digunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran 
rakyat.”  

Ungkapnya lebih lanjut, pemerintah disebut gemar melakukan 
“akrobasi hukum” untuk membela kepentingan freeport. “Baik merujuk 
KK maupun pasal 170 UU minerba, freeport itu wajib bikin smelter. 
Pemerintah justru memberikan izin ekspor konsentrat untuk freeport”. 

“Kita ini bangsa beradab dan bermartabat, memiliki kemampuan 
untuk mengelola freeport secara mandiri. Jangan mau dibodoh-bodohi 
dengan dalih bangsa ini tidak mampu mengelola freeport sehingga 
freeport terus menjajah negeri ini” tegas Dosen Untar ini. Pernyataan 
ini disampaikan Dr. Ahmad Redi, S.H.,M.H., selaku salah satu 
narasumber pada diskusi Islamic Lawyers Forum (ILF) yang 
diselenggarakan LBH Pelita Umat, di Jakarta (27/1). 
 
 
 

28. Simpulan dari bacaan di atas yang paling tepat adalah ... 
A. Pemerintah hanya perlu mengganti nilai investasi peralatan 

dan instalasi pertambangan PTFI. 
B. Kita ini bangsa beradab dan bermartabat, memiliki 

kemampuan untuk mengelola freeport secara mandiri. 
C.  Jangan mau dibodoh-bodohi dengan dalih bangsa ini tidak 

mampu mengelola freeport sehingga freeport terus menjajah 
negeri ini. 

D. Pemerintah banyak melakukan akrobasi hukum dan tidak 
mematuhi UU terkait isu freeport. 

E. Kontrak Karya (KK) penambangan freeport itu seharusnya 
berakhir tahun 2021 tanpa mengeluarkan anggaran 
 

29. Berikut ini adalah pernyataan tidak sesuai dengan bacaan, 
kecuali ... 
A. Pemerintah disebut gemar melakukan “akrobasi hukum” 

untuk membela kepentingan rakyat. 
B. Kontrak Karya (KK) penambangan freeport itu berakhir tahun 

2021. 
C. Kita ini bangsa beradab dan bermartabat, tetapi tidak 

memiliki kemampuan untuk mengelola freeport secara 
mandiri. 

D. Ini tambang milik rakyat, digunakan sebesar besarnya untuk 
kemakmuran rakyat.”  

E. eksistensi PTFI merugikan bangsa ini. 
 

30. Topik bacaan di atas adalah ... 
A. pemerintah uji coba melakukan akrobasi hukum 
B. pemerintah gemar melakukan akrobasi hukum 
C. pemerintah khilaf  melakukan akrobasi hukum 
D. pemerintah melaksanakan akrobat 
E. pemerintah banyak melaksanakan akrobat 
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BAGIAN II :   TES INTELEGENSI UMUM (TIU) 
Jumlah soal   :   35 
Keterangan  :   Dilarang menggunakan alat bantu (Kamus, tabel, Kalkulator, HP, tablet, dsb.) 

 
ANALOGI  (36-38) 

 

31. SELASA : HARI = … : … 
A. Pelangi : Hujan 
B. Buah : Jambu 
C. Kuku : Jari 
D. Ungu : Warna 
E. Berat : Kilogram 

 
32. PELIT : DERMAWAN = … : … 

A. Hedonis : Boros 
B. Keras : Lunak 
C. Angin : Badai 
D. Congkak : Sombong 
E. Makan : Kenyang 
 

33. DOSIS : OBAT = … : … 
A. Jauh : Meter 
B. Pustaka : Buku 
C. Haus : Dahaga 
D. Lemak : Gemuk 
E. Porsi : Makanan 

 
BAHASA INDONESIA (39-53) 

 

34. Dalam buku itu memuat puisi yang sangat menarik. Kalimat 
tersebut tidak efektif karena 
A. kurang konjungsi 
B. kurang subjek 
C. kurang predikat  
D. kurang objek  
E. kurang keterangan 

 
35. Penggunaan tanda titik (.) yang benar terdapat pada kalimat 

A. Jumlah penduduk desa ini mencapai 120.000 jiwa. 
B. Tentor itu bernama Merry D Simangunsong. 
C. Nak, di mana rumahmu.? 
D. Dr. Mulkan sedang mengajar mahasiswa terbaik 
E. Kami bimbel pukul 15.00.00. setiap Jumat dan Sabtu. 

 
36. Tentor terpopuler  kami lebih bijaksana dalam mengajar. 

Kalimat inti dari kalimat di atas adalah  
A. tentor - mengajar 
B. tentor - ternyata 
C. tentor - bijaksana 
D. tentor terpopuler - saat ini 
E. tentor terpopuler - mengajar 

 
37. Di bawah ini yang merupakan frasa verbal adalah 

A. buku catatan 
B. tinggi banget 
C. keren sekali 
D. lima buah 
E. terus belajar 
 

38. Makna kata yang bergaris bawah pada kalimat “Abang memukuli 
kursi.” sama dengan makna kata ulang pada kalimat 
A. Buah-buahan sangat baik untuk kebugaran tubuh. 
B. Kedua pihak tarik-menarik dalam menyelesaikan masalah 

itu. 
C. Kita harus masuk dua-dua ke dalam ruangan  itu. 
D. Kamu hanya dapat menggeleng-gelengkan kepala saat 

melihat kejadian itu. 
E. Saksi dalam pernikahan itu bersalam-salaman. 

KEMAMPUAN KUANTITATIF (9-18) 
 
39. Jika 15,5 adalah 37,5% dari m dan n = 8,5 × 4,8 maka ... 

A. m < n 
B. m > n 
C. m = n 
D. m = n + 0,1 
E. Hubungan m dan n tidak dapat ditentukan 

 
40. Rata-rata barisan aritmatika kelipatan 9 mulai dari 24 sampai 200 

adalah … 
A. 112,0    
B. 112,5  
C. 113,0 
D. 113,5 
E. 111,5 
 

41. Jika 
5

12x
 = 18y maka berapa persen 2x + 20y dari 40y ? 

A. 37,5%     
B. 50,0%    
C. 62,5% 
D. 83,3% 
E. 87,5% 

 
42. 40,40 : 0,025 = … 

A. 161,6 
B. 16,16 
C. 1616 
D. 1614 
E. 1416 

 
43. 175% dari 254 = … 

A. 444,25 
B. 444,75 
C. 444,50 
D. 443,25 
E. 443,50 
 

44. 3:20257291024   = … 

A. 43 
B. 44 
C. 45 
D. 36 
E. 38 
 

45. Jika m adalah banyaknya bilangan bulat ganjil yang terletak di 
antara 10 dan 31 sedangkan n adalah banyaknya bilangan bulat 
genap yang terletak di antara 8 dan 30 maka ... 
A. m = n + 2 
B. m = n  
C. m < n    
D. m > n  
E. Hubungan m dan n tidak dapat ditentukan 
 

46. Jika 
3

4


b

a
 dan 

2

5


c

a
, maka 

b

c

2
 = … 

A. 
4

15
 

B. 
8

15
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C. 
15

7
 

D. 
15

8
 

E. 
15

4
 

 
47. Untuk x bilangan asli maka bilangan :  (12x + 42).(7x + 21) selalu 

... 
A. habis dibagi 2   
B. habis dibagi 3 
C. habis dibagi 6   
D. B dan C benar 
E. A, B dan C benar 

 
48. Jika –4 ≤ x < 8  dan –32 < y ≤ 24, x dan y bilangan bulat Maka 

manakah yang termasuk x

y
, dimana x tidak sama dengan nol ? 

A. –33 
B. –32 
C. –31 
D.   32 
E.   33 

 

49. Jika x adalah 87,5 persen dari 112 dan 3 21627 y , maka nilai 

dari x2 – xy + y2 – xy = ... 
A. 2.500 
B. 3.600 
C. 4.900 
D. 8.100 
E. 6.400 

 
50. Jika suatu sistem persamaan linear : 

am + bn = 6 
2am + 3bn = 2 
Mempunyai penyelesaian m = 2 dan n = –1, maka 8am – 15bn = 
….. 
A. 276    
B. 278 
C. 287    
D. 285 
E. 284 

 
51. Pada suatu permainan diperlukan beberapa pasangan anak laki-

laki dan anak perempuan. Jika diketahui terdapat 5/8 dari 240 
anak perempuan mengikuti permainan, dan 3/5 dari 160 anak 
laki-laki tidak mengikuti permainan, maka persentase anak 
perempuan dan laki-laki yang mengikuti permainan adalah ... 
A. 28,0% 
B. 32,5% 
C. 38,5% 
D. 53,5% 
E. 61,5% 

 
52. Sebuah lapangan berukuran 65 m ×  80 m. Lantainya akan 

dibeton setebal 25 cm. Jika harga 1 m3 beton adalah Rp 
35.000,00, maka biaya yang dibutuhkan untuk melakukan 
pekerjaan tersebut adalah … 
A. Rp 40.500.000,00 
B. Rp 42.500.000,00 
C. Rp 45.500.000,00 
D. Rp 44.250.000,00 
E. Rp 45.650.000,00 

 
 
 

53. Berapakah sudut terkecil yang dibentuk oleh jarum panjang dan 
jarum pendek pada pukul 20.10 ? 
A. 157,5º  
B. 165,0º 
C. 167,0º  
D. 175,0º 
E. 175,5º 

 
ANALYTICAL REASONING (54-55) 
 
Sebuah bangunan terdiri dari 6 lantai dan tiap lantai berisi satu 
bisnis. 6 Bisnis itu adalah agen asuransi, praktek dokter, firma 
hukum, percetakan, studio tari, dan toko baju. 
 Agen asuransi terletak di bawah lantai 4 
 Praktek dokter terpisah dari agen asuransi sejauh jumlah lantai 

yang memisahkan agen asuransi dengan firma hukum serta 
jumlah lantai itu mungkin nol. 

 Percetakan terletak diantara studio tari dan agen asuransi. 
 Firma hukum terletak tepat diatas atau tepat dibawah 

percetakan 
 
54. Mana yang merupakan susunan yang mungkin, dari lantai satu 

sampai lantai enam? 
A. Praktek dokter, agen asuransi, firma hukum, percetakan, 

studio tari, toko baju. 
B. Praktek dokter, agen asuransi, firma hukum, toko baju, 

percetakan, studio tari 
C. Agen asuransi, firma hukum, percetakan, praktek dokter, 

studio tari, toko baju 
D. Toko baju, firma hukum, percetakan, Agen asuransi, praktek 

dokter, studio tari,  
E. Agen asuransi, firma hokum, praktek dokter, percetakan, 

studio tari, toko baju. 
 

55. Jika studio tari ada di lantai 5, maka toko baju terletak di lantai? 
A. Satu   
B. Dua    
C. Empat 
D. Enam 
E. Semua benar 

 
PENARIKAN KESIMPULAN (56-60) 
 
56. Jika hatinya riang maka Leha tersenyum manis. Leha adalah 

puteri tunggal keluarga Pak Mizwan. Hari ini Leha cemberut. Jadi 
…. 
A. Hari ini Leha banyak masalah 
B. Hari ini Leha sakit 
C. Hari ini Hati Leha tidak riang  
D. Hari ini Leha tetap tersenyum 
E. Tidak dapat disimpulkan 
 

57. Halima adalah artis. Sementara bintang film adalah artis. 
A. Sementara bintang film adalah penyanyi 
B. Sementara artis adalah bukan penyanyi 
C. Semua bintang film adalah artis 
D. Halima adalah bintang film 
E. Tidak ada kesimpulan   
 

58. Semua peternak adalah orang yang berjiwa sosial. Sebagian 
orang yang berjiwa sosial adalah nelayan.  
A. Sebagian peternak adalah nelayan 
B. Sebagian peternak bukan nelayan 
C. Semua nelayan adalah peternak 
D. Tak satu pun nelayan yang tidak berjiwa sosial 
E. Sebagian orang yang berjiwa sosial adalah peternak 
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59. Semua pemain M. City lincah dan gigih. Aguero tidak gigih tetapi 
lincah. Jadi ….  
A. Aguero bukan pemain bola 
B. Aguero adalah pemain M. City yang lincah 
C. Aguero adalah pemain M. City yang tidak gigih 
D. Aguero bukan pemain M. City meskipun lincah 
E. Aguero bukan pemain M. City yang gigih  

 

60. Bu Mazwanni mempunyai anak yang bernama Topan. Bu 
Mazwanni selalu memaksakan kemauannya kepada Topan tetapi 
Topan tetap patuh. Jika Bu Mazwanni melarang anaknya 
bermain, maka Topan tidak bermain. Hari ini Topan tidak 
bermain. Jadi … 
A. Bu Mazwanni adalah ibu yang penyayang 
B. Bu Mazwanni melarang Topan bermain 
C. Bu Mazwanni tidak melarang, Topan yang tidak mau 

bermain  
D. Bu Mazwanni terlalu mengekang anaknya 
E. Tidak dapat disimpulkan 

 
POLA BILANGAN (61-65) 
 
61. 112   95   80   67   56   … 

A. 42 
B. 44 
C. 47 
D. 48 
E. 49 

 
62. 78   76   73   68   61  50   37   … 

A. 22 
B. 21 
C. 20 
D. 19 
E. 18 

 
63. E   E   G   G   I    I     K    K    M    … 

A. Q 
B. P 
C. O 
D. M 
E. N 

 
64. X     W     U    R     Q     O    L     K   … 

A. H 
B. I 
C. J 
D. G 
E. F 

 
65. G   H   B   I   J   B   K   L  B   M    N    …    … 

A. B   O 
B. B   P 
C. B   Q 
D. C   O 
E. D   Q 
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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. Kadangkala saya merasa lapar ketika jam kerja, maka yang saya 

lakukan adalah ... 
A. Menyelesaikan pekerjaan terlebih dahulu kemudian makan 
B. Meminta izin atasan untuk makan 
C. Meminta teman menggantikan kerja sebentar 
D. Ke pantry segera membuat makanan 
E. Pergi ke warung terdekat untuk membeli makan 
 

67. Ketika sedang diminta pimpinan untuk bekerja lembur, tiba-tiba 
ada telepon dari rumah memberi tahu bahwa anak sedang sakit, 
sikap kita ... 
A. Segera kembali ke rumah 
B. Pekerjaan kantor lebih penting 
C. Meminta istri untuk lembur selesai 
D. Melihat dulu kondisinya, apabila sakit parah segera kembali 

rumah 
E. Sudah ada istri dan pembantu di rumah 
 

68. Karena lembur kerja kemarin, siang ini saya merasa sangat 
mengantuk, kerjaan tidak ada yang selesai karena tidak fokus, 
sebaiknya saya ... 
A. Segera tidur siang 
B. Segera makan siang 
C. Meminta izin atasan untuk istirahat sejenak 
D. Meminta teman untuk memijat 
E. Segera ke musholah untuk tidur 

 
69. Orang tua saya tiba-tiba mengalami kesulitan untuk membayar 

uang SPP selama beberapa bulan ini, sikap saya... 
A. Mengatakan pada guru bahwa orang tua saya mengalami 

kesulitan ekonomi 
B. Berhenti sekolah sementara sampai uang SPP terbayarkan 
C. Kecewa karena orang tua tidak dapat memenuhi kebutuhan 

saya 
D. Mohon dispensasi untuk menunda pembayaran 
E. Mencari pinjaman dan meminta orang tua menggantinya 

kembali lagi 
 

70. Tentu anda meyakini bahwa bekerja adalah sebagian dari ibadah 
dan tangga menuju kejayaan, sikap anda mengenai hal 
tersebut... 
A. Bekerja dengan cermat dan berusaha menjadi yang terpintar 
B. Saya akan bekerja sepenuh hati dan dengan rasa tanggung 

jawab 
C. Bekerja sampai larut malam 
D. Bekerja berdasarkan perintah yang diberikan saja 
E. Bekerja dengan baik sesuai dengan imbalan yang diberikan 
 

71. Bagaimana sikap anda melihat seorang pemimpin yang kasar 
dan sewenang-wenang.. 
A. Lapor kepada dewan direksi untuk mengevaluasi pimpinan 

tersebut 
B. Menyelesaikan sendiri masalah tersebut 
C. Meminta bantuan teman yang lain untuk menghadapi 

pimpinan tersebut 
D. Menuruti semua permintaan pimpinan tersebut agar tidak 

terjadi masalah 
E. Diam saja 

 
 
 
 

 
72. Menurut saya organisasi itu adalah ... 

A. Bisa merusak kinerja 
B. Memperlambat menyelesaikan studi 
C. Wadah untuk mengembangkan kualias diri 
D. Membuat kita lebih di segani dan di takuti 
E. Membuat teman semangkin banyak 
 

73. Saya mengajukan suatu pendapat di dalam  suatu 
kelompok,namum usulan tersebut kurang tepat menurut teman 
kelompok saya.sikap saya adalah ... 
A. Marah besar 
B. Sangat kecewa 
C. Mencoba mencari alternative lain yang lebih tepat untuk 

diajukan 
D. Menerima atas penolakan tersebut 
E. Saya anggap itu hal yang wajar 

 
74. Saya di tugaskan pimpinan untuk mewakili sementara dalam 

rapat dengan tamu,pada saat pada saat itu ada tamu yang 
pimpinan yang memerlukan keputusan segera, maka saya ... 
A. Menunda pengambilan keputusan tanpa petunjuk atasan 

saya 
B. Tidak berani mengambil keputusan tanpa petunjuk atasan 
C. Ragu ragu dalam mengambil keputusan tanpa petunjuk 

atasan saya 
D. Mengambil keputusan meskipun tanpa petunjuk atasan 

selama tidak bertentangan dengan kebijakan umum 
E. Mengambil keputusan tanpa petunjuk atasan 

 
75. Saat sedang rapat bersama seluruh pegawai divisi tempat saya 

bekerja, saya biasanya memberikan masukan berupa pendapat 
tetapi beberapa teman saya juga memberikan 
pendapat, sikap saya akan hal ini ... 
A. Tetap berpegang teguh pada ide saya 
B. Mencoba mempengaruhi yang lain agar setuju terhadap 

pendapat saya 
C. Saya cukup dekat dengan pimpinan rapat, saya yakin ide 

saya disetujui 
D. Bersikap terbuka dan menerima semua pendapat yang ada 
E. Mencoba selalu berfikir positif atas segala keputusan rapat 
 

76. Jika ada waktu luang, selama akhir pekan saya biasanya ... 
A. Gunakan untuk tidur siang 
B. Saya ajak keluarga untuk makan di luar 
C. Berlatih bermain musik 
D. Saya gunakan untuk mempelajari hal-hal lain yang sifatnya 

positif 
E. Saya gunakan untuk menyelesaikan pekerjaan kantor yang 

belum selesai 
 

77. Pimpinan menginginkan agar berita-berita yang sedang hangat 
dibicarakan dibuat sebuah kumpulan berita agar memudahkan 
dibaca nantinya, maka sebaiknya ... 
A. Saya buatkan kliping koran dengan jangka waktu tiap bulan 
B. Saya kumpulkan berita-berita dari internet internet dan saya 

bookmark tiap alamatnya 
C. Saya kumpulkan berita majalah dan koran yang berisi berita 

penting 
D. Saya bersama teman-teman menyimpan tiap koran dan 

majalah ke rak-rak khusus 
E. Saya meminta OB untuk mengkliping koran yang penting 
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78. Dalam melakukan suatu pekerjaan, saya suka... 

A. Suka bekerja dengan kelompok 
B. Suka bekerja seorang diri 
C. Melibatkan teman-teman 
D. Tekun, teliti dan bekerja hingga tuntas 
E. Suka mondar-mandir ke tempat kerja yang lain 
 

79. Setiap hari saya datang ke tempat kerja .... 
A. Jarang terlambat 
B. Berusaha datang 10 menit sebelum jam kerja 
C. Terkadang bangun kesiangan dan terlambat ke kantor 
D. Saya selalu hadir, jarang absen kecuali untuk urusan yang 

sangat penting 
E. Kadang-kadang tidak bersemangat tanpa tahu sebabnya 
 

80. Ketika saya dipanggil untuk tes pada sebuah perusahaan, 
ternyata pesaing saya cukup banyak. Sikap saya adalah.. 
A. Pasrah saja menunggu nasib baik 
B. Terkadang merasa minder dan pesimis untuk lolos 
C. Saya tidak peduli berapapun jumlah pesaingnya, tetap 

optimis saya akan lolos dan diterima bekerja 
D. Saya percaya yang terbaik akan diterima di perusahaan 
E. Kalau tahu jumlah pesaingnya banyak, saya akan 

mengurungkan niat untuk melamar kerja di perusahaan ini. 
 

81. Jika saya berpergian dengan angkutan umum  ... 
A. Saya diam saja 
B. Saya mengajak berbicara dengan orang yang duduk di 

sebelah saya 
C. Saya main game 
D. Saya takut berbica dengan siapa pun 
E. Saya memikirkan hal yang gak penting 
 

82. Dalam keseharian saya termasuk  ... 
A. Jadi tempat curhat teman saya 
B. Saya sering mengobrol dengan teman 
C. Mungkin curhat itu di perlukan 
D. Tak perlu saya curhat,biar ku simpan dalam hati 
E. Lebih baik berdiam diri dari pada menceritakan masalah ke 

orang lain 
 

83. Terjadi pergantian pimpinan di kantor saya, maka saya ... 
A. Tidak perduli 
B. Bekerja seperti biasa 
C. Meminta pindah kantor bersama pimpinan lama 
D. Berusaha mengenal pimpinan baru 
E. Berusaha mengenal dan memahami visi dan misi pimpinan 

baru 

 
84. Sebagai pegawai baru yang akan anda lakukan ... 

A. Bekerja dengan baik 
B. Mengerjakan tugas yang diberikan atasan 
C. Berusaha sebaik mungkin dalam mempelajari tugas dan 

tanggung jawab serta membangun relasi dengan rekan kerja 
D. Banyak bertanya pada rekan kerja tentang pekerjaan 
E. Mengobservasi cara kerja rekan 
 

85. Peraturan baru mengubah sistem 3 shift menjadi 2 shift, terjadi 
perubahan waktu kerja.Kebetulan anda bekerja sekaligus kuliah. 
Cara anda menyikapi peraturan tersebut dengan ... 
A. Mengatur ulang jadwal kuliah agar tidak mengganggu jam 

kerja 
B. Mengkomunikasikan kepada atasan tentang jadwal kerja 

dan kuliah agar tidak bentrok 
C. Cuti kuliah sementara waktu sampai anda dapat membagi 

waktu dengan pekerjaan 

D. Mengundurkan diri dari pekerjaan 
E. Mencari kampus lain yang dapat menyesuaikan jadwal 

kuliah dengan jam kerja 
 

86. Anda adalah pegawai pusat yang mendapatkan kanaikan jabatan 
dan ditempatkan di daerah terpencil. Maka anda akan ... 
A. Melakukan negosiasi agar ditempatkan di kota besar 
B. Menolak kenaikan pangkat tersebut dengan alasan belum 

mampu menjalankan amanat 
C. Mengusulkan teman lain untuk diajukan 
D. Menerima dan menjalankan tugas tersebut dengan penuh 

bertanggung jawab 
E. Meminta dimutasi ke divisi lain 

 
87. Rekan kerja saya sedang melakukan presentasi di hadapan 

pimpinan direksi perusahaan saya, namun suaranya kurang 
terdengar hingga ke seluruh ruangan. Sikap saya... 
A. Meminta pimpinan kantor untuk mendekat ke rekan saya 

agar bisa mendengar lebih jelas 
B. Diam saja dan menunggu rekan saya menyelesaikan 

presentasinya 
C. Meninggalkan ruang rapat karena tidak bisa mendengar apa 

yang dibicarakan 
D. Mengambilkan alat pengeras suara untuk digunakan oleh 

rekan saya 
E. Memberikan kode agar teman saya mengeraskan suaranya 
 

88. Saya harus memulai pekerjaan di tempat kerja saya yang baru. 
Untuk mendapatkan kesan positif dari rekan kerja saya, yang 
saya lakukan adalah.. 
A. Meminta petunjuk atasan, apa yang harus saya lakukan 
B. Membawa banyak makanan ke kantor setiap hari 
C. Berusaha agar cepat akrab dengan rekan kantor yang lain 
D. Bersikap ramah dan bekerja seperti biasa 
E. Sering membantu mengerjakan pekerjaan teman sekantor 
 

89. Pada suatu hari anda berjalan-jalan dan tanpa sengaja menabrak 
orang di depan anda sampai hampir terjatuh. Anda langsung 
meminta maaf, namun ternyata orang yang anda tabrak tidak 
terima dan malah berbalik marah-marah hingga mengeluarkan 
kata-kata yang tidak pantas. Tindakan yang anda ambil adalah.. 
A. Mengatakan padanya bahwa kemarahan yang ditujukan 

pada anda itu berlebihan dan tidak pantas 
B. Membiarkan saja meskipun anda dipermalukan di muka 

umum 
C. Anda menjaga perasaan agar tetap tenang dan tidak 

terpancing emosi 
D. Meninggalkan orang tersebut agar masalah tidak 

berkepanjangan 
E. Anda mengajak orang tersebut ke tempat sepi agar tidak 

menarik perhatian banyak orang 

 
90. Menghadapi masalah yang rumit menurut saya adalah ... 

A. Saya berusaha sekuat mungkin untu menyelesaikannya 
B. Saya menganggap ini hal yang biasa terjadi 
C. Saya meminta bantuan dari pihak lain 
D. Saya tidak mau mencobanya 
E. Saya berani mencoba setelah pertimbangan risikonya 
 

91. Dalam melaksanakan tugas kantor yang di berikan pimpinan  ... 
A. Saya menyadari bahwa keputusan pimpinan selalu di 

perlukan 
B. Saya mengambil keputusan sendiri 
C. Selalu menunggu keputusan atasan 
D. Tidak berani mengambil keputusan 
E. Berani mengambil keputusan karena tugas tersebut sudah 

dipercayakan kepada saya. 
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92. Saya telah mempersiapkan diri sebelum melakukan presentasi di 
kantor besok ... 
A. saya tidak peduli apapun yang terjadi 
B. saya pasrah jika saya gagal 
C. saya yakin presentasi saya besok berjalan dengan 

baik,namun saya tetap mematangkan diri dengan maksimal 
D. saya yakin ini hal yang mudah 
E. saya yakin berhasil karena sudah biasa saya lakukannya. 

 
93. Hari ini anda kehujanan ketika pulang kantor, maka anda akan ... 

A. Menyalahkan ramalan cuaca 
B. Biasa saja 
C. Menyiapkan payung di dalam tas 
D. Membawa baju lebih untuk hari-hari berikutnya 
E. Berdoa agar tidak hujan 
 

94. Suatu ketia anda ditugaskan di front office untuk melayani 
pelanggan, padahal sebelumnya anda tidak pernah bekerja di 
bagian tersebut, maka anda akan ... 
A. Segera belajar 
B. Asal bekerja 
C. Bekerja sebisanya 
D. Siap belajar dari apa yang nanti didapatkan dalam praktiknya 
E. Takut 
 

95. Bagaimana cara anda bekerja ... 
A. Mengikuti SOP yang ada 
B. Mengikuti cara senior 
C. Dengan cara sendiri 
D. Mengikuti aturan yang ada 
E. Mengikuti SOP dengan menambahkan sedikit motifasi 

 
96. Saya mendapat fasilitas mobil dari kantor, saya akan... 

A. Menggunakannya untuk bersenang-senang 
B. Menggunakannya untuk bekerja saja 
C. Tidak pernah menggunakanya karena lebih suka memakai 

mobil sendiri 
D. Menggunakannya sesuai aturan yang berlaku 
E. Menggunakannya untuk bekerja dan keperluan pribadi yang 

sangat penting 
 

97. Jam istirahat siang saya sudah habis, namun makan siang saya 
belum habis, yang saya lakukan... 
A. Tetap meneruskan makan sambil kerja 
B. Menghabiskan makan terlebih dahulu baru kembali bekerja 
C. Membungkus dan menyimpannya 
D. Tergesa-gesa menghabiskan makanan supaya lebih cepat 

habis 
E. Memperlambat makan supaya bisa terlambat kembali 

bekerja 
 

98. Saat saya sedang melayani antrian masyarakat, ada yang 
menyerobot dan meminta untuk didahulukan karena dia adalah 
saudara atasan, sikap anda......... 
A. Segera melayaninya karena dia adalah saudara atasan 
B. Memintanya dengan sopan untuk ikut mengantri supaya 

mendapatkan pelayanan 
C. Menegur dan tidak mau melayaninya 
D. Mengacuhkannya dan terus melayani sesuai antrian 
E. Meminta petugas untuk menertibkan orang tersebut 

 
 

 
 
 
 

99. Saya sebagai pemimpin harus  ... 
A. Ditakuti  
B. Disegani  
C. Merasa berkuasa 
D. Mengayomi dan harus tahu yang dibutuhkan karyawan 
E. Kaya dan memiliki harta berlimpah 
 

100. Karyawan baru itu ternyata tidak bersikap baik dan tidak peduli 
dengan rekan kerja yang lainnya  
A. Hal itu sudah tanggung jawab atasan 
B. Saya akan laporkan kepada pihak SDM 
C. Sayapun tidak mau bersikap baik dan tidak peduli 

terhadapnya 
D. Saya ingatkan dengan baik-baik agar dia bersikap ramah 

kepada rekan yang lain 
E. Saya tidak ambil pusing karena itu bukan bagian dari urusan 

saya 
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BAGIAN KEDUA TES POTENSI AKADEMIK 

1. Naskah soal meliputi 45 soal TPA  
2. Waktu Ujian yang disediakan adalah 40 menit. 
3. Ketentuan Penilaian adalah sebagai berikut : 

 Jawaban benar mendapat nilai 4 (empat). 

 Jawaban salah mendapat nilai -1 (minus satu). 

 Tidak menjawab/tidak mengisi jawaban mendapat nilai 0 (nol). 

 Nilai mati diberlakukan pada soal ini. Anda memperoleh nilai mati 
jika jumlah nilai ambang batas yang diperoleh adalah kurang dari 67 
untuk TPA. 

 
KOSAKATA 
 
101. REKONSILIASI 

A. Perbuatan memulihkan hubungan persahabatan pada 
keadaan semula 

B. Perbedaan pendapat dalam rapat 
C. Politik balas jasa 
D. Proses pemilihan kepala daerah yang dipilih langsung oleh 

rakyat 
E. Perbuatan merugikan orang lain 

 
SINONIM  
 
102. INSPEKSI 

A. Ulang 
B. Pemeriksaan 
C. Pergi 
D. Melayani 
E. Pemulangan 

 
103. GENERIK 

A. Obat 
B. Umum 
C. Farmasi 
D. Lembaga 
E. Sakit 

 
ANTONIM  
 
104. MAKAR 

A. Setia 
B. Perlawanan 
C. Dependen 
D. Cacat hukum 
E. Pemerintahan 
 

105. KEKANG 
A. Terikat 
B. Bebas 
C. Kunci  
D. Panik 
E. Tenang 

 
ANALOGI  

 
106. PADI : BERAS : NASI = … : … 

A. April : Mei : Juni 
B. Kapas : Benang : Kain  
C. Singlet : Baju : Jas 
D. Sungai : Laut : Samudera 
E. Anak : Remaja : Ayah 

 
107. PELUMAS : GESEKAN = … : …  

A. Malu : Kesalahan 
B. Tidur : Kantuk  
C. Belajar : Bodoh 
D. Olahraga : Kegemukan 
E. Rem : Kecepatan 

108. ANCAMAN : GELISAH = … : … 
A. Kaya : Harta 
B. Hiburan : Hari libur 
C. Nasihat : Baik 
D. Latihan : Terampil 
E. Gelap : Terang 

 
KEMAMPUAN KUANTITATIF (109-124) 

109. Jika m = 16 dan n = 36 maka tentukan nilai dari 
4
1

2
1

2
1

4 2

mn

nm






= 

… 
A.   1/6 
B.   1/4 
C.   4/6 
D. 16/6 
E. 12/4 
 

110. P = m 22 1318 , jika P adalah bilangan bulat maka nilai m 

yang memenuhi adalah ... 
A. 24 
B. 30 
C. 23 
D. 36 
E. 42 

111. Jika : 
5

1

14

2446 22




m  dan  n = 55,0 : 2,60 maka … 

A. m > n 
B. m < n 
C. m = n 
D. m = n + 1 
E. Hubungan m dan n tidak dapat ditentukan 

 

112. 227359,0398,0348,2313,0  aaaa maka nilai 

a adalah … 
A. 3 
B. 4 
C. 5 
D. 6 
E. 7 

113. Jika 
  

  yx

xy






4

2
16

64

8
maka pernyataan yang benar adalah 

… 
A. y = 3 – 4x 
B. 2y = 3 – 4x 
C. 2y = 3 + 4x 
D. y = 3x 
E. y = x + 8 

 
114. Jika –4 ≤  3x + 5  ≤ 23  dan –33 ≤  5y – 3 < 22  maka x – y yang 

mungkin adalah … 
A. 14 
B. 13 
C. 12 
D. –8 
E. –9 
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115. Dua kali jumlah jendela dan tiga kali jumlah pintu yang harus 
dikerjakan oleh tukang kayu di sebuah bangunan adalah 195. 
Apabila jumlah jendela direncanakan, empat kali lebih banyak 
dari jumlah pintu, berpakah jumlah pintu dan jendela seluruhnya 
? 
A. 15  
B. 75 
C. 80   
D. 85 
E. 90 

 

116. Dari angka-angka 2, 3, 4, 5, 6, 8, dan 9 hendak dibuat bilangan 
yang terdiri atas tiga angka yang berbeda, yang lebih kecil dari 
650 tetapi lebih besar dari 380. Banyaknya bilangan yang 
memenuhi ketentuan tersebut adalah … 
A. 85 
B. 86 
C. 88 
D. 90 
E. 94 

 

117. Asdi memancing di kolam dengan membayar Rp 25.000,00/jam. 
Setiap 15 menit ia mampu mendapatkan 0,25 kg ikan. Ia hanya 
membawa pulang ikan sebanyak 1 kg dan sisanya ia jual dengan 
harga Rp 24.000,00/kg. Jika Asdi hanya membawa uang Rp 
150.000,00 saat memancing dan ia hanya memancing selama 
empat jam, maka uang yang dibawanya pulang sebesar … 
A. Rp 110.000,00 
B. Rp 112.000,00  
C. Rp 115.000,00 
D. Rp 122.000,00 
E. Rp 132.000,00 

 
118. Rina dan Rani tinggal bersama. Jika x menit adalah waktu Rina 

pergi ke kolam renang dengan kecepatan 40 km/jam sedangkan 
y = 40 menit yaitu waktu yang diperlukan Rani menuju kolam 
renang dengan rute yang sama dengan Rina dan kecepatan 45 
km/jam maka … 
A. x > y 
B. x < y 
C. x = y 
D. x + y < 50 menit 
E. Hubungan antara x dan y tidak dapat ditentukan 

 
119. Gaji Rani lebih sedikit 25% daripada gaji Rina. Ketika Rina 

memperoleh kenaikan gaji, gajinya menjadi lebih banyak 40% 
daripada gaji Rani. Persentase kenaikan gaji Rina adalah … % 
A. 0,5 
B. 5,0 
C. 50 
D. 5,5 
E. 10,5 

 
120. Rama memiliki aset sebesar Rp 650 juta. Ia akan  

menginvestasikan sebagian asetnya ke perusahaan X yang 
diprediksi dapat memberikan  keuntungan 14% per tahun dan 
sisa asetnya akan diinvestasikan ke perusahaan Y yang 
diprediksi dapat memberikan keuntungan 22% per tahun. Jika 
prediksi tersebut terbukti benar, berapa rupiah selisih aset Rama 
yang diinvestasikan keperusahaan X dan perusahaan Y agar 
total keuntungan yang diperolehnya mencapai Rp 123 juta per 
tahun ?  
A. Rp 100 juta  
B. Rp 120 juta 
C. Rp 150 juta 
D. Rp 200 juta   
E. Rp 250 juta 

121. Buyung dan Cakra ingin mengecat rumah. Buyung dapat 
menyelesaikan pekerjaan tersebut sendiri dalam waktu 2 jam, 
sedangkan Cakra dapat menyelesaikannya dalam 3 jam. Pada 
pukul 10:05 pagi mereka mulai mengecat rumah, kemudian 
mereka bertengkar selama 20 menit dan dalam masa itu tidak 
satupun yang melakukan pekerjaan. Setelah pertengkaran 
tersebut Buyung pergi dan Cakra menyelesaikan pekerjaan 
tersebut sendirian. Jika Cakra menyelesaikan pekerjaan pada 
pukul 12:55, pada pukul berapakah pertengkaran dimulai ? 
A. 11.05   
B. 11.20  
C. 10.35 
D. 10.30 
E. 10.25 

 
122. Mutiara berangkat ke sekolah dengan menggunakan sepeda 

pada pukul 06.05 dengan kecepatan 15 km/jam dalam perjalanan 
ia teringat tugas sekolahnya tertinggal di atas meja belajar 
sehingga ia meminta Ayahnya mengantarnya. Jika Ayahnya 
mengantar tugas tersebut pada pukul 06.41 dengan sepeda 
motor berkecepatan 45 km/jam maka pada pukul berapakah ayah 
akan menyusul Mutiara ? 
A. 06.58 
B. 06.52 
C. 06.59 
D. 07.04 
E. 07.01 

 
123. Keluarga Bu Hartini mempunyai 5 orang anak. Anak termuda 

berumur 1/3 dari umur anak tertua. Anak keempat dan ketiga 
berturut-turut berumur 8 dan 12 tahun lebih tua dari yang 
termuda. Sedangkan anak kedua berumur 5 tahun lebih muda 
dari anak tertua. Bila rata-rata umur mereka adalah 21, umur 
anak keempat adalah … tahun. 
A. 25 
B. 22 
C. 19 
D. 18 
E. 10 

 
124. Di dalam sebuah kotak terdapat 8 buah kelereng, 5 di antaranya 

berwarna biru dan 3 berwarna hijau. Mulyadi, Nadirman dan 
Karmin disuruh mengambil masing-masing satu kelereng dari 
kotak tersebut satu persatu tanpa pengembalian. Tentukan 
peluang terambilnya kelereng ketiga adalah kelereng biru.  

A. 
56

5
 

B. 
56

15
 

C. 
56

39
 

D. 
56

21
 

E. 
56

35
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ANALYTICAL REASONING (125-127)  
 

Sebuah bangunan terdiri dari 6 lantai dan tiap lantai berisi satu 
bisnis. 6 Bisnis itu adalah agen asuransi, praktek dokter, firma 
hukum, percetakan, studio tari, dan toko baju. 
 Agen asuransi terletak di bawah lantai 4 
 Praktek dokter terpisah dari agen asuransi sejauh jumlah lantai 

yang memisahkan agen asuransi dengan firma hukum serta 
jumlah lantai itu mungkin nol. 

 Percetakan terletak di antara studio tari dan agen asuransi. 
 Firma hukum terletak tepat di atas atau tepat di bawah 

percetakan 
 
125. Mana yang merupakan susunan yang mungkin, dari lantai satu 

sampai lantai enam ? 
A. Praktek dokter, agen asuransi, firma hukum, percetakan, 

studio tari, toko baju. 
B. Praktek dokter, agen asuransi, firma hukum, toko baju, 

percetakan, studio tari 
C. Agen asuransi, firma hukum, percetakan, praktek dokter, 

studio tari, toko baju 
D. Toko baju, firma hukum, percetakan, Agen asuransi, praktek 

dokter, studio tari,  
E. Agen asuransi, firma hukum, praktek dokter, percetakan, 

studio tari, toko baju. 
 

126. Jika studio tari ada di lantai 5, maka toko baju terletak di lantai ? 
A. Satu   
B. Dua    
C. empat 
D. enam 
E. semua benar 

 
127. Jika percetakan terletak di lantai lima, dimana lantai letak toko 

baju ? 
A. Satu   
B. Dua    
C. Empat 
D. Enam 
E. Tiga 

 
PENARIKAN KESIMPULAN (128-133) 
 
128. Jika hari libur tiba maka semua hotel menaikkan harga kamarnya. 

Hari ini hari libur, Rahardian menginap di sebuah hotel di kota 
Medan. Jadi … 
A. Naiknya harga kamar hotel menyebabkan pengunjung 

menjadi sunyi 
B. Hanya kamar hotel di Medan yang naik 
C. Harga kamar hotel tempat Rahardian menginap tidak naik 
D. Harga kamar hotel tempat Rahardian menginap naik 
E. Tidak dapat disimpulkan  
 

129. Jika semua orang membuang sampah pada tempatnya maka 
kebersihan lingkungan akan terjaga. Ada orang yang tidak 
membuang sampah pada tempatnya Jadi … 
A. Kebersihan lingkungan terjaga 
B. Kebersihan lingkungan tidak terjaga 
C. Sampah merusak lingkungan 
D. Kebersihan sebagian dari iman 
E. Tidak dapat disimpulkan  
 
 
 
 
 
 

130. Tak satu pun masyarakat di kampung melayu yang tidak 
membayar pajak. Sebagian orang yang membayar pajak 
hidupnya bahagia.  
A. Semua masyarakat di kampung melayu hidupnya bahagia 
B. Sebagian masyarakat di kampung melayu membayar 

pajak 
C. Sebagian masyarakat di kampung melayu hidupnya 

bahagia 
D. Tak satu pun masyarakat di kampung melayu yang 

hidupnya bahagia 
E. Tidak dapat disimpulkan 

 
131. Semua wanita suka membeli barang-barang mewah. Semua 

orang yang suka membeli barang-barang mewah juga suka 
berdandan.  
A. Sebagian wanita suka berdandan 
B. Tak satu pun wanita yang suka berdandan 
C. Semua wanita  tidak suka berdandan 
D. Semua wanita suka berdandan 
E. Tidak dapat disimpulkan 

 
132. Semua tempat wisata di Indonesia nyaman dan bersih. Pantai 

cermin adalah salah satu tempat wisata di kota Medan. 
A. Pantai cermin nyaman dan tidak bersih 
B. Pantai cermin nyaman dan bersih 
C. Pantai cermin tidak nyaman tetapi bersih 
D. Hanya pantai cermin tempat wisata di kota Medan 
E. Tidak dapat disimpulkan 

 
133. Semua driver ojek online adalah orang yang sabar. Sebagian 

orang yang sabar hidupnya tenang. 
A. Semua driver ojek online hidupnya tenang 
B. Sebagian driver ojek online hidupnya tidak tenang 
C. Sebagian driver ojek online hidupnya tenang 
D. Sebagian driver ojek online adalah orang yang sabar 
E. Tidak dapat disimpulkan 

 
BARIS DAN DERET (134-141) 
 
134. 1   2   1   2   2   4   3   12   5   48   8  …   … 

A. 240  12 
B. 230  13 
C. 230  11 
D. 240  11 
E. 240  13 

 
135. 124   122   119   114   106   93   … 

A. 70 
B. 71 
C. 72 
D. 73 
E. 74 

 
136. 1   4   12    30    68   146   … 

A. 304 
B. 303 
C. 312 
D. 320 
E. 298 

 
137. 15   17   18   21   23   24  27   29  …   …  

A. 30   32 
B. 30   33 
C. 31   32 
D. 31   33 
E. 32   34 

138. B    X     C    T     E    P   G    L    K   …    … 
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A. J    M 
B. H   M 
C. H   N 
D. G   M 
E. G   N 
 

139. H    J     L    I     F     J     N    … 
A. F 
B. G 
C. K 
D. H 
E. I 

 
 
140. C    I     N     R    U    … 

A. V 
B. X 
C. W 
D. Y 
E. Z 
 

141. Z     V    R    O     L     J     H    … 
A. G 
B. F 
C. E 
D. D 
E. C 

 

 
GAMBAR (142-145)  

 
142.  

 
      = 
 
  
                                             A                          B                           C                                  D                        E 
  

143.  
       

      = 
 
 
 
                                              A                         B                              C                         D                             E  
 

144. Tentukan gambar yang berbeda ! 
 
 

 
 
  
 
 
 
 

    A                                     B                                   C                                 D                                   E 
 

145. Manakah gambar selanjutnya ? 
 
 

       
                                                                                                                     ? 
 

 
 
 
 
  
 
 
                     A                         B                         C                          D                         E 
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BAGIAN KETIGA BAHASA INGGRIS 

1. Naskah soal 20 soal TBI 
2. Waktu Ujian yang disediakan adalah 20 menit. 
3. Ketentuan Penilaian adalah sebagai berikut : 

 Jawaban benar mendapat nilai 5 (lima). 

 Jawaban salah mendapat nilai 0 (nol). 

 Tidak menjawab/tidak mengisi jawaban mendapat nilai 0 (nol). 

 Nilai mati diberlakukan pada soal ini. Anda memperoleh nilai mati 
jika jumlah nilai ambang batas yang diperoleh adalah kurang 30 untuk 
TBI. 

 
STRUCTURE AND WRITTEN EXPRESSION   
Select  the correct  answer from four choices given! 

 
146. The use of pesticides is having a ..... effect on the groundwater. 

A. devastate 
B. devastating 
C. devastated  
D. devastation 

 

147. Even though my aunt lost the beauty contest, she is still …… of 
all the other contestants. 
A. the prettier 
B. the prettiest 
C. as pretty as 
D. prettier than 

 
148. The states require that every citizen  ... before voting in an 

election. 
A. register  
B. to register  
C. registers  
D. registering 

 
149. I can't  ... this dishwasher run. 

A. to seem make  
B. seems to make 
C. seem to makes  
D. seem to make 

 

 
150. “I begin to understand the concept of biodiversity.” 

…… the concept of Biodiversity. 
A. He said that he began to understand  
B. He wanted to know if he begins to understand  
C. He asked me whether he began to understand  
D. He wondered that he had begun to understand  

 
151. Majapahit strengthened its power by ….. an alliance with the 

surrounding kingdoms such as China, Champa, Siam, Anam, and 
Cambodia. 
A. do 
B. to do 
C. doing 
D. be doing  

 
152. I don’t remember …… for the first time. I cannot remember the 

date well. 
A. we met when 
B. when we met 
C. when are we meting 
D. when did we meet 

 
153. Too much water makes plants  ... brown on the edge of their 

leaves. 
A. turns  
B. turn  
C. to turn  
D. are turning 

ERROR RECOGNITION  
Choose the one word or phrase which would not be appropriate in standard written English! 
 
154. It is imperative that a graduate student maintains a grade point average of ”B” in his major field. 
                                                A                          B             C                                          D 
155. Her application for a visa was turned down not only because it was incomplete and incorrectly filled out but also because it was  

                                A                             B                                                  C 
written in pencil.  

                         D 
156. The school, which on the top floor of the three – storey building in Ita Faji on Lagos Island, had more than 100 pupils. 
                                A                                                      B                   C                                                                            D 
157. The two armed gunmen entered the school and shot dead the co – ordinator, 59 – year – old Marilena Ferreira Umezo, before killing  
                          A                                                           B                                                      C      

another employee.    
      D 

158. The technology has already been successfully applied to the production of several therapeutically important biomolecules,   
                                                               A                                                                                      B 
for example such as insulin, interferon, and growth hormones. 
         C                                                               D 

159. The theory of Continental Drift assumes that there must be being long-term climatic changes in many areas during the past. 
                                                                A                                      B                                  C                                        D 
160. If had we used good quality cookware, we mightn’t have needed to get rid of burnt taste in this food. 
                    A                                       B                  C                                     D               
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Reading for questions 161 - 165 
Cities develop as a result of functions that they can perform. Some functions result directly from the ingenuity of the citizenry, but most 

functions result from the needs of the local area and of the surrounding hinterland (the region that supplies goods to the city and to which the city 
furnishes services and other goods). 

Geographers often make a distinction between the situation and the site of a city. Situation refers to the general position in relation to the 
surrounding region, whereas site involves physical characteristics of the specific location. Situation is normally much more important to the 
continuing prosperity of a city.  

If a city is well situated in regard to its hinterland, its development is much more likely to continue. Chicago, for example, possesses an 
almost unparalleled situation: it is located at the southern end of a huge lake that forces east-west transportation lines to be compressed into its 
vicinity, and at a meeting of significant land and water transport routes. It also overlooks what is one of the world’s finest large farming regions. 
These factors ensured that Chicago would become a great city regardless of the disadvantageous characteristics of the available site, such as 
being prone to flooding during thunderstorm activity.   
 Similarly, it can be argued that much of New York City’s importance stems from its early and continuing advantage of situation. Philadelphia 
and Boston both originated at about the same time as New York and shared New York’s location at the western end of one of the world’s most 
important oceanic trade routes, but only New York possesses an easy-access functional connection (the Hudson-Mohawk lowland) to the vast 
Midwestern hinterland. This account does not alone explain New York’s primacy, but it does include several important factors. Among the many 
aspects of situation that help to explain why some cities grow and others do not, original location on a navigable waterway seems particularly 
applicable. Of course, such characteristic as slope, drainage, power resources, river crossings, coastal shapes, and other physical characteristics 
help to determine city location, but such factors are normally more significant in early stages of city development than later.   

 
161. What does the passage mainly discuss?    

A. The development of trade routes through United States cities  
B. Contrasts in settlement patterns in United States  
C. Historical differences among three large United States cities  
D. The importance of geographical situation in the growth of 

United States cities 
 
162.  According to the passage, a city’s situation is more important 

than its site in regard to the city’s ….. 
A. long-term growth and prosperity 
B. ability to protect its citizenry  
C. possession of favorable weather conditions  
D. need to import food supplies   

 
163. The author mentions each of the following as an advantage of 

Chicago’s location EXCEPT ….. 
A. hinterland  
B. nearness to a large lake 
C. position in regard to transport routes  
D. flat terrain  

 
164. According to the passage, Philadelphia and Boston are similar 

to New York City in ….. 

A. size of population  
B. age  
C. site  
D. availability of rail transportation  
 

165. The word it in paragraph 4 refers to ….. 
A. account  
B. primacy  
C. connection  
D. hinterland   
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SELEKSI KEMAMPUAN DASAR 
TES WAWASAN KEBANGSAAN 

 
1. Kunci  : D 

Pasal 33 ayat 1 UUD NRI 1945“ 
perekonomian disusun sebagai usaha 
bersama berdasar atas asas kekeluargaan” 
 

2. Kunci  :  A  
Pada era Orde Baru (1966-1998), walaupun 
secara formal memakai demokrasi ekonomi 
Pancasila, tetapi pada hakikatnya saat itu 
pemerintah memakai sistem ekonomi sosialis 
liberal. 
 

3. Kunci  : A 
Pada masa Orde Baru, Indonesia mulai 
menjalankan politik luar negeri yang bebas 
dan aktif kembali. Tindakan pertama untuk 
merealisasikan hal tersebut adalah masuk 
kembali menjadi anggota PBB pada 28 
september 1966 setelah masa orde lama 
menyatakan keluar 7 Januari 1965. 
 

4. Kunci  : E 
Mengintegrasikan kepolisian dalam TNI 
bukan merupakan upaya reformasi angkatan 
bersenjata pada masa pemerintahan Gusdur. 
 

5. Kunci  : E 
Untuk mempertahankan proses integrasi 
dalam NKRI pada era reformasi, dilakukan 
dengan pemberian otonomi khusus (otsus) 
kepada beberapa propinsi seperti Aceh dan 
Papua  
 

6. Kunci  : A 
Dekret presiden 22 Juli 2001 berisi tentang 
pembekuan MPR dan DPR RI, 
mengembalikan kedaulatan ketangan rakyat 
dan mempersiapkan pemilu dalam waktu satu 
tahun dan menyelamatkan reformasi dari 
hambatan-hambatan unsur-unsur Orde Baru 
sekaligus membekukan partai Golkar sambil 
menunggu keputusan MA. 
 

7. Kunci  : D 
Rumusan pasal 23 A UUD NRI 1945 “ pajak 
dan pungutan lain yang bersifat memaksa 
untuk keperluan negara diatur-dengan 
undang-undang. 
 

8. Kunci  : B 
Syafruddin Prawiranegara pernah menjabat 
sebagai wakil perdana menteri, menteri 
keuangan dan menteri kemakmuran. Ia 
menjabat sebagai wakil menteri keuangan 
pada tahun 1946. Menteri Keuangan 
tahun1946 dan menteri kemakmuran tahun 
1947. 
 

9. Kunci  : B 
Pada masa orde lama terjadi penyimpangan– 
penyimpangan terhadap pelaksanaan 
demokrasi di Indonesia, salah satu bentuk 
penyimpangannya adalah pimpinan lembaga 
tertinggi/ tinggi negara  diangkat menjadi 
menteri dimana ketua MPRS yakni Chairul 
Saleh menjadi anggota kabinet sebagai 
waperdam ( Wakil Perdana Menteri). 
 

10. Kunci  : D 
Perangkat kenegaraan dan lembaga negara 
mempunyai satu tujuan yang sama yaitu 
mencapai tujuan nasional/ negara antara lain 
melindungi segenap bangsa Indonesia dan 
seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan 
kesejahteraan umum, mencerdaskan 

kehidupan bangsa, dan ikut serta 
melaksanakan ketertiban dunia.  

11. Kunci  : E 
Pengibar bendera pada saat pembacaan 
proklamasi kemerdekaan Indonesia di 
kediaman Soekarno Jalan Pegangsaan Timur 
No 56 Jakarta ialah Suhud dan Latif 
Hendraningrat. 
 

12. Kunci  : E 
PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) 
merupakan organisasi internasional yang 
berdiri pada 24 oktober 1945 di kota San 
Fransisco, Amerika Serikat. Latar belakang 
didirikan PBB karena kegagalan LBB dalam 
mencegah terjadinya perang Dunia II. Tujuan 
PBB adalah menciptakan keamanan. 
Kesejahteraan dan perdamaian dunia. 
 

13. Kunci  : C 
Dinamika politik dan pemerintahan Indonesia 
pada awal kemerdekaan pada masa 
Demokrasi Liberal, para elite politik dan 
pemimpin bangsa masih mencoba 
menemukan konsep pemerintahan yang 
sesuai dengan kondisi bangsa. Kehidupan 
politik pada masa demokrasi liberal yaitu 
Sering terjadi pergantian kabinet akibat 
adanya mosi tidak percaya parlemen terhadap 
kabinet yang berkuasa tersebut. Kabinet yang 
pernah berkuasa pada masa demokrasi liberal 
antara lain Natsir, Sukiman, Wilopo, Ali 
Sastroamijoyo, Burhanuddin Harahap, Ali 
Sastroamijoyo, Djuanda kartawijaya. 
 

14. Kunci  : A 
Makna proklamasi bagi bangsa Indonesia 
yaitu Proklamasi kemerdekaan Indonesia 
merupakan pernyataan bangsa Indonesia 
untuk melepaskan diri dari hukum 
kolonialisme. 
 

15. Kunci  : C 
Maklumat pemerintah no X tanggal 14 
November 1945 berisi tentang perubahan 
sistem pemerintahan presidensial menjadi 
sistem pemerintahan parlementer 
 

16. Kunci  : C 
Rafflesia Arnoldi (Bunga Bangkai) yamg 
merupakan bunga terbesar didunia banyak 
ditemukan didaerah Bengkulu. 
 

17. Kunci  : E 
Putera (Pusat tenaga rakyat) dibentuk oleh 
Jepang tahun 1943 yang beranggotakan 
empat serangkai yaitu Soekarno, Hatta, Kiai 
Haji Mas Mansur, Ki Hajar Dewantara. 
 

18. Kunci  : D 
Bagi bangsa Indonesia timbul pergerakan 
nasional didasari oleh perihal yang sangat 
dirasakan oleh golongan terpelajar, yakni 
kesadarn nasib bangsa yang menderita akibat 
penjajahan 
 

19. Kunci  : A 
Sistem multi partai diperlukan untuk 
memenuhi salah satu syarat pemilu 
demokratis yaitu kebebasan dalam 
menentukan pilihan 
 

20. Kunci  : A 
Media massa berpengaruh terhadap 
pemikiran, sikap dan perilaku warga negara 
 

21. Kunci  : D 
Pancasila sebagai sikap mental, tingkah laku 
dan ciri khas dalam kehidupan sehari-hari 

menunjukkan kedudukan dan fungsi 
Pancasila sebagai kepribadian bangsa 
Indonesia 
 

22. Kunci  : D 
Partai politik termasuk infrastruktur politik di 
Indonesia. 
 

23. Kunci  : B 
Pemisahan TNI dengan Polri tercantum dalam 
TAP MPR  No VI/MPR/2000 
 

24. Kunci  : A 
Perlakuan terhadap seseorang tanpa melihat 
jasa-jasa yang dilakukannya disebut keadilan 
komutatif. 
 

25. Kunci  : E 
Hal tersebut terdapat dalam pasal 7 UUD 
1945 yang belum diamandemen 
 

26. Kunci  : D 
Sebutan lain untuk marga-marga yang ada 
dalam suatu suku bangsa ialah Klan 
 

27. Kunci  : E 
Secara sosiologis keberhasialn pemerintah 
menangani berbagai pergolakan daerah yang 
akan memisahkan diri dari NKRI berdampak 
positif untuk memperkuat integrasi nasional. 
 

28. Kunci : D 
Penyelesaian : 
Simpulan adalah hasil dari menyimpulkan 
(kesimpulan). Kesimpulan adalah ikhtisar, 
pendapat terakhir yang berdasarkan pada  
uraian sebelumnya. 
 

29. Kunci : E 
Penyelesaian : 
Pernyataan yang sesuai terdapat pada pilihan 
E (baca paragraf kedua). 
 

30. Kunci : B 
Penyelesaian : 
Topik adalah poko pembicaraan di dalam 
bacaan. 
 

TES INTELEGENSI UMUM 
 

31. Kunci  : D 
Pembahasan : 
Selasa jenis dari hari sama halnya dengan 
Ungu jenis dari warna 
 

32. Kunci  : B 
Pembahasan : 
Pelit antonimnya dermawan sama halnya 
dengan keras antonimya lunak 

 
33. Kunci   : E 

Pembahasan :    
Dosis takaran untuk obat sama halnya 
dengan porsi takaran untuk makanan 
 

34. Kunci : B 
Penyelesaian : 
Salah satu gejala bahasa yang menyebabkan 
kalimat tidak  efektif adalah kontaminasi.  
Pada kalimat yang tertera dalam soal, terjadi 
kontaminasi kalimat sehingga unsur subjek 
tidak jelas.  
 

35. Kunci : A 
Penyelesaian : 

 B. diakhir singkatan nama orang harus diberi 
tanda titik. 
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 C.tanda titik tidak dipakai diakhir kalimat 
tanya. 

 D. tanda titik dipakai diakhir kalimat  
 E. setelah penulisan detik tidak perlu diakhiri 
dengan tanda titik 

 
36. Kunci : C 

Penyelesaian : 
Tentor terpopuler kami = S 
lebih bijaksana  = P 

 
37. Kunci : E 

Penyelesaian : 
Frasa verbal adalah frasa yag memiliki inti 
kata kerja. 

 
38. Kunci : D 

Penyelesaian : 
 memukuli = memukul berkali-kali 

menggeleng-gelengkan=menggoyang 
goyangkan. 
kedua kata tersebut bermakna melakkan 
pekerjaan berulang. 
 

39. Kunci  : B 
Pembahasan : 
15,5 adalah 37,5% dari m  
Maka m = 41,33 
dan n = 8,5 × 4,8 = 40,8 
sehingga m  > n 
 

40. Kunci  : B 
Pembahasan : 

Rata-rata barisan aritmatika kelipatan 9  

mulai dri 24 sampai 200 

=
2

19827 
= 112,5

 
 

41. Kunci  : E 
Pembahasan :  
12x  = 90y 

= 
y

yy

40

2015 
100% 

= 87,5% 

 
42. Kunci  : C 

Pembahasan : 
40,40 : 0,025 = 1616 
 

43. Kunci  : C 
Pembahasan : 
175% dari 254 = 444,50 
 

44. Kunci  : B 
Pembahasan :  

3:20257291024   = 44 

 

45. Kunci  : B 
Pembahasan : 

m adalah banyak bilangan bulat ganjil yang 

terletak di antara 10  dan 31 = 10 
n adalah banyak bilangan bulat  genap yang 
terletak di antara 10 dan 32 = 10 
maka m  = n 
 

46. Kunci : E 
Pembahasan : 

3

4


b

a
 dan 

2

5


c

a

 

maka 
b

c

2
 = 

30

8
= 

15

4
 

47. Kunci  : E 
Pembahasan : 
(12x + 42).(7x +  21) = 6(2x + 7).(2x + 7) 
selalu habis dibagi 2, 3 dan 6 

 
48. Kunci  : C 

Pembahasan : 
–4 ≤ x < 8  dan –32 < y ≤ 24 

Maka –6 ≤ x

y
 <  8 sehingga yang termasuk 

adalah –6 
 

49. Kunci : E 
Pembahasan : 
x = 87,5 persen dari 112 = 98 

dan 3 21627 y = 18 

maka x2 – xy + y2 – xy = (98 – 18)2 = 6.400 
 

50. Kunci  : B 
Pembahasan : 
2a – b = 6 
4a –3b = 2 
eliminasi didapat a = 8 dan b = 10 
maka nilai dari  8am – 15bn = 
= (8)(8)(2) – (15)(10)( –1) = 278 
 

51. Kunci  : D 
Pembahasan : 
Persentase anak laki-laki dan anak 
perempuan yang ikut permainan 
= (150 + 64)/400 × 100% = 53,5% 
 

52. Kunci  : C 
Pembahasan : 
Volume = 65m  × 80 m  × 0,25 m  = 1300 m3 
Total biaya 1300 × 35.000 = Rp 
45.500.000,00 
 

53. Kunci  : D 
Pembahasan : 
Sudut terkecil yang dibentuk jarum jam pukul 
20.10 = 5(30º) + 50º : 2 = 175º 

 
Resume (Nomor 54 – 55)  
A   = agen asuransi  
D   = Praktek Dokter 
H  = Firma Hukum 
C   = Percetakan 
T   = Studio Tari 
B   =  Toko Baju. 
 
Syarat : 
(1) A = 1,2,3 
(2) jarak DA = AH 
(3) ACT atau TCA 

(4) HC atau CH  

 
54. Kunci   : A 

Pembahasan :    
Dari syarat (1) pilihan D salah. Dari syarat (2) 
pilihan pilihan C salah. Dari syarat (3) Pilihan 
B salah. Maka pilihan jawaban yang tepat 
adalah A. 
 

55. Kunci : D 
Penyelesaian : 
Jika T = 5, maka B harus terletak pada lantai 
6. (uji satu persatu) 
 

56. Kunci   : C 
Pembahasan :    
Hari ini Hati Leha tidak riang  
 

57. Kunci   : E  
Pembahasan :    
Tidak dapat disimpulkan 
 

58. Kunci   : E 
Pembahasan :    
Sebagian orang yang berjiwa sosial adalah 
peternak (konversi pernyataan pertama) 

 
59. Kunci   : D 

Pembahasan :    
Aguero bukan pemain M. City meskipun 
lincah 

 
60. Kunci   : E 

Pembahasan :    
Tidak dapat disimpulkan 
 

61. Kunci  : C 
Pembahasan : 
112   95   80   67   56   47 
Pola  :  –17   –15   –13  –11  –9 … 
 

62. Kunci  : C 
Pembahasan : 
78   76   73   68   61  50   37   20 
Pola : –2  –3  –5   –7   –11  –13   –17 …  
 

63. Kunci  : D 
Pembahasan : 
E   E   G   G   I    I     K    K    M    M 
5    5    7   7   9   9   11   11   13   13 
Pola : ×1  +2  ×1  +2  ×1  +2  … 
 

64. Kunci  : B 
Pembahasan : 
X     W    U    R     Q     O    L     K    I   
24   23   21   18   17   15   12   11   9      
Pola :  –1  –2  –3  –1  –2  –3  –1 –2 … 

 
65. Kunci  : A 

Pembahasan : 
G   H   B   I   J   B   K   L  B   M    N    B   O 

 

TES KARAKTERISTIK PRIBADI 
 

66. Kunci  : A 
MENGENDALIKAN DIRI 
A.5 
B.3 
C.1 
D.4 
E.2 
 

67. Kunci  : D 
ORIENTASI KEPADA ORANG LAIN 
A.1 
B.2 
C.3 
D.5 
E.4 
 

68. Kunci  : C 
BERADAPTASI 
A.4 
B.2 
C.5 
D.1 
E.3 

 
69. Kunci  : D 

MENGENDALIKAN DIRI 
A.4 
B.1 
C.2 
D.5 
E.3 
 

70. Kunci  : B 
SEMANGAT BERPRESTASI 
A.4 
B.5 
C.3 
D.2 
E.1 
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71. Kunci  : A 
INTEGRITAS 
A.5 
B.4 
C.2 
D.3 
E.1 

72. Kunci   : C 
KREATIVITAS DAN INOVASI 
A. 2 
B. 1 
C. 5 
D. 3 
E. 4 

 

73. Kunci   : C 
KREATIVITAS DAN INOVASI 
A. 2 
B. 1 
C. 5 
D. 3 
E. 4 
 

74. Kunci   : D 
KREATIVITAS DAN INOVASI 
A. 2 
B. 1 
C. 3 
D. 5 
E. 4 

 
75. Kunci  : D 

ORIENTASI KEPADA ORANG LAIN 
A.2 
B.3 
C.1 
D.5 
E.4 
 

76. Kunci  : D 
BELAJAR BERKELANJUTAN 
A.2 
B.3 
C.4 
D.5 
E.1 
 

77. Kunci  : B 
BEKERJASAMA DALAM KELOMPOK 
A.4 
B.5 
C.3 
D.2 
E.1 
 

78. Kunci  : D 
MANDIRI & TUNTAS 
A.4 
B.2 
C.3 
D.5 
E.1 
 

79. Kunci  : B 
INTEGRITAS 
A.2 
B.5 
C.1 
D.4 
E.3 
 

80. Kunci  : D 
MENGENDALIKAN DIRI 
A.3 
B.1 
C.4 
D.5 
E.2 
 

81. Kunci   : B 
ORIENTASI KEPADA ORANG LAIN 
A. 4 
B. 5 
C. 3 
D. 2 
E. 1 

82. Kunci   : A 
ORIENTASI KEPADA ORANG LAIN 
A. 5 
B. 4 
C. 3 
D. 2 
E. 1  

 
83. Kunci   : E 

KEMAMPUAN BERADAPTASI 
A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4 
E. 5 

 
84. Kunci  : C 

SEMANGAT BERPRESTASI 
A.4 
B.3 
C.5 
D.2 
E.1 
 

85. Kunci  : B 
BERADAPTASI 
A.4 
B.5 
C.3 
D.1 
E.2 
 

86. Kunci  : D 
SEMANGAT BERPRESTASI 
A.1 
B.4 
C.3 
D.5 
E.2 

 
87. Kunci  : D 

ORIENTASI KEPADA ORANG LAIN 
A.3 
B.2 
C.1 
D.5 
E.4 
 

88. Kunci  : D 
BERADAPTASI 
A.2 
B.1 
C.4 
D.5 
E.3 

 
89. Kunci  : C 

MENGENDALIKAN DIRI 
A.1 
B.2 
C.5 
D.3 
E.4 

 
90. Kunci   : A 

KEMAMPUAN BEKERJA MANDIRI DAN 
TUNTAS 
A. 5 
B. 3 
C. 2 
D. 1 

E. 4 
 

91. Kunci   : E 
KEMAMPUAN BEKERJA MANDIRI DAN 
TUNTAS 
A. 2 
B. 1 
C. 3 
D. 4 
E. 5 

 
92. Kunci   : C 

KEMAMPUAN BEKERJA MANDIRI DAN 
TUNTAS 
A. 2 
B. 1 
C. 5 
D. 3 
E. 4 

 
93. Kunci  : C 

BERADAPTASI 
A.1 
B.2 
C.5 
D.4 
E.3 
 

94. Kunci  : A 
BELAJAR BERKELANJUTAN 
A.5 
B.2 
C.3 
D.4 
E.1 
 

95. Kunci  : E 
SEMANGAT BERPRESTASI 
A.4 
B.2 
C.1 
D.3 
E.5 

 
96. Kunci  : D 

ORIENTASI KEPADA ORANG LAIN 
A.1 
B.4 
C.3 
D.5 
E.2 
 

97. Kunci  : C 
INTEGRITAS 
A.4 
B.3 
C.5 
D.2 
E.1 
 

98. Kunci  : B 
INTEGRITAS 
A.2 
B.5 
C.1 
D.3 
E.4 

 

99. Kunci   : D 
KEMAMPUAN MENGGERAKKAN DAN 
MENGKOORDINIR ORANG LAIN 
A. 3 
B. 4 
C. 2 
D. 5 
E. 1 

100. Kunci   : D 
KEMAMPUAN MENGGERAKKAN DAN 
MENGKOORDINIR ORANG LAIN 
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A. 3 
B. 4 
C. 2 
D. 5 
E. 1 

 

TES POTENSI AKADEMIK 
 

101. Kunci : A 
Pembahasan :  
REKONSILIASI = Perbuatan memulihkan 
hubungan persahabatan pada keadaan 
semula 
 

102. Kunci : B 
Pembahasan : 
INSPEKSI = Pemeriksaan 

 
103. Kunci  : B 

Pembahasan : 
GENERIK = Umum 

 
104. Kunci  : A 

Pembahasan : 
MAKAR >< Setia 
 

105. Kunci  : B 
Pembahasan : 
KEKANG >< Bebas 

 
106. Kunci  : B 

Pembahasan : 
Pada menjadi beras dan beras menjadi nasi 
sama halnya dengan kapas menjadi benang 
dan benang menjadi kain 
 

107. Kunci  : E 
Pembahasan : 
Pelumas mengurangi gesekan sama halnya 
dengan rem mengurangi kecepatan 
 

108. Kunci  : D 
Pembahasan : 
Ancaman menyebabkan kegelisahan sama 
halnya dengan latihan akan menyebabkan 
terampil 

 
109. Kunci  : A 

Pembahasan :  

4
1

2
1

2
1

4 2

mn

nm






=  1/6  

 
110. Kunci  : D 

Pembahasan : 

M = m 22 1318  

M = m493  supaya M bilangan bulat 

maka nilai x yang memenuhi adalah 36 
 

M = 529 = 23  
 

111. Kunci  : A 
Pembahasan : 

5

1

14

2446 22




m =  

  
5

1

14

24462446



= 22 

dan  n = 55,0 : 2,60 = 21,15 

maka m > n  

 
112. Kunci  : C 

Pembahasan : 

227359,0398,0348,2313,0  aaaa

     

 
a + 1 = 6 maka a = 5 

 
113. Kunci  : B 

Pembahasan : 

     yx

yx






4

2
16

64

8
 

Maka yang benar adalah 2y = 3 – 4x 
 

114. Kunci  : C 
Pembahasan : 
–4 ≤  3x + 5  ≤ 23  dan –33 ≤  5y – 3 < 22  
–3 ≤  x ≤ 6  dan –6 ≤  y < 5   
Didapat –8 <  x – y ≤ 12  maka yang termasuk 
adalah 12 

115. Kunci  : E 
Pembahasan : 
Misal y = jendela 
Dan x = pintu 
2y + 3x = 195 dan y = x + 4x 
Maka diperoleh 13x = 195 
x = 15 dan y = 75 
maka total semua = 90 
 

116. Kunci  : A 
Pembahasan : 
Dikeahui angkanya : 2, 3, 4, 5, 6, 8, dan 9 

Banyak bilangan 380-400 = 1 2 5 = 10 

Banyak bilangan 400-500 = 1 6 5 = 30 

Banyak bilangan 500-600 = 1 6 5 = 30 

Banyak bilangan 600-650 = 1 3 5 = 15 
Maka totalnya = 85 bilangan 
 

117. Kunci  : D 
Pembahasan : 
Ikan yang didapat = 4 kg 
Ikan yang dijual 3 kg yaitu sebesar  Rp 
72.000 
Uang yang dibawa pulang : 
150.000 + 72.000 – 100.000  
= Rp 122.000,00 
 

118. Kunci  : A 
Pembahasan : 
Misal jarak = s km 
x = s/40 
y = s/45 
x > y 
 

119. Kunci  : B 
Pembahasan : 
Misalkan gaji Rina = R 
Maka gaji Rani = 75%R 
Gaji Rina setelah mengalami kenaikan 
= 140% (75%R) 
= 105%B 
Maka gaji Rina naik 5% 
 

120. Kunci  : C 
Pembahasan : 
Misal uang yang diinvestasikan ke 
perusahaan X adalah a 
14%a+ 22% (650 juta – a) = 123 juta 
8%a = 143 juta – 123 juta 
a = 250 juta 
diperoleh X = 250 juta dan perusahaan Y = 
400 juta sehingga selisihnya 150 juta 
 

121. Kunci  : E 
Pembahasan : 

1
2

5

3

1

2

1

3

1



























 gg tt  

Didapat tg = 20 menit 
Maka mereka bertengkar pada pukul 10.25 

 

122. Kunci  : C 
Pembahasan : 

Waktu susul = t2  = 
30

3615 
= 18 menit 

Maka ayah menyusul pada pukul 06.59 
 
 
 
 
 

123. Kunci  : D 
Pembahasan : 
Misal anak tertua = 3x 
Dan anak termuda = x 

5  21 = (3x) + (x) + (x + 8) + (x + 12) + (3x – 
5)  
 
105 = 9x + 15  
    x = 10 
maka umur anak keempat = 10 +  8 = 18 
tahun 

 
124. Kunci  : E 

Pembahasan : 
Peluang biru ketiga : 

6

5

7

2

8

3
 +

6

4

7

5

8

3
 +

6

4

7

3

8

5
 + 

6

3

7

4

8

5
 = 56

35

 
 

Resume (Nomor 125 – 127)  
A   = Agen asuransi  
D   = Praktek Dokter 
H  = Firma Hukum 
C   = Percetakan 
T   = Studio Tari 
B   = Toko Baju. 

 
Syarat : 
(5) A = 1, 2, 3 
(6) jarak DA = AH 
(7) ACT atau TCA 

(8) HC atau CH  

 
125. Kunci  : A 

Pembahasan : 
Dari syarat (1) pilihan D salah. Dari syarat (2) 
pilihan pilihan C salah. Dari syarat (3) Pilihan 
B salah. Maka pilihan jawaban yang tepat 
adalah A. 
 

126. Kunci  : D 
Pembahasan : 
Jika T = 5, maka B harus terletak pada lantai 
6. (uji satu persatu) 
 

127. Kunci  : A 
Pembahasan : 
Jika C = 5, maka H harus tepat berara di atas 
atau dibawah ( H = 4 atau H = 6), tetapi 
dengan syarat (2) maka h = 6 tidak boleh. 
Maka susunan yang dapat di buat adalah  
B  D  A  H  C  T  
1  2   3   4    5   6 
Jadi toko Baju terletak pada lantai 1 

 
128. Kunci  : D 

Pembahasan :   
Harga kamar hotel tempat Rahardian 
menginap naik 
(modus ponen) 
 

129. Kunci  : E 
Pembahasan :   
Tidak dapat disimpulkan. Karena bukan 
modus ponen dan modus tolen 
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130. Kunci  : E 

Pembahasan :   
Tidak dapat disimpulkan. Karena kedua term 
middle khusus. 
 

131. Kunci  : D 
Pembahasan :   
Semua wanita suka berdandan 
 

132. Kunci  : B 
Pembahasan :   
Pantai cermin nyaman dan bersih 

133. Kunci  : E 
Pembahasan :   
Tidak dapat disimpulkan 
 

134. Kunci  : E 
Pembahasan : 
1  2  1  2  2  4  3  12   5   48  8  240  13  
Pola 1 : Fibonacci 

Pola 2 :  1   2   3   4  … 
 

135. Kunci  : C  
Pembahasan : 
124   122   119   114   106   93   72 
Pola : –2  –3  –5  –8  –13  –21  … (Fibonacci) 
 

136. Kunci  : A 
Pembahasan : 
1   4   12    30    68    146   304 
Pola : Suku berikutnya sama dengan 2 kali 
suku sebelumnya ditambah dengan sebuah 
bilangan ; dimana bilangan penambah itu : 2, 
4, 6, 8, 10, 12, ….  
 

137. Kunci  : B 
Pembahasan : 
15   17   18   21   23   24  27   29  30   33 
Pola : +2  +1  +3  +2  +1  +3    …    

 
138. Kunci  : B 

Pembahasan : 
B    X     C    T     E    P   G    L    K   H    M  
2    24    3    20   5   16   7   12  11   8   13 
Pola suku ganjil : Bilangan prima 
Pola suku genap : –4  –4  –4  … 

  
139. Kunci  : E 

Pembahasan : 
H    J     L    I     F     J     N     I     
8    10  12   9    6   10    14    9       
Pola : +2  +2  –3  –3  +4  +4   –5  … 
 

140. Kunci  : C 
Pembahasan : 
C    I     N    R    U     W 
3    9   14   18   21   23   
Pola :  +6   +5   +4   +3   +2   +1   … 
 

141. Kunci  : A  
Pembahasan : 
Z      V      R     O     L      J     H    G 
26   22    18    15    12   10    8     7   
Pola :  –4   –4   –3   –3   –2  –2  –1   … 

 
142. Kunci  : C 

Pembahasan : 
Diputar sekitar 90 derajat searah jarum jam 
 

143. Kunci  : B 
Pembahasan : 
Diputar sekitar 90 derajat berlawan arah 
jarum jam 
 

144. Kunci  : D 
Pembahasan : 
Hanya gambar D yang berbeda 

 
145. Kunci : A 

Pembahasan : 
Pola gambar : segitiga berputar berpindah 
berlawanan arah jarum jam dan warna 
berubah-ubah. Kaki bintang berubah warna 
secara bergantian 

 
TES BAHASA INGGRIS 

 
146. Kunci : B 

Topik : Participle 
Penyelesaian :  
Kata yang bisa diletakkan di antara article “a / 
an” dan kata benda (noun) adalah kata sifat 
(adjective). Kata sifat bisa dibentuk dengan 
participle yakni verb-3 (di/ter-) dan verb-ing 
(me/ber-). Maka jawaban yang sesuai adalah 
devastating (menghancurkan). 

 
147. Kunci : B 

Topik : Superlative Degree  
Penyelesaian :  
Perhatikan kata of all the other constantans 
(dari semua kontestan lain), bentuk kalimat 
adalah superlative degree (tingkat 
perbandingan paling). Pola superlative degree 
adalah: the + most- / -est, maka jawaban yang 
benar adalah the prettiest. 
 

148. Kunci :  A 
Kalimat ini merupakan pola dari Subjunctive 
That Clause. 
 

149. Kunci : D 
Modals (Present) + seem + to infinitive 
 

150. Kunci  : A 
Topik : Direct and Indirect 
Speech 
Penyelesaian :  
Untuk menjawab soal ini, pertama sekali 
perhatikan tense yang digunakan dan 
bentuknya dalam kalimat langsungnya 
(apakah positive, negative, interrogative, 
command). Tense dalam kalimat adalah 
bentuk present tense (lihat kata I begin to ….), 
maka bentuk tidak langsungnya adalah past 
tense (menjadi kata began). Sementara 
kalimat adalah bentuk pernyataan positive, 
dan jawaban yang benar adalah He said that 
he began to understand. 

 
151. Kunci  : C 

Topik : Gerund 
Penyelesaian :  
Kata-kata depan (preposition) seperti before, 
after, in, on, at, of, by, for, from, with, without 
akan diikuti oleh kata benda / gerund (verb-
ing) setelahnya. Maka jawaban yang benar 
adalah doing. 

 
152. Kunci : B 

Topik : Noun Clause 
Penyelesaian :  
Kalimat dalam soal terbentuk dari noun clause 
dengan pola; kata-kata tanya + S + P. Fungsi 
kata tanya disini bukan untuk kalimat 
pertanyaan, tapi hanya sebagai kata 
sambung. Setelah kata when harus subjek, 
bukan did / are. Maka jawaban yang benar 
adalah when we met. 

 
153. Kunci :  B 

Make + Objek + Inf (-) To 
 

154. Kunci  : B 
Topik : Subjunctive “that clause” 

Penyelesaian :  
Salah satu pola subjunctive adalah dengan 
“that clause” dengan pola: Subjek + 
imperative, important, essential, necessary, 
vitas, urgent + that + subjek + verb-1 / Be. 
Oleh karena itu, kata maintains harus diganti 
menjadi “maintain” tanpa akhiran –s/es 
meskipun subjek orang ke-3 tunggal. 

 
 

155. Kunci : C 
Topik : Parallelism 
Penyelesaian :  
Perhatikan kata incomplete and incorrectly 
yang dihubungkan oleh kata “and”. Kedua 
kata tersebut harus setara (parallel), oleh 
karena itu kata incomplete harus menjadi 
incompletely agar sama-sama menjadi adverb 
of manner (-ly). 

 
156. Kunci :  A 

Kata 'which' pada bentuk apositive ini harus 
ditambahkan verb. 
 

157. Kunci :  A 
Gunman memiliki arti 'pria bersenjata' 
sehingga tidak perlu lagi ditambahkan kata 
'armed' karena memiliki arti yang sama. 
 

158. Kunci  : C 
Topik : Redundancy  
Penyelesaian :  
Perhatikan pada kata for example dan such as 
yang berdekatan. Kata tersebut bersinonim 
dan menjadi mubazir (redundancy). Agar 
kalimat benar dan efektif, harus dihilangkan 
salah satunya, maka kata for example harus 
dihapus.  

 
159. Kunci : B 

Topik : Modal Perfect 
Penyelesaian :  
Kata assume (menduga) mempunyai arti 
“kepastian” dan kata pasti adalah must. 
Karena kalimat menyatakan suatu kepastian 
yang terjadi di waktu lampau maka polanya 
adalah modal perfect yakni; S + must have + 
Verb-3 / been. Kata must be being harus 
diganti menjadi must have been. 

 
160. Kunci : A 

Topik : Conditional Sentence 
Penyelesaian :  
Salah satu pola kalimat conditional adalah 
dengan menghilangkan kata “if” dan 
meletakkan auxiliary ke awal kalimat. Pola 
kalimat jadi terbalik (inversion). Bentuk 
kalimat dalam soal yang benar adalah: 
If we had used good quality cookware, we 
mightn’t have needed to get rid of burnt taste 
in this food. (type 3) 
Atau  
Had we used good quality cookware, we 
mightn’t have needed to get rid of burnt taste 
in this food. (inversion) 

 
161. KUNCI  : D 

Topik : Reading Comprehension 

Pembahasan :  
Yang dibicarakan dalam teks adalah 
pentingnya situasi geografi pada 
perkembangan kota-kota di Amerika Serikat. 
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162. KUNCI  : A 
Topik : Reading Comprehension 

Pembahasan :  
Perhatikan paragraph 2 kalimat terakhir, 
“Situation is normally much more important to 
the continuing prosperity of a city.”  

 
163. KUNCI  : D 

Topik : Reading Comprehension 

Pembahasan :  
Perhatikan paragraph 3, yang tidak disebut adalah 
flat terrain sedangkan hinterland, lake, dan 
transport routes ada dijelaskan dalam paragraph 
tersebut.  
 
164. KUNCI  : B 

Topik : Reading Comprehension 

Pembahasan :  

Perhatikan paragraph 4 kalimat kedua, 
“Philadelphia and Boston both originated at 
about the same time as New York….” 
 

165. KUNCI  : A 
Topik : Reading Comprehension 

Pembahasan :  
Kata “It” merujuk pada “account”.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


