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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. Nasionalisme pada hakikatnya merupakan suatu ideologi 

negara modern, seperti halnya demokrasi dan komunisme. 

Bentuk dari nasionalisme yang bersifat ekspansif adalah... 

a. Demokrasi 
b. Chauvanisme 
c. Patriotisme 
d. Kolonialisme 
e. Primordialisme 
 

2. Nasionalisme etnis yang terbentuk karena Negara memperoleh 

kebenaran politik sebagai sesuatu yang alamiah dan merupakan 

ekspresi suatu bangsa atau ras disebut dengan bentuk...  

a. Nasionalisme agama 

b. Nasionalisme kenegaraan 

c. Nasionalisme budaya 

d. Nasionalisme etnis 

e. Nasionalisme romantik 

 
3. Pendidikan merupakan solusi dari berbagai masalah yang 

dihadapi bangsa. Berikut yang bukan peran pendidikan dalam 

menumbuhkan semangat nasionalisme generasi muda bangsa:  

a. Melibatkan pemuda dalam berbagai kegiatan seminar 
wirausaha muda. 

b. Memberikan pelajaran tentang pendidikan pancasila dan 
kewarganegaraan. 

c. Mengadakan upacara setiap hari senin dan hari besar 
nasional 

d. Memberikan pendidikan moral, dan melatih untuk aktif 
berorganisasi. 

e. Menggalakan berbagai kegiatan seminar dan pameran 
kebudayaan. 
 

4. Cinta tanah air adalah mencintai bangsa sendiri, yakni 

munculnya perasaan mencintai oleh warga negara untuk 

negaranya dengan sedia mengabdi, berkorban, memelihara 

persatuan dan kesatuan, melindungi tanah airnya dari segala 

ancaman, gangguan dan tantangan yang dihadapi oleh 

negaranya. Di bawah ini perwujudan dari rasa cinta tanah air 

dapat terlihat pada… 

a. Mengikuti oraganisasi kepemudaan daerah 
b. Mengikuti kesenian yang ada di daerah asal  
c. Bergaul dengan baik sesama warga negara 
d. Memilki pendidikan tinggi dan berprestasi unggul  
e. ASN Siap berdomisili di seluruh wilayah NKRI 
 
 

5. Seseorang dapat dianggap berintegritas saat mempunyai 

kepribadian dan juga karakter sebagai berikut kecuali... 

a. Jujur dan bisa dipercaya 
b. Menghargai waktu 
c. Bertanggung jawab 
d. Mempunyai komitmen 
e. Bersifat terbuka 

 
6. Pendidikan sebagai salah satu elemen dalam masyarakat yang 

bermuatan positif mampu memberikan pengaruh untuk 

membangun sikap kejujuran. Berikut ini perilaku yang 

mencerminkan ketidakjujuran adalah .... 

a. Membuang sampah tidak pada tempatnya  
b. Mencontek jawaban saat ujian 
c. Menutupi beberapa informasi 
d. Berkata-kata tidak sopan 
e. Membiarkan teman berbuat salah 

 
7. Leiden is Lijden. “Memimpin itu menderita” merupakan perkatan 

H. Agus Salim salah satu tokoh yang juga terlibat dalam Panitia 

Sembilan. Nilai integritas yang memiliki keterkaitan dengan 

perkataan H. Agus Salim tersebut adalah: 

a. Setia kepada Negara 

b. Bertanggung jawab  

c. Sederhana 

d. Peduli  

e. Adil 

 
8. Tokoh yang digelari sebagai bapak bahasa Indonesia adalah ...  

a. Raja Sutan Maulana 
b. Williem Iskandar 
c. Sugondo Joyopuspito 
d. Raja Ali Haji  
e. Soekarno  

 
9. Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan 

sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan 

merupakan pengamalan Pancasila sila...  

a. Ketuhanan Yang Maha Esa 

b. Kemanusian Yang Adil Beradap 

c. Persatuan Indonesia 

d. Kerakyatan yang dipimpin oleh khidmat kebijaksanaan 

dalam permusyawaratan perwakilan 

e. Kedilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia 
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10. Timnas Indonesia untuk sementara tertinggal 0-1 dari Malaysia 

pada babak pertama laga kelima Kualifikasi Piala Dunia 2022 

Zona Asia Grup G di Stadion Bukit Jalil, Selasa 19 November 

2019. Namun para suporter Timnas Indonesia tetap 

memberikan dukungan dengan semangat dan bangsa sebagai 

pendukung tim Garuda di Kualifikasi Piala Dunia 2022. Sikap 

suporter Timnas Indonesia yang tetap mendukung dengan 

bangga merupakan perwujudan pengamalan sila pancasila ke...  

a. I 

b. II 

c. III 

d. IV 

e. V 

 

11. Salah satu pengamalan butir kedua Pancasila adalah 

menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Di bawah ini sikap 

yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan 

sehari-hari adalah... 

a. Menanamkan nilai-nilai agama dalam pergaulan 

b. Bergaul dan berkumpul tanpa membeda-bedakan suku  

c. Menghormati ajaran agama orang lain 

d. Mendengarkan pendapat orang lain yang berbicara 

e. Tidak merusak fasilitas umum 

 

12. Perhatikan beberapa sikap berikut! 

1) Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain 

2) Melakukan gotong royong di hari libur 

3) Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang 

dipercayai 

4) Gemar membantu korban bencana alam 

5) Mengutamakan musyawarah dalam mengatasi masalah 

Dari beberapa poin di atas sikap yang menunjukkan pengamalan 

sila Kerakyatan yang dipimpin oleh khidmat kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan perwakilan terdapat pada poin nomor... 

a. 1, 2 dan 3 

b. 2, 3 dan 4 

c. 3, 4 dan 5 

d. 2, 3 dan 4 

e. 1, 3 dan 5 

 

13. Setelah BPUPKI berhasil merumuskan rancangan dasar 

negara, berikutnya BPUPKI merumuskan rancangan Undang-

Undang Dasar Negara Indonesia. BPUPKI membentuk panitia 

kecil yang beranggotakan 19 orang untuk mempercepat kerja 

sidang. Panitia ini bernama Panitia Perancang UUD yang 

diketuai oleh.... 

a. Moh. Yamin 

b. Ir. Soekarno 

c. Moh. Hatta  

d. Radjiman Wedyodiningrat 

e. Soepomo 

 

14. Pada tanggal 14 Juli 1945 Panitia Perancang UUD melaporkan 

hasil kerjanya yaitu.... 

a. Rumusan Dasar Negara,Sila Pancasila dan Warna 

Bendera Negara 

b. Pernyataan Indonesia Merdeka, Pembukaan UUD dan 

Batang Tubuh UUD 

c. Pernyataan Indonesia Merdeka, Lambang Negara dan 

Warna Bendera 

d. Pernyataan Indonesia Merdeka, dan hasil Rumusan Dasar 

Negara  

e. Rumusan Dasar Negara, Sila Pancasila dan Lambang 

Negara 

 

15. Perbedaan pendapat melatar belakangi peristiwa 

Rengasdenklok antara golongan tua dan golongan muda. 

Walaupun Soekarno dan Hatta dibawa paksa oleh para pemuda 

yang diketuai oleh Soekarni para pemuda tetap menghormati 

kedua tokoh tersebut. Soekarno dan Hatta juga tidak membenci 

para pemuda, bahkan keduanya menuruti keinginan para 

pemuda untuk memproklamasikan kemerdekaan tanpa 

menunggu persetujuan dari Jepang. Sikap golongan tua dan 

golongan muda pada peristiwa rengas Rengasdenklok 

menggambarkan sikap.... 

a. Sikap Saling Peduli 

b. Sikap Tenggang Rasa 

c. Sikap Nasionalisme 

d. Sikap Bela Negara 

e. Sikap Saling Menghargai 

 
16. Salah satu kewenangan pemerintah pusat dalam 

menyelenggarakan daerah otonom di bidang fiskal adalah .... 

a. Mendirikan dan membentuk kepolisian negara 

b. Mendirikan dan membentuk angkatan bersenjata 

c. Mencetak dan menentukan nilai mata uang 

d. Menetapkan kebijakan kehakiman dan keimigrasian 

e. Mengawasi dan melakukan audit keuangan daerah 

 

17. Meskipun ayahnya hanya sebagai petani, namun karena 
kemauan keras untuk menuntut ilmu, Noer Ali pergi ke Mekah 
dengan meminjam uang dari majikan ayahnya yang harus 
dibayar dicicil selama bertahun-tahun. Selama enam tahun 
(1934-1940) Noer Ali belajar di Mekah. Saat di Mekah, 
semangat kebangsaannya tumbuh ketika ia merasa dihina oleh 
pelajar asing yang mencibir: “Mengapa Belanda yang 
negaranya kecil bisa menjajah Indonesia. Harusnya Belanda 
bisa diusir dengan gampang kalau ada kemauan!”. Noer Ali pun 
“marah” dan menghimpun para pelajar Indonesia khususnya 
dari Betawi untuk memikirkan nasib bangsanya yang dijajah. Ia 
diangkat teman-temannya menjadi Ketua Perhimpunan Pelajar 
Betawi di Mekah (1937). eranan pentingnya muncul ketika 
terjadi Agresi Militer Juli 1947. K.H. Noer Ali menghadap 
Jenderal Oerip Soemohardjo di Yogyakarta. Ia diperintahkan 
untuk bergerilya di Jawa Barat dengan tidak menggunakan 
nama TNI. Sikap yang ditunjukkan oleh .H. Noer Ali tersebut 
adalah… 

a. Cinta tanah air 
b. Professional  
c. Nasionalisme 
d. Menjunjung harga diri 
e. Bela Negara 
 

18. Perbuatan yang menunjukkan sikap bela negara di bidang 

sosial budaya adalah… 

a. Mengikuti pertunjukan seni budaya asing 
b. Berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum 
c. Mempelajari kebudayaan negara asing 
d. Membela atau mendukung masuknya kebudayaan asing 
e. Mempelajari dan melestarikan upacara adat budaya daerah  
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19. Perbuatan yang menunjukkan sikap bela negara di bidang 

sosial budaya adalah… 

a. Mengikuti pertunjukan seni budaya asing 
b. Berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum 
c. Mempelajari kebudayaan negara asing 
d. Membela atau mendukung masuknya kebudayaan asing 
e. Mempelajari dan melestarikan upacara adat budaya daerah  

 
20. Kaitan tokoh Sukarni dengan perumusan naskah proklamasi 

kemerdekaan Indonesia adalah .... 

a. Melakukan beberapa perubahan terhadap konsep setelah 
diketik 

b. Ikut sebagai anggota yang menandatangan naskah 
proklamasi 

c. Berperan sebagai pengetik naskah proklamasi 
d. Memberi masukan agar Soekarno-Hatta yang 

menandatangani naskah proklamasi 
e. Ikut merumuskan naskah proklamasi di rumah laksamana 

maeda 
 

21. Pengaruh paham nasionalisme dalam kehidupan politik suatu 
negara adalah .... 

a. Munculnya kesadaran untuk memperluas wilayah 
kekuasannya 

b. Munculnya kesadaran untuk Berkembang 
c. Keinginan menjalin hubungan antar negara nasionalis 
d. Keinginan melepaskan diri dari ikatan penjaja 
e. Munculnya kesadaran berbangsa dan bernegara 

 
22. Departemen agama tidak termasuk dalam salah satu 

departemen yang diotonomikan hal ini dikarenakan .... 
a. Mencegah munculnya berbagai hukum yang berlaku pada 

setiap daerah dalam kerangka NKRI 
b. Agama tidak bisa dikelompokkan sebagai milik satu 

kelompok saja diseluruh wilayah NKRI 
c. Mencegah penentuan hari besar keagamaan yang berbeda 

disetiap wilayah NKRI 
d. Menghindari munculnya pemerintahan agama di dalam 

NKRI 
e. Menghindari adanya ateisme dalam beragama  

 
23. Dinamika ketatanegaraan Indoensia berlangsung selalu 

mengalami perubaha. Hal yang tidak pernah mengalami 
perubahan adalah.... 
a. Lembaga-lembaga Negara 
b. Bentuk pemerintahan  
c. Sistem demokrasi  
d. Corak pemerintahan 
e. Bentuk negara  

 
24. Untuk mengembangkan ekonomi kreatif, pemerintah memiliki 

strategi dengan melaksanakan pembangunan secara 
terintegrasi antara masyarakat, swasta dan pemerintah. Berikut 
ini yang bukan strategi meningkatkan ekonomi kreatif adalah.... 

a. Menyiapkan intensif untuk memacu pertumbuhan industri 
kreatif 

b. Memberikan kemudahan investor dan tenaga kerja asing 
masuk 

c. Membuat roadmap industri kreatif yang melibatkan berbagai 
lembaga 

d. Memberikan perlindungan hukum seperti Hak Kekayaan 
Intelektual 

e. Membuat program komfrehensif untuk menggerakkan industri 
kreatif 
 

25. Tanggal 22 Agustus 1945 PPKI kembali menyelenggarakan 
rapat besar pembentukan KNIP yang akan menggantikan PPKI. 
Salah satu tugas yang diberikan kepada KNIP adalah.... 

a. Membentuk kekuatan pertahanan dan kemanan negara  
b. Menetapkan Garis-garis besar haluan Negara 
c. Melantik presiden dan wakil presiden terpilih 
d. Menyusun program kerja presiden untuk 5 tahun ke depan 
e. Menyelenggarakan pemilihan umum  
 

26. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
memiliki beberapa sifat. Berikut yang bukan sifat dari Undang-
Undang Dasar 1945 yaitu:  
a. Tertulis dan rumusannya jelas 
b. Singkat dan supel 
c. Bersifat terbuka dan berkembang 
d. Menjadi Hukum positif yang tertinggi 
e. Memuat norma-norma 

 
27. Memahami nilai-nilai dari Sila Pancasila akan ditemukan 

beberapa nilai hubungan manusia yang melahirkan 
kesimbangan antara hak dan kewajiban yang dapat 
dikelompokkan dalam hubungan vertikal, horizontal dan 
alamiah. Yang dimaksud dengan hubungan vertikal adalah… 
a. Hubungan masyarakat dengan pemerintah 
b. Hubungan bawahan dengan pimpinan 
c. Hubungan sesama ummat manusia 
d. Huungan manusia denga Tuhan Yang Maha Esa 
e. Hubungan manusia dengan alam sekitar 

 
28. Pelaksanaan secara nyata dari nilai-nilai dasar dan nilai 

instrumental dari Pancasila dalam kehidupan sehari-hari disebut 
juga dengan nilai … 
a. Nilai Kerohanian Pancasila 
b. Nilai dasar Pancasila 
c. Nilai Praksis Pancasila 
d. Nilai fundamental 
e. Nilai material  

 
29. Seseorang yang ikut mencalonkan diri dan kemudian terpilih 

menjadi salah satu kepala desa di suatu desa tertentu 

merupakan salah satu bentuk atau contoh dari keikutsertaan 

masyarakat dalam bernegara. Hal ini sesuai dengan Pancasila 

…..  

a. Sila pertama  

b. Sila kedua  

c. Sila ketiga  

d. Sila keempat  

e. Sila kelima 

 

30. Demokrasi merupakan pemusatan kekuasaan ditangan rakyat. 
Demokrasi bukan hanya suatu sistem yang ada dalam suatu 
pemerintahan, namun juga suatu proses yang dilakukan untuk 
menuju kepada kesejahteraan rakyat dalam negara tersebut. 
namun terkadang yang menjadi kekhawatiran adalah masih 
adanya beberap sikap masyarakat yang menghambat jalanya 
demokrasi di negara ini. Berikut sikap yang dapat menghambat 
proses demokrasi adalah… 
a. Memberikan kebebesan untuk bertindak  

b. Memberikan kebebasan untuk berpendapat 

c. Menampung semua aspirasi masyarakat 

d. Menjungjung tinggi toleransi dan solidaritas 

e. Adaya kejujuran dalam menegakkan keadilan 
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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. Social distancing …  

a. Kebebasan Sosial 

b. Pembatasan Sosial 

c. Keberagaman Sosial 

d. Perbedaan Sosial 

e. Kesamaan Sosial 

 

32. Lockdown …  

a. Wilayah Terisolir 

b. Wilayah Bebas 

c. Zona Aman 

d. Karantina Wilayah 

e. Wilayah Tertinggal 

  
SINONIM 
 
33. Wahana = …  

a. Alat 

b. Sarana 

c. Hiburan 

d. Angkasa 

e. Transportasi  

 
ANTONIM 
 
34. Anomali >< …  

a. Ketepatan 

b. Kesahihan 

c. Kebenaran 

d. Keakuratan 

e. Kesesuaian  

 

 
ANALOGI 
 
35. Lomba : Juara = … : …  

a. Pelatih : Wasit 

b. Atlet : Pemain 

c. Tanjung : Laut 

d. Sungai : Muara 

e. Teluk : Selat 

 

36. Cepat : … = … : Mengilap  

a. Kilat – Memudar  

b. Singkat – Berpendar  

c. Gerak – Rapi  

d. Lambat – Bercahaya  

e. Perlahan-lahan – Bersinar  

 

37. Kepak : Sayap = … : …  

a. Hirup : Oksigen 

b. Sandar : Kepala 

c. Hentak : Kaki 

d. Tarik : Tali 

e. Lapar : Makan 

 

38. Pasir : … = Pohon : …  

a. Gunung – Hijau  

b. Gurun – Hutan  

c. Bangunan – Burung  

d. Semen – Daun  

e. Batu – Batang  

 
KEMAMPUAN KUANTITATIF 
 
39. Nilai 20% dari 0,15 dari 200 adalah … 

a. 6 

b. 7 

c. 35 

d. 60 

e. 70 

 

40. Jika 𝑚 = (3
1

2
𝑥0,125) + (1

1

8
:

3

4
) dan 𝑛 = 3

1

3
: 2

1

3
+ 2

1

2
, 

maka 

a. m > n 

b. m < n 

c. m = 2n 

d. n = 2n 

e. hubungan m dan n tidak dapat ditentukan 

 

41. sebuah pekerjaan dapat diselesaikan oleh 8 orang dalam waktu 

15 hari. Jika setalah 7 hari bekerja pekerjaan berhenti selama 3 

hari karena hujan, maka berapa pekerja harus ditambah agar 

pekerjaan tersebut selesai 1 hari lebih cepat dari yang 

dijadwalkan ...  

a. 8 orang 

b. 7 orang 

c. 6 orang 

d. 5 orang 

e. 4 orang 

 

42. Jika 𝑝 =
9999

9
:

68

17
− 84 dan 𝑞 = −9𝑥15 + 51 +

7777

7
:

128

32
, 

maka …  

a. p = q 

b. p = q + 2 

c. p > q 

d. p < q 

e. Hubungan x dan y tidak dapat ditentukan 

 

43. Terdapat pakan 24kg yang dapat dihabiskan oleh 60 itik dalam 

1 hari. Jika ditambahkan itik sebanyak 20 ekor, pakan yang 

harus ditambahkan dalam 1 hari adalah …  

a. 32 

b. 16 

c. 8 

d. 4 

e. 2 
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44. 1 − √1 − 0,75 + √2 − 1,99 = ⋯  

a. 0,2 

b. 0,3 

c. 0,4 

d. 0,5 

e. 0,6 

 

45. Jika A adalah luas lingkaran berdiameter 5 cm dan B adalah 

luas segi enam beraturan dengan sisi 5 cm, maka …  

a. A < B 

b. A > B 

c. A = B 

d. B = 2A 

e. Hubungan A dan B tidak dapat ditentukan 

 

46. Sherly pergi ke Bandung dengan mengendarai sepeda motor 

menempuh jarak 240 km. Pada 
1

3
 perjalanan awal kecepatan 

rata-rata awalnya 50 km/jam. Setelah itu ia meningkatkan 

kecepatan rata-rata sepeda motornya sebesar 
3

5
. Jika ia 

berangkat pukul 07.30. maka Sherly akan sampai ke Bandung 

pada pukul …  

a. 10.30 

b. 10.42 

c. 11.06 

d. 10.12 

e. 11.18 

 

47. Kata Kakek, Ibu lahir tepat 66 hari setelah proklamasi RI tanggal 

17 Agustus 1945. Jika proklamasi jatuh pada hari jumat, Ibu 

dilahirkan pada hari … 

a. Senin 

b. Selasa 

c. Rabu 

d. Kamis 

e. Minggu  

48. Ketua, sekretaris, bendahara dan 2 staff akan duduk pada 5 

kursi. Jika ketua dan bendahara selalu duduk berdampingan. 

Banyak cara mereka duduk adalah … cara. 

a. 120 

b. 60 

c. 45 

d. 30 

e. 15 

 
PENARIKAN  KESIMPULAN 
 
49. Semua kampus punya perpustakaan. 

Tidak satupun kampus yang tidak punya fasilitas WiFi. Jadi … 

a. Semua kampus punya perpustakaan dan fasilitas WiFi. 

b. Sebagian kampus punya perpustakaan dan fasilitas WiFi. 

c. Sebagian kampus hanya punya fasilitas WiFi. 

d. Semua perpustakaan kampus punya fasilitas WiFi. 

e. Sebagian perpustakaan kampus punya fasilitas WiFi. 

 

50. Ayam adalah hewan berkaki dua. Jika sapi berkaki empat maka 

empat sapi jumlah kakinya enam belas. Jadi …  

a. Jika empat sapi jumlah kakinya bukan enam belas, maka 

sapi berkaki bukan empat. 

b. Sapi berkaki lima 

c. Sapi dan Ayam berkaki enam 

d. Ayam atau sapi berkaki enam 

e. Ayam bukan hewan berkaki dua 

 
51. Bagas dan Akbar berasal dari kota yang sama. Jika Bagas 

memilih tes POLRI maka Akbar memilih tes POLRI. Mereka 

memiliki banyak kesamaan. Ternyata Bagas memilih tes IPDN. 

Jadi ..  

a. Akbar memilih tes IPDN 

b. Akbar tetap memilih tes POLRI 

c. Akbar tidak memilih tes IPDN 

d. Akbar tidak memilih tes POLRI 

e. Tidak dapat disimpulkan 
 

52. Semua hewan membutuhkan oksigen. Semua manusia 

membutuhkan oksigen. 

a. Semua oksigen dibutuhkan hewan 

b. Semua oksigen dibutuhkan manusia 

c. Sebagian oksigen tidak dibutuhkan hewan 

d. Sebagian oksigen tidak dibutuhkan manusia 

e. Tidak dapat dsimpulkan 

53. Kendaraan roda tiga di larang masuk jalan tol. Sementara becak 

beroda empat. Jadi …  

a. Becak tidak dilarang masuk jalan tol 

b. Becak dilarang masuk jalan tol 

c. Becak harus masuk jalan tol. 

d. Tidak dapat disimpulkan 

e. Semua salah 

 
54. Di akhir pekan, keluarga Soekamto selalu pergi berwisata. Tidak 

semua tempat wisata terletak di luar kota. Kesimpulan yang 

tepat tentang kegiatan keluarga Soekamto di akhir pekan adalah 

… 

a. Selalu pergi berwisata di dalam kota. 

b. Selalu pergi berwisata di luar kota. 

c. Tidak selalu pergi berwisata kecuali di dalam kota. 

d. Tidak selalu pergi berwisata kecuali di luar kota. 

e. Selalu pergi berwisata di dalam atau di luar kota. 

55. Jika hari panas maka Budi memakai topi. Budi tidak memakai 

topi atau memakai payung. Budi tidak memakai paying. 

a. Hari panas 

b. Hari tidak panas 

c. Budi memakai topi 

d. Hari panas dan Budi memakai topi 

e. Hari tidak panas dan Budi memakai topi 

 
BARISAN ANGKA DAN HURUF 
 
56.  2  6  9  45  50  … … 

a. 300  304 
b. 300  305 
c. 350  357 
d. 350  358 
e. 400  408 

 

57. 
1

2
,

5

6
, 1

1

6
, 1

1

2
, … 

a. 
12

6
 

b. 
11

6
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c. 1
4

6
 

d. 
9

6
 

e. 1
2

6
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
58. 8, 8, 6, 3, 12, 7, 1, …  

a. – 4  

b. 0 

c. 5 

d. 7 

e. 12 

59. W, N, I, E, D, … 

a. F 

b. E 

c. A 

d. B 

e. C 

60. C, E, F, G, I, I, L, K, … , …  

a. O   M 

b. P   M 

c. Q   N 

d. O   P 

e. M   Q 

 

61. Z, A, H, I, J, Z, A, K, L, M, Z, A, … , … , … 

a. N   O   Q 

b. O   P   Q 

c. R   S   T 

d. N   O   P 

e. P   O   Y 

 
ANALYTICAL REASONING 
 
62. Angela, Lilian, Marry dan Cindy adalah 4 rang petenis 

professional yang bertanding di Tokyo Open. Mereka bertanding 

satu sama lain sehingga terdapat 6 pertandingan untuk 

menentukan pemenang. Setiap kali memenangkan 1 

pertandingan, tiap peserta memperoleh 100 poin.  

Cindy dikalahkan oleh Angela, Lilian mengalahkan Angela dan 

Cindy dan Marry mengalahkan Lilian, Angela dan Cindy. 

 

Siapakah yang selalu kalah? 

a. Marry 

b. Lilian 

c. Cindy 

d. Angela dan Marry 

e. Lilian dan Cindy  

 
63. Terdapat 6 atlet lompat jauh: A, B, C, D, E dan F. Atlet A 

mampu melompat lebih jauh dari B. lompatan D dan F sama 

jauhnya. Lompatan C lebih jauh daripada E. jika lompatan D 

lebih jauh daripada A, maka … 

a. A hanya dikalahkan oleh D 

b. F melompat lebih jauh daripada C 

c. F melompat lebih jauh daripada B 

d. D melompat lebih jauh daripada E 

e. D melompat lebih jauh daripada semuanya 

64. Seorang karyawan mengatur 6 ruang kerja untuk 6 staf dengan 

urutan nomor 1 sampai 6 dengan aturan sebagai berikut: 

1) Bu Rati sering bercakap-cakap dengan keras sampai 

terdengar ke ruang sebelahnya 

2) Pak Mara dan Pak Bono ingin berdekatan agar dapat 

berkoordinasi 

3) Pak Dedi tidak suka pekerjaannya terganggu dengan 

suara-suara 

4) Pak Tasman, Pak Mara dan Pak  Dedi adalah perokok 

5) Bu Heni meminta ruang nomor 5 yang berjendela besar 

dan alergi dengan asap rokok 

Ruang kerja yang paling cocok untuk Pak Mara adalah ruangan 

nomor …  

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 

e. 6 

 
65. Pada suatu rapat pemegang saham di sebuah perusahaan, 

Aldo, Berry, Lala, Lulu, Gusti, Mamad, Rio dan Toni duduk 

mengelilingi meja berbentuk elips.  

(1) Gusti duduk berhadapan dengan Aldo  

(2) Mamad duduk diantara Toni dan Lala (3) Lulu dan Lala 

duduk tepat berhadapan (4) Toni duduk 2 kursi terpisah dari 

Aldo  

Bila Mamad dan Rio duduk berhadapan, pernyataan di bawah 

ini yang benar adalah … 

a. Gusti duduk berhadapan dengan Berry 

b. Gusti duduk disebelah Mamad 

c. Lala duduk disebelah Berry 

d. Rio duduk diantara Lulu dan Berry 

e. Berry duduk diantara Aldo dan Lala 
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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. Di perusahaan sedang beredar kabar bahwa salah seorang 

rekan kerja Anda menggelapkan uang penjualan bulanan untuk 

keperluan pribadinya. Dan sudah beberapa hari ini rekan 

tersebut tidak masuk kerja. Kabar ini sangat cepat menyebar 

keseluruh karyawan, sehingga menjadi buah bibir di kantor 

Anda. Menurut Anda.... 

a. Pihak perusahaan harus memberikan sanksi yang tegas 

terhadap pelaku 

b. Sifat teman tersebut sudah diluar batas dan dapat 

menyebabkan kerugian besar pada perusahaan 

c. Kabar tersebut belum tentu benar jadi saya tidak ingin 

berkomentar lebih jauh 

d. Saya akan mencari kebenaran informasi tersebut sebelum 

memberikan pendapat 

e. Saya tanyakan kepada teman-teman yang lainnya apakah 

informasi tersebut benar adanya 

 

67. Tahun ini Anda ditempatkan dibagian personalia yang 

membidangi kepegawaian. Bagaimana sikap Anda.... 

a. Bekerja dengan profesional dan tanggung jawab 

b. Mencari celah agar pegawai baru bisa dimasukkan tanpa 

ada instruksi pengadaan 

c. Bekerjasama dalam menutupi informasi yang Anda 

bidangi saat ini 

d. Membolehkan orang dari luar manapun mendaftar dan 

menjadi pegawai baru 

e. Hanya mengizinkan kalangan internal yang boleh 

dikompromikan 

 

68. Apakah Anda akan meninggalkan pekerjaan yang 

menguntungkan bila ternyata itu membosankan? 

a. Pasti, passion adalah segalanya 

b. Kemungkinan besar iya 

c. Tergantung hal-hal lainnya 

d. Tidak, karena secara logika menguntungkan 

e. Pasrah saja dan menjalani 

 

69. Konflik di suatu daerah wilayah perkotaan biasanya dipicu oleh 

kecemburuan sosial antara penduduk asli dengan para 

pendatang. Jika saya seorang pendatang, saya akan melakukan 

beberapa hal diantaranya.... 

a. Membentuk organisasi kemasyarakatan dimana 

pengurusnya adalah pendatang dan warga asli 

b. Menghidupkan perekonomian warga setempat, melakukan 

pendekatan keagamaan dan mengikuti aturan adat 

setempat sepanjang masih ada jalur yang benar 

c. Menghimbau para usahawan pendatang yang sukses agar 

mempekerjakan warga asli yang masih pengangguran 

d. Mengawasi/memonitor warga asli/pendatang yang 

dikhawatirkan sebagai provokator yang akan 

memperkeruh suasana 

e. Memberitahu untuk mencurigai warga yang tidak ikut 

sosialisasi 

 

 

70. Jika Anda memutuskan untuk menikah maka Anda akan.... 

a. Tinggal di rumah sendiri 

b. Terserah bagaimana bagusnya 

c. Tetap tinggal di rumah orang tua hingga bisa membeli 

rumah sendiri 

d. Tetap tinggal di rumah orang tua Anda 

e. Biasa saja yang penting nyaman 

 

71. Seminggu lagi sekolah Anda akan mengadakan kegiatan 

dengan tema lingkungan. Saat melakukan rapat divisi, ketua 

kelompok saya dan teman saya berdebat tentang pendapat 

masing-masing, karena pendapat teman saya dianggap tidak 

sesuai dengan tema kegiatan yang akan diselenggarakan. 

Sikap saya atas hal tersebut.... 

a. Saya mengajak teman satu tim saya untuk bersikeras 

bahwa ide tersebut adalah yang paling baik 

b. Mengatakan kepada ketua kelompok bahwa ide tersebut 

adalah ide teman saya 

c. Menerima penolakan tersebut dan mencari ide yang lain 

agar sesuai tema  

d. Mencoba mencari ide yang lain sesuai tema walaupun 

sedikit kesal 

e. Mencoba mencari ide yang lain dengan semampunya 

 

72. Anda adalah dokter di salah satu rumah sakit ternama. Hari ini 

rumah sakit tempat Anda bekerja sedang mendapatkan pasien 

yang cukup banyak dan antrian yang panjang. Tiba-tiba ada 

pasien dengan kondisi gawat darurat akibat kecelakaan hebat  

dan pasien tersebut tidak sadarkan diri. Yang akan Anda 

lakukan.... 

a. Mendahulukan pasien lain karena sudah antri lama 

b. Mendahulukan pasien gawat darurat dan meninggalkan 

antrian pasien 

c. Mendahulukan pasien gawat darurat dengan memberikan 

pengertian pada pasien lain yang sedang antri 

d. Mendahulukan pasien gawat darurat dengan meminta 

pasien ke ruang UGD dan Anda dapat melayani pasien 

yang antri 

e. Mendahulukan menangani pasien gawat darurat dan 

meminta bantuan dokter lain untuk menggantikan Anda 

menangani pasien gawat darurat 
 

73. Jika saya memiliki banyak waktu luang saya akan.... 

a. Melakukan hal yang saya senangi 

b. Mencari pekerjaan sampingan 

c. Memelihara hewan dan tumbuhan di pekarangan 

d. Membaca banyak buku 

e. Menyicil pekerjaan yang deadlinenya masih lama 
 

74. Ketika sedang mengantri di kasir, Anda melihat seorang nenek 

ikut mengantri di belakang Anda. Maka yang Anda lakukan 

a. Tetap mengikuti antrian 

b. Mundur dari antrian dan kembali bekerja 

c. Memberikan prioritas bagi nenek tersebut 

d. Meminta orang lain untuk mengalah 

e. Mempercepat waktu transaksi 
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75. Rekan kerja Anda tidak bekerja dengan maksimal, sementara 

hasil pekerjaannya berhubungan langsung dengan pekerjaan 

Anda, maka Anda akan.... 

a. Menegurnya 

b. Memberitahukan kepada atasan, karena saya bukan 

berada diposisi yang bisa menegur 

c. Mengerjakan pekerjaannya 

d. Jika pekerjaan Anda terlambat, maka kesalahan bukan 

berada pada Anda 

e. Melaporkannya kepada bagian kedisiplinan 

 

76. Atasan Anda suka berkata kasar kepada bawahannya. Sikap 

Anda.... 

a. Menegur atasan di depan para pegawai supaya jera 

b. Melaporkan kepada bagian kedisiplinan pegawai 

c. Membuka diskusi santai dengan atasan Anda mengenai 

hal itu sesudah bekerja 

d. Mendiamkannya karena atasan harus dihormati 

e. Berusaha sebaik mungkin agar saya jangan diperlakukan 

seperti itu 

 

77. Anda ditugaskan untuk melakukan dinas luar selama sebulan ke 

daerah terpencil. Maka Anda akan.... 

a. Menolak karena Anda takut 

b. Menyetujui jika rekan lain juga ikut 

c. Menyetujui karena Anda belum pernah kesana 

d. Menolaknya karena Anda belum pernah datang kesana 

e. Menolaknya jika rekan lain tidak ikut juga 

 

78. Anda senang jika bertemu dengan seorang yang.... 

a. Ramah 

b. Berpengetahuan luas 

c. Profesional 

d. Rendah hati 

e. Suka menolong 

 

79. Anda adalah ketua kelas XII di SMA Negeri 40 Bandar 

Lampung. Pada saat pengumuman kelulusan, Anda baru 

mengetahui bahwa sang kekasih telah membeli kunci jawaban 

dari seseorang yang selama ini menjadi DPO polisi. Yang 

seharusnya Onad lakukan.... 

a. Melaporkan segera kepada kepala sekolah dan polisi 

b. Melaporkan orang yang menjual kunci jawaban karena 

telah memperdaya kekasih Anda 

c. Menemui kekasih dan menanyakan kenapa ia melakukan 

hal tersebut 

d. Memutuskan hubungan dengan kekasih 

e. Kecewa, namun pura-pura tidak tahun karena tidak ingin 

terlibat 

 

80. Anda adalah panitia PPDB. Tahun ini atasan meminta Anda 

mengganti sistem penerimaan secara online. Padahal Anda 

belum mahir menggunakan teknologi. Maka Anda.... 

a. Melakukan penerimaan peserta didik dengan sistem lama 

b. Meminta dibuatkan aplikasi oleh tim pengembang aplikasi 

PPDB online 

c. Mencari rekomendasi aplikasi PPDB online di internet 

kemudian mempelajarinya secara otodidak 

d. Meminta rekan lain membantu mencarikan aplikasi PPDB 

online 

e. Bersama tim pengembang menjalankan dan 

mengembangkan aplikasi PPDB online dengan aspek 

yang dibutuhkan 

 

81. Anda sebagai anggota tim, ternyata di perusahaan Anda akan 

diadakan kegiatan donor darah. Maka Anda.... 

a. Bergegas membentuk tim tambahan agar kegiatan 

berjalan dengan lancar 

b. Merancang konsep segala sesuatu demi kebaikan 

kegiatan 

c. Siap sedia dengan apapun yang diminta oleh tim  

d. Seperti biasanya, yang penting tidak ada kendala 

e. Meminta ketua tim membina para anggota 

 

82. Ketika Anda menjadi orang yang kreatif, maka orang lain akan 

a. Merendahkannya 

b. Menganggap remeh Anda 

c. Menghormati Anda 

d. Mengagumi Anda 

e. Menakuti Anda 

 

83. Ketika Anda memutuskan menjadi seorang ASN, maka Anda 

akan.... 

a. Tetap menjadi produktif 

b. Dipasung ide dan gagasannya 

c. Tidak boleh sembarangan beropini lagi 

d. Lebih banyak mencari aman saja 

e. Tetap menjadi kreatif dan inovatif 

 

84. Ketika menghadapi suatu keluhan atau komplain dari pelanggan 

mengenai pelayanan yang diberikan di tempat Anda bekerja, 

Anda akan.... 

a. Mencatat dan menyampaikan keluhan itu pada atasan 

saya 

b. Mencoba membantu pelanggan meyelesaikan 

persoalannya 

c. Mengabaikannya karena kondisi yang memang seperti itu 

d. Menjelaskan peran Anda dalam menangani keluhan 

pelanggan 

e. Menjelaskan aturan dan prosedur yang berlaku pada 

pelanggan  

 

85. Rekan satu tim saya mengerjakan tugas dengan setengah hati. 

Sebagai ketua tim sikap saya adalah.... 

a. Mengerjakan tugas tersebut seorang diri sampai selesai 

b. Mengeluarkan rekan kerja tersbeut dari tim 

c. Melaporkan kepada atasan 

d. Menasehati rekan kerja tersebut 

e. Memarahinya 

 

86. minggu ini akhirnya Anda bisa mendapatkan cuti seperti yang 

Anda inginkan. Anda ingin mengisi waktu cuti berkumpul 

dengan keluarga Anda di rumah. Namun tiba-tiba atasan 

menelepon Anda dan meminta Anda hadir ke kantor untuk 

mengerjakan tugas yang dadakan. Maka sikap Anda.... 

a. mematikan ponsel 

b. memerintahkan staf lain untuk mengerjakannya 
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c. meminta atasan agar tugas diselesaikan setelah Anda 

selesai cuti 

d. mengabaikan permintaannya 

e. memenuhi perintah atasan dengan segera 

 

87. saat Anda sedang mengerjakan deadline yang cukup banyak di 

kantor, tiba-tiba atasan memarahi Anda tanpa sebab yang jelas. 

Yang akan Anda lakukan.... 

a. mendengarkan dengan sepenuh hati kemudian memberi 

penjelasan dengan santun 

b. mendengarkan dengan seksama 

c. mencoba menerima kemarahan tersebut 

d. acuh tak acuh karena atasan Anda seringkali seperti itu 

e. merasa aneh karena tidak melakukan kesalahan yang 

dituduhkan 

 

88. Tetangga Anda akan melangsungkan pernikahan di dekat 

rumah Anda. Yang akan Anda lakukan sebagai tetangga 

adalah.... 

a. Ikut membantu membagikan undangan pernikahan pada 

tetangga terdekat 

b. Mengucapkan selamat dan memberikan doa restu atas 

pernikahan yang telah dilangsungkan 

c. Menghadiri pesta pernikahan dan mengucapkan selamat 

atas pernikahan yang telah dilangsungkan 

d. Mencari informasi calon mempelainya karena Anda sangat 

penasaran 

e. Menyetujui halaman rumah Anda yang dipakai untuk 

tempat parkir tamu undangan 

 

89. Suatu hari saudara terdekat Anda meminta bantuan Anda untuk 

melakukan sesuatu yang cenderung melanggar hukum. 

Tindakan Anda terhadap keadaan tersebut.... 

a. Menolak dengan keras 

b. Menolak dan menjelaskan bahwa hal tersebut melanggar 

hukum 

c. Melakukannya untuk yang pertama dan terakhir kalinya 

d. Karena dia saudara dekat, maka Anda akan 

melakukannya sekali ini saja 

e. Mempertimbangkan resikonya baru melakukannya kalau 

memungkinkan Anda menanggung resikonya  

 

90. Hari ini atasan memerintahkan semua pegawai untuk lembur. 

Padahal Anda sudah berjanji dari jauh hari kepada anak Anda 

untuk mengantarkannya ke pesta ulang tahun sahabatnya. 

Sikap Anda.... 

a. Pulang dengan diam-diam, tanpa sepengetahuan 

pimpinan 

b. Pura-pura sakit agar diijinkan segera pulang 

c. Menghubungi anak Anda dan menjelaskan agar naik taksi 

saja 

d. Bekerja lembur karena Anda yakin bahwa anak Anda akan 

memahaminya 

e. Meminta ijin pimpinan mengantarkan anak Anda kemudian 

kembali ke kantor untuk bekerja lembur 

 

91. Sebagai calon ASN kita dituntut cermat dalam bermedia sosial. 

Di era sekarang ini marak berita dan informasi hoax di media 

sosial yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak 

bertanggung jawab dan menyebabkan orang mudah 

terprovokasi dan bermusuhan. Sikap Anda dalam mengatasi hal 

ini.... 

a. Membatasi penggunaan media sosial yang penting-

penting saja 

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 

 

92. Banyak karyawan dari perusahaan yang Anda pimpin tiba-tiba 

mengundurkan diri, diantaranya merupakan karyawan yang 

berprestasi dan berkinerja baik. Anda mengetahui jika 

kebanyakan alasan pengunduran diri karyawan tersebut adalah 

karena perusahaan tidak memberi kesempatan kepada 

karyawannya untuk mengembangkan diri. Di sisi lain keuangan 

perusahaan sedang tidak memungkinkan untuk hal itu, 

sedangkan jika hal ini terus dibiarkan akan berdampak buruk 

dan merugikan perusahaan Anda karena kehilangan SDM yang 

bagus. Sikap Anda.... 

a. Memberikan karyawan kesempatan untuk 

mengembangkan diri dengan cara mengikuti seminar 

b. Memberi karyawan kesempatan mengembangan diri 

dengan mengikuti pelatihan 

c. Semua perusahaan ingin karyawannya berkembang tapi 

karena kondisi keuangan perusahaan sedang tidak 

mendukung hal ini tidak dapat terhindarkan 

d. Pimpinan sendiri harus memberikan pembekalan tersebut 

agar karyawan bisa mengembangkan diri ke arah yang 

lebih baik 

e. Pemilik perusahaan harusnya lebih peka terhadap 

karyawan dengan memfasilitasi pengembangan diri 

mereka. 

 

93. Suatu hari Anda akan mengadakan audit ke sebuah sekolah 

dan lokasinya cukup jauh dan hanya bisa ditempuh dengan 

perjalanan darat. Ditengah perjalanan mobil yang Anda bawa 

mengalami kecelakaan padahal mobil tersebut adalah mobil 

pinjaman. Untuk memperbaiki mobil tersebut Anda harus 

mengeluarkan uang yang sangat banyak. Setelah menunggu 

mobil diperbaiki selama beberapa jam, Anda kembali 

melanjutkan perjalanan. Ketika akan pulang kepala sekolah 

memberikan sejumlah uang kepada Anda. Maka Anda.... 

a. Menerima uang transport tersebut jika tidak diketahui oleh 

rekan tim yang lainnya 

b. Mengembalikan uang transport secara tegas dan halus 

c. Menolak karena Anda tahu itu bentuk gratifikasi 

d. Menolak karena disuruh atasan untuk bekerja jujur dan 

bebas KKN 

e. Marah karena kepala sekolah telah berusaha menyogok 

Anda  

 

94. Jika Anda adalah seorang non-muslim dan rumah Anda berada 

di sebelah mesjid, sehingga suara adzan terdengar kencang 

dalam sehari lima kali. Yang Anda lakukan.... 

a. Diam saja 

b. Menegur orang adzan agar mengecilkan volume adzan 
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c. Meminta tokoh agama masyarakat untuk menyampaikan 

bahwa suara adzan itu sangat mengganggu Anda 

d. Membiarkan adzan walaupun Anda terganggu karena 

Anda tinggal di lingkungan Islam 

e. Memberi masukan secara lembut kepada orang yang akan 

adzan untuk tidak terlalu keras menggunakan pengeras 

suara  

 

95. Suatu ketika tempat Anda didatangi oleh turis yang ingin 

mengamati kondisi lingkungan tempat tinggal Anda sembari 

memberi bantuan untuk mengelola SDA yang ada di lingkungan 

Anda secara maksima agar dapat memenuhi kebutuhan 

masyarakat sekitar. Ketika mereka ingin terjun langsung ke 

suatu tempat yang membutuhkan perahu karet, saat itu perahu 

karet belum ada ditempat Anda meskipun ada yang menjualnya 

tidak jauh dari sana. Beruntung desa sebelah berniat membantu 

dengan memberikan perahu karet yang dapat digunakan oleh 

turis tersebut. Sebagai kepala desa yang Anda lakukan.... 

a. Meminjam perahu karet dari tetangga sebelah sesuai 

dengan kapasitas yang dibutuhkan dan berjanji akan 

membayar biaya sewa perahu karet 

b. Meminjam perahu karet dari tetangga sebelah sesuai 

dengan kapasitas yang dibutuhkan saja dengan 

membayar apabila diminta 

c. Berusaha membeli perahu karet yang ada untuk 

digunakan turis tersebut 

d. Mengecek dana yang ada untuk keperluan membeli 

perahu karet tersebut apabila tidak ada maka baru 

menerima bantuan dari tetangga sebelah 

e. Tidak memberi fasilitas apapun karena ada unsur 

gratifikasi yang membahayakan saya terutama penilaian 

atas pemberian fasilitas untuk konflik kepentingan terkait 

jabatan saya sebagai kepala desa 

 

96. Saya dalam menyikapi perubahan, ide-ide dan cara-cara baru 

dalam bekerja adalah.... 

a. Perubahan bukan jaminan keberhasilan pekerjaan 

b. Perubahan adalah suatu yang pasti 

c. Keberhasilan pekerjaan tergantung pada jenis perubahan, 

ide dan cara-cara baru tersebut 

d. Stabilitas dalam bekerja lebih penting 

e. Dengan adanya perubahan, kondisi kerja pasti lebih baik 

 

97. Pada saat melakukan perjalanan dinas keluar kota, Anda 

tengah mengemudikan mobil. Dikarenakan Anda 

memperkirakan akan terlambat sampai ketempat tujuan, Anda 

pun Akhirnya mempercepat sedikit laju mobil Anda. 

Diperjalanan Anda sempat berhenti disebuah pom bensin yang 

memiliki minimarket dan Anda pun membeli beberapa makanan. 

Pada saat selesai belanja dan menuju ke mobil ada seorang 

ibu-ibu menghampiri Anda dengan wajah lesu. Ibu tersebut 

mengatakan bahwa ia diturunkan oleh bus karena tidak 

mempunyai uang untuk melanjutkan perjalanan. Ibu tersebut 

pun memohon kepada Anda untuk dapat diantarkan kerumah 

sakit untuk menjenguk saudaranya yang sedang sakit karena 

sudah tidak memiliki uang untuk naik kendaraan umum. Lokasi 

yang dimaksud Ibu tersebut searah dengan perjalanan Anda 

menuju lokasi kota yang Anda tuju. Namun ketika dikota, 

lokasinya jauh dengan tempat dinas yang akan Anda kunjungi 

sedangkan Anda harus segera sampai di kantor tempat Anda 

dinas tersebut. Yang akan Anda lakukan.... 

a. Mengantarkan Ibu tersebut sampai dikota yang Anda tuju, 

kemudian memberikan dia uang dan melebihkannya untuk 

dia makan sekaligus nantinya digunakan untuk perjalanan 

pulang ibu tersebut 

b. Memberikan uang dan melebihkannya untuk ibu tersebut, 

agar ibu tersebut bisa membayar biaya transport sekaligus 

bisa membeli makan dan sisaya digunakan untuk biaya 

transport pulang 

c. Memberikan uang dan melebihkannya untuk ibu tersebut 

karena Anda sedang dikejar waktu untuk bisa sampai ke 

lokasi tepat waktu 

d. Mengantarkan ibu tersebut sampai kerumah sakit dan 

memberikan uang lebih untuk digunakan makan sekaligus 

biaya transport pulang 

e. Mengantarkan ibu tersebut sampai ke rumah sakit dan 

memberikan uang lebih dan segera menuju lokasi tempat 

yang dituju 

 

98. Karyawan yang baru saja diterima di perusahaan tempat Anda 

bekerja ternyata berada jauh dari lokasi tempat tinggal Anda. 

Perbedaan terlihat dari adat, suku, budaya dan cara berbicara 

yang sangat berbeda dengan Anda. Rekan Anda tersebut satu 

divisi dengan Anda. Ketika rekan tersebut memperkenalkan diri 

kepada Anda, ia berbicara menggunakan bahasa yang menurut 

Anda kasar. Yang akan Anda lakukan.... 

a. menganggap hal tersebut sebagai hal biasa karena 

menghindari konflik yang akan terjadi antara Anda dan 

rekan tersebut 

b. menegurnya dengan sopan dan mengajarkan cara 

bertutur kata yang baik untuk menghindari timbulnya 

perasaan kurang menyenangkan di kalangan rekan 

lainnya 

c. mencoba untuk mengajarkan cara berbicara yang baik, 

karena komunikasi merupakan hal utama terlebih di ruang 

lingkup kerja 

d. menganggap hal tersebut sudah biasa, demi menghindari 

konflik  selama komunikasi di ruang lingkup tetap baik, 

mengingat Anda dan dia sati divisi 

e. menanggapi hal tersebut sebagai perbedaan karakter 

antara Anda dan rekan kerja Anda tersebut. Latar 

belakang dan tempat tinggal seseorang dibesarkan bisa 

jadi faktor penentu penuturan kata-katanya  

 

99. anda adalah seorang petugas front office di sebuah rumah sakit 

ternama. Ketika giliran Anda bertugas, banyak sekali telepon 

masuk mulai dari menanyakan tentang administrasi rumah sakit 

hingga keluhan yang Anda terima atas kinerja pegawai lain di 

tempat Anda bekerja. Tidak hanya pada saat bekerja, ketika 

waktu istirahat pun Anda mendapatkan banyak sekalai telepon 

yang komplain tentang hal yang sama. Untuk menjaga nama 

baik rumah sakit, Anda sesekali menerima telepon dan 

menjawab telepon itu dengan ramah dan menginstruksikan 

berbagai macam permasalahan konsumen sekalipun disaat 

waktu istrahat Anda. Bagaimana tanggapan Anda mengenai hal 

ini? 
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a. Menjelaskan secara detail kepada pelanggan tentang tata 

cara yang benar untuk administrasi rumah sakit serta 

menerima semua masukan dan komplain dari mereka 

b. Menjelaskan secara detail tentang komplain tersebut 

dengan ramah serta memberi masukan untuk administrasi 

rumah sakit tempat Anda bekerja 

c. Bergegas untuk segera istirahat saja kemudian kembali 

dengan cepat ke meja Anda untuk memberikan penjelasan 

kepada pelanggan 

d. Meminta tolong ke rekan kerja yang sama dengan 

pekerjaan Anda agar digantikan terlebih dahulu untuk 

menerima telepon dan segera kembali ke meja Anda 

setelah selesai istirahat 

e. Menerima komplain tersebut sebagai bentuk masukan 

yang baik bagi rumah sakit, serta melaporkan komplain 

tersebut kepihak yang berwajib dan memberi penjelasan 

ke pelanggan tentang cara yang benar untuk administrasi 

 

100. Anda adalah karyawan di suatu dinas penanaman modal dan 

pelayanan terpadu satu pintu di daerah Anda. Saat itu Anda 

tengah melakukan suatu pekerjaan penting dari kepala dinas 

Anda yang dipercayakan kepada Anda. Pada saat sedang 

mengerjakan pekerjaan tersebut, tiba-tiba Anda mendapat 

telepon dari salah seorang sahabat Anda yang mengeluhkan 

pelayanan perizinan yang kurang baik kepada Anda. Sahabat 

Anda mengeluhkan kinerja salah seorang karyawan di kantor 

Anda tentang keterlambatan evaluasi dari perizinan 

pembangunan ruko yang akan dibangun oleh sahabat Anda. 

Keluhan tersebut sama sekali tidak sesuai dengan SOP Anda, 

maka Anda.... 

a. Memberikan pengertian dan menjelaskan kepadanya 

dengan perizinan lengkap tentang keterlambatan kantor 

dalam melakukan evaluasi perizinan 

b. Tetap sabar, tenang dan tidak memberikan alasan yang 

kurang pasti ke sahabat Anda karena Anda tahu hal itu 

menjadi nilai difensi untuk kantor Anda kepada 

masyarakat 

c. Tetap tenang dan menjelaskan secara rinci tentang 

keterlambatan perizinannya, kemudian melanjutkan 

mengerjakan pekerjaan yang harus diselesaikan 

d. Menanyakan ke karyawan tersebut tentang laporan 

sahabat Anda dan mulai menjadikan hal ini sebagai 

pembelajaran untuk diri sendiri dan kemudian melanjutkan 

pekerjaan Anda 

e. Melaporkan hal ini ke atasan Anda dan menunggu dia 

mengambil keputusan karena hal ini tidak berkaitan 

dengan pekerjaan yang akan Anda lakukan  
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SELEKSI KEMAMPUAN DASAR 
TES WAWASAN KEBANGSAAN 
 

1. Kunci  : D 
Pembahasan  :  
Kolonialisme dan Imperialisme merupakan 
bentuk dari nasionalisme yang bersifat 
ekspansif. 
 

2. Kunci  : E 
Pembahasan  :  
1. Nasionalisme agama; nasionalisme yang 

terbentuk karena Negara memperoleh 
legitimasi politik dari persamaan agama 
yang dipeluk oleh anggota masyarakat.  

2. Nasionalisme kenegaraan merupakan 
kombinasi antara nasionalisme 
kewarganegaraan dan nasionalisme 
etnis. Dalam konsep nasionalisme 
kenegaraan, bangsa menjadi komunitas 
yang memberikan kontribusi terhadap 
pemeliharaan dan kekuatan Negara. 

3. Nasionalisme budaya adalah 
nasionalisme yang terbentuk karena 
Negara memperoleh kebenaran politik 
dari budaya bersama anggota 
masyarakat.  

4. Nasionalisme Etnis, nasionalisme yang 
terbentuk karena Negara memperoleh 
kebenaran politik dan budaya asal atau 
etnis sebuah masyarakat. 

5. Nasionalisme romantik (Nasionalisme 
Identitas) adalah nasionalisme etnis yang 
terbentuk karena Negara memperoleh 
kebenaran politik sebagai sesuatu yang 
alamiah dan merupakan ekspresi suatu 
bangsa atau ras.  

. 
3. Kunci : A 

Pembahasan  :  
Beberapa peran yang dapat dilakukan 
pendidikan dalam menumbuhkan semangat 
nasionalisme generasi muda bangsa: 
1) Memberikan pelajaran tentang pendidikan 

pancasila dan kewarganegaraan. 

2) Mengadakan upacara setiap hari senin 

dan hari besar nasional 

3) Memberikan pendidikan moral, dan 

melatih untuk aktif berorganisasi. 

Menggalakan berbagai kegiatan seminar dan 
pameran kebudayaan. 
 

4. Kunci  : E 
Pembahasan  :  
Salah satu perwujudan dari rasa cinta tanah air 
adalah ASN yang diap berdomisili diseluruh 
wilayah NKRI. 
 

5. Kunci  : E 
Pembahasan  :  
Integritas merupakan sikap yang teguh 
mempertahankan prinsip, tidak mau korupsi, 
dan menjadi dasar yang melekat pada diri 
sendiri sebagai nilai-nilai moral. Seseorang 
dapat dianggap berintegritas saat mempunyai 
kepribadian dan juga karakter sebagai berikut: 

− Jujur dan bisa dipercaya 

− Mempunyai komitmen 

− Bertanggung jawab 

− Menepati ucapannya 

− Setia 

− Menghargai waktu 

− Memiliki prinsip dan 
Integritas merupakan sikap yang teguh 
mempertahankan prinsip, tidak mau korupsi, 
dan menjadi dasar yang melekat pada diri 

sendiri sebagai nilai-nilai moral. Seseorang 
dapat dianggap berintegritas saat mempunyai 
kepribadian dan juga karakter sebagai berikut: 

− Jujur dan bisa dipercaya 

− Mempunyai komitmen 

− Bertanggung jawab 

− Menepati ucapannya 

− Setia 

− Menghargai waktu 

− Memiliki prinsip dan 
Nilai-nilai hidup 

 
6. Kunci  : B 

Pembahasan  :  
Mencontek jawaban saat ujian merupakan 
budaya yang melanggar aspek kejujuran 
sehingga harus segera disingkirkan.. 
 

7. Kunci  : C 
Pembahasan :  
Leiden is Lijden. “Memimpin itu menderita” 
merupakan perkataan H. Agus Salim ini 
menggambarkan tentang penderitaan seorang 
pemimpin kala ia memikul beban amanat dari 
dari rakyat hal ini menggambarkan 
kesederhanaan pemimpin. 
 

8. Kunci  : C 
Pembahasan  :  
Raja Ali Haji (RAH) 1808-1873 yang dijuluki 
sebagai Bapak Bahasa Indonesia. Tokoh ini 
terkenal lewat karya sastranya Gurindam Dua 
Belas. Raja Ali Haji juga membuat sebuah 
pedoman yang menjadi standar bahasa Melayu 
yang merupakan cikal bakal Bahasa Indonesia. 
Berkat jasanya, Presiden Indonesia Susilo 
Bambang Yudhoyono memberikan 
gelar Pahlawan Nasional kepadanya pada 10 
November 2004.. 
 

9. Kunci  : E 
Pembahasan  :  
Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang 
mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan 
dan kegotongroyongan merupakan pengamalan 
Pancasila sila V. Contoh: Wajib hukumnya 
saling menghormati terhadap sesama manusia 
untuk tercapainya sikap kekeluargaan 
 

10. Kunci  : C 
Pembahasan :  
Sikap suporter Timnas Indonesia yang tetap 
mendukung dengan bangga merupakan 
perwujudan pengamalan sila pancasila 
Persatuan Indonesia yaitu mengembangkan 
rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah 
air Indonesia. 
 

11. Kunci  : C 
Pembahasan  :  
Sikap yang menjunjung tinggi nilai-nilai 
kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari 
adalah saling menghormati dan mengharga 
dengan cara mendengarkan setiap pendapat 
orang lain dalam berbicara. 
 

12. Kunci  : E. 
Pembahasan  :  

Beberapa sikap yang mengambarkan 

pengamalan sila ke IV adalah  

− Tidak memaksakan kehendak kepada 

orang lain 

− Memberikan kepercayaan kepada wakil-

wakil yang dipercayai 

Mengutamakan musyawarah dalam mengatasi 
masalah 

13. Kunci   : B 
Pembahasan :  
Setelah BPUPKI berhasil merumuskan 
rancangan dasar negara, berikutnya BPUPKI 
merumuskan rancangan Undang-Undang Dasar 
negara Indonesia pada tanggal 10 Juli – 16 Juli 
1945. Dibentuklah beberapa panitia 
perumus/perancang UUD dalam sidang tersebut 
Panitia Perancang UUD diketuai oleh Ir. 
Soekarno. 
 

14. Kunci  : B 
Pembahasan :  

Ada tiga hal penting yang dilaporkan oleh Ir. 

Soekarno selaku ketua Panitia Perancang UUD 

sebagai berikut : 

1.   Pernyataan Indonesia Merdeka 

2.   Pembukaan UUD (diambil dari naskah 

Piagam Jakarta) 

3.   Batang Tubuh UUD. 
 

15. Kunci  : E 
Pembahasan  :  
- Sikap golongan tua dan golongan muda 

pada peristiwa Rengasdenklok 
menggambarkan sikap saling menghargai 
yang dicontohkan oleh tokoh bangsa. 

 
16. Kunci  : C 

Pembahasan  :  
Salah satu kewenangan pemerintah pusat 
dalam menyelenggarakan daerah otonom di 
bidang fiskal adalah mencetak dan menentukan 
nilai mata uang. 
 

17. Kunci  : E 
Pembahasan  :  
Bela Negara adalah sikap dan perilaku warga 
negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada 
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 
Dasar (UUD) 1945, dalam upaya 
mempertahankan kelangsungan hidup bangsa 
dan negara. 
 

18. Kunci  : C 
Pembahasan  :  

Perbuatan yang menunjukkan sikap bela negara 
di bidang sosial budaya: 
 Mempelajari dan melestarikan upacara adat 
budaya daerah  
- Membeli barang lokal 
- Mencintai hasil karya anak bangsa 
- Tidak terpengaruh oleh budaya asing 
- Mempelajari alat musik tradisional 
Mengikuti latihan tari tradisiona. 
 

19. Kunci  : C 
Pembahasan  :  

Perbuatan yang menunjukkan sikap bela negara 
di bidang sosial budaya: 
 Mempelajari dan melestarikan upacara adat 
budaya daerah  
- Membeli barang lokal 
- Mencintai hasil karya anak bangsa 
- Tidak terpengaruh oleh budaya asing 
- Mempelajari alat musik tradisional 
Mengikuti latihan tari tradisional 
 

20. Kunci  : D. 
Pembahasan  :  
Setelah rumusan teks proklamasi selesai 
dirumuskan muncul permasalahan, tentang 
siapa yang akan menandatangani teks 
proklamasi. Soekarno mengusulkan agar semua 
yang hadir dalam rapat tersebut 
menandatangani naskah proklamasi sebagai 
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”Wakil-wakil bangsa Indonesia”. Usulan 
Soekarno tidak disetujui para pemuda sebab 
sebagian besar yang hadir adalah anggota 
PPKI, dan PPKI dianggap sebagai badan 
bentukan Jepang. Kemudian Sukarni 
menyarankan agar Soekarno Hatta yang 
menandatangani teks proklamasi atas nama 
bangsa Indonesia. Saran dan usulan Sukarni 
diterima. 
 

21. Kunci  : E 
Pembahasan  :  
Dalam bidang politik, tampak dengan upaya 
gerakan nasionalis menyuarakan aspirasi 
masyarakat pribumi yang telah hidup dalam 
penindasan dan penyelewengan hak asasi 
manusia. Mereka ingin menghancurkan 
kekuasaan asing/kolonial dari Indonesia. 
Dengan kata lain paham nasionalisme 
memberikan pemahaman kepada suatu bangsa 
akan kesadaran berbangsa dan bernegara 
 

22. Kunci  : E 
Pembahasan  :  
Departemen agama tidak termasuk dalam salah 
satu departemen yang diotonomikan hal ini 
dikeranakan: Mencegah munculnya berbagai 
hukum yang berlaku pada setiap daerah dalam 
kerangka NKRI. 
 
 

23. Kunci  : E 
Pembahasan  : 

Dinamika ketatanegaraan Indoensia berlangsung 
selalu mengalami perubaha. Hal yang tidak 
pernah mengalami perubahan adalah bentuk 
negara. Sedangkan dinamika ketatanegaraan 
yang selalu mengalami perubahan antara lain: 
1. Lembaga negara 
2. Bentuk pemerintahan  
3. Sistem demokrasi  
4. Corak pemerintahan 

 
24. Kunci  : B 

Pembahasan  :  
Dinamika ketatanegaraan Indoensia berlangsung 
selalu mengalami perubaha. Hal yang tidak 
pernah mengalami perubahan adalah bentuk 
negara. Sedangkan dinamika ketatanegaraan 
yang selalu mengalami perubahan antara lain: 
1) Menyiapkan intensif untuk memacu 

pertumbuhan industri kreatif 
2) Membuat roadmap industri kreatif yang 

melibatkan berbagai lembaga 
3) Memberikan perlindungan hukum seperti 

Hak Kekayaan Intelektual 
4) Membuat program komfrehensif untuk 

menggerakkan industri kreatif 
5) Meberntuk Indonesia Creative Council yang 

menjadi jembatan untuk menyediakan 
fasilitas bagi para pelaku industri kreatif. 

 
25. Kunci  : B 

Pembahasan  :  
KNIP sebelum DPR/MPR terbentuk diserahi ke 
kuasaan legislatif untuk membuat undang-
undang dan ikut menetapkan Garis-Garis Besar 
Halunan Negara (GBHN) 
 

26. Kunci  : C 
Pembahasan  : 

Undang- Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 memiliki sifat sebagai 
berikut:  
1. Tertulis, rumusannya jelas, merupakan 

suatu hukum yang mengikat pemerintah 
sebagai penyelenggara negara, maupun 
mengikat bagi setiap warga negara. 

2. Singkat dan supel, memuat aturan-aturan, 
yaitu memuat aturan-aturan pokok yang 
setiap kali harus dikembangkan sesuai 
dengan perkembangan zaman, serta 
memuat hak-hak asasi manusia. 

3. Memuat norma-norma, aturan-aturan, serta 
ketentuan-ketentuan yang dapat dan harus 
dilaksanakan secara konstitusional. 

Merupakan peraturan hukum positif yang 
tertinggi; juga sebagai alat kontrol terhadap 
peraturan perundang-undangan yang lebih 
rendah dalam hirarki tertib hukum Indonesia. 
 

27. Kunci  : D  
Pembahasan  :  
Hubungan vertikal adalah dalah hubungan 
manusia dengan Tuhan Yang Maha Kuasa 
sebagai penjelmaan dari nilai-nilai Ketuhanan 
Yang Maha Esa. Dalam hubungannya dengan 
itu, manusia memiliki kewajiban-kewajiban untuk 
melaksanakan perintah-Nya dan 
menjauhkan/menghentikan larangan-Nya, 
sedangkan hak-hak yang diterima manusia 
adalah rahmat yang tidak terhingga yang 
diberikan dan pembalasan amal perbuatan di 
akhirat nanti. 
 

28. Kunci  : C 
Pembahasan  :  
Nilai praksis adalah nilai instrumental Pancasila 
dalam realisasi praktek nyata dalam kehidupan 
sehari-hari, baik dalam kehidupan berbangsa, 
bermasyarakat, beragama dan bernegara. 
 

29. Kunci  : D 
Pembahasan  :  
Keikutsertaan dalam kontestasi pemilihan umum 
merupakan pengamalan sila keempat yang 
berbunyi "Kerakyatan yang Dipimpin Oleh 
Hikmat Kebijaksanaan Dalam 
Permusyawaratan/Perwakilan". 
 

30. Kunci  : A  
Pembahasan :  

Sikap yang dapat menghambat proses demokrasi 
adalah:  

1. Kurangnya solidaritas, toleransi dan rasa 
menghargai pendapat orang lain 

2. Kurangnya rasa keadaban terhadap hak 
asasi manusia 

3. Hanya mementingkan diri sendiri dalam 
mengambil keputusan 

4. Tidak membiarkan orang lain untuk leluasa 
berpendapat atau melakukan hal yang 
bermanfaat bagi orang lain. 

Tidak adaya kejujuran dalam menegakkan 
keadilan. 
 

TES INTELEGENSI UMUM 
 

31. Kunci : B 
Pembahasan :  
UU RI No.6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan 
kesehatan. 

 

32. Kunci : D 
Pembahasan :  
UU RI No.6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan 
kesehatan. 

 

33. Kunci :  A 
Pembahasan :  

Kata wahana dalam KBBI memiliki makna 

kendaraan; alat pengangkut. Dengan demikian 

sinonim wahana adalah alat. 

34. Kunci : E 

Pembahasan :  
Anomali artinya ketidaknormalan, 
penyimpangan dari normal atau kelainan. Jadi, 
antonim dari anomali adalah kesesuaian 

 

35. Kunci : D 
Pembahasan :  
Lomba berujung juara dan sungai berujung ke 
muara. 

 

36. Kunci : C 
Pembahasan :  

Cepat identik dengan singkat dan berpendar 

identik dengan mengilap 

37. Kunci : C 
Pembahasan :  
Gerakan sayap mengepak, seperti halnya 
gerakan kaki menghentak 

 

38. Kunci : B 
Pembahasan :  
Pasir yang luas namanya gurun dan area 
pepohonan yang luas namanya hutan. 

 

39. Kunci : A 
Pembahasan :  
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40. Kunci : B 
Pembahasan :  
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𝑠𝑒ℎ𝑖𝑛𝑔𝑔𝑎 𝑚 < 𝑛 

 

41. Kunci : A 
Pembahasan :  
Banyak tambahan orang = 
𝐵𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘 𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑥(𝑊𝑏𝑒𝑟ℎ𝑒𝑛𝑡𝑖+𝑊𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝𝑎𝑡)

𝑠𝑖𝑠𝑎 𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢
 

= 
8(3+1)

15−7−3−1
= 8 

 
 

42. Kunci : A 
Pembahasan :  

𝑝 =
1111

4
− 84 

𝑞 = −84 +
1111

4
 

Sehingga p = q 

 
43. Kunci : C 

Pembahasan :  
Perbandingan variasi 

𝑂1

𝑆1𝑡1
=

𝑂2

𝑆2𝑡2
 

24

60.1
=

𝑥

80.1
 

𝑥 =
24.8

6
= 32 

Pakan yang harus ditambah = 32 – 24 = 8kg 

 
44. Kunci : E 

Pembahasan :  

1 − √1 − 0,75 + √2 − 1,99

= 1 − 0,5 + 0,1 = 0,6 

 
45. Kunci : A 
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Pembahasan :  
Jika sisi segi-n = jari-jari lingkaran maka Luang 

lingkaran > luas segi-n 

Karena jari jari lingkaran = 2,5 cm dan sisi segi-
n = 5 cm, maka luas lingkaran < luas segi-n

 

46. Kunci : C 
Pembahasan :  
Stotal = 240 km 

S1 = 
1

3
. 240 = 80 𝑘𝑚 → 𝑉1 = 50𝑘𝑚/𝑗𝑎𝑚 

S2 = 160 km → 𝑉2 = (1 +
3

5
) 50 =

80𝑘𝑚/𝑗𝑎𝑚 

𝑡1 =
𝑠1

𝑣1
=

80

50
=   1𝑗𝑎𝑚 36 𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡 

𝑡2 =
𝑠2

𝑣2
=

160

80
=   2𝑗𝑎𝑚  

t total = 03 jam 36 menit 

t awal = 07 jam 30 menit 

t tiba = 11.06 

47. Kunci : A 
Pembahasan :  
Karena 1 minggu = 7 hari, maka 

66 mod 7 = 3 mod 7 

Sehingga 3 hari setelah hari jumat hari senin    
 

48. Kunci : B 
Pembahasan :  
 

Ketua Bend Sekre Staff Staff 

 

= 4! . 2! 

= 4x3x2x1x2x1 

= 48 cara 

49. Kunci : A 
Pembahasan :  
Penarikan kesimpulan secara tidak langsung 
dengan lebih dari satu premis yaitu dengan 
menjumlahkan premis dengan kata penghubung 
“dan”. 

 
50. Kunci : A 

Pembahasan :  
Penarikan kesimpulan hipotesis dengan satu 

premis. 

p: sapi berkaki empat 

q:  empat sapi jumlah kakinya enam belas 

𝑝 → 𝑞 ≡ ~𝑞 → ~𝑝 

Jadi, jika empat sapi jumlah kakinya bukan 
enam belas maka sapi berkaki bukan empat 

 

51. Kunci : E 
Pembahasan :  
p: Bagas memilih tes POLRI 

q:  Akbar memilih tes POLRI 

𝑝 → 𝑞 

~𝑝 

Jadi, Tidak dapat disimpulkan 

 
 

52. Kunci : E 
Pembahasan :  
Karena kedua term middle merupakan term 
khusus 

 
53. Kunci : D 

Pembahasan :  
Cukup jelas 

 
54. Kunci : E 

Pembahasan :  
Cukup jelas 

 
55. Kunci : B 

Pembahasan :  
p: hari panas 

q: Budi memakai topi 

r : Budi memakai paying 

𝑝 → 𝑞 

~𝑞 𝑣 𝑟 ≡  𝑞 → 𝑟 

~𝑟 

~𝑝 

Jadi, hari tidak panas 

 
 

56. Kunci : C 
Pembahasan :  

Pola : x3, +3, x5, +5, x7, +7, …. 
57. Kunci : B 

Pembahasan :  
1

2
,

5

6
, 1

1

6
, 1

1

2
, …  → 

3

6
,

5

6
,

7

6
,

9

6
,

11

6
 

Bilangan selanjutnya adalah 
11

6
 

        
58. Kunci : D 

Pembahasan :  
Pola : x1, – 2, – 3, x4,  – 5,  – 6, x7 

 
 

59. Kunci : C 
Pembahasan :  
Pola barisan fibonacci terbalik 

Barisan fibonaci = suku berikutnya adalah 
penjumlahan dua suku sebelumnya. 

 

60. Kunci : A 
Pembahasan :  
 

 

 

C, E, F, G, I, I, L, K, … , … 

 

Pola atas : selang satu huruf 

Pola bawah : selang dua huruf 

Jadi, jawabannya O M 
   

61. Kunci : D 
Pembahasan :  
Z, A, H, I, J, Z, A, K, L, M, Z, A, … , … , … 

 

 

Pola : ZA selalu berulang  

Dan 3 huruf selanjutnya beurutan, Jadi, 3 huruf 

selanjutnya adalah N O P. 

   
 

62. Kunci : C 
Pembahasan :  
Berdasarkan informasi di atas hasil 

pertandingan ditampilkan sebagai berikut: 

Lawan Angela Cindy Lilian Marry 

Angela  Angela Lilian Marry 

Cindy   Lilian Marry 

Lilian    Marry 

Marry     

 

Dengan melihat tabel di atas, dapat diketahui 

yang tidak pernah menang adalah Cindy. 

 

63. Kunci : C 
Pembahasan :  
Dari informasi pada soal, diperoleh: 

➢ A > B 

➢ D = F 

➢ C > E 

➢ D > A dimana D = F, maka F > A > B 

Artinya, F melompat lebih jauh daripada B 

64. Kunci : C 
Pembahasan :  
Dari keterangan soal diperoleh pengaturan 

ruangan yang tepat adalah 

1 2 3 4 5 6 

Ded
i 

Tasma
n 

Mar
a 

Bon
o 

Hen
i 

Rat
i 

 

Jadi, terlihat bahwa Pak Mara berada di ruang 3 

65. Kunci : D 
Pembahasan :  

 
 

Bila Mamad dan Rio duduk berhadapan, 
pernyataan yang benar adalah Rio duduk di 
antara Lulu dan Berry. 
 
 

TES KARAKTERISTIK PRIBADI 
 

1. Kunci : D 

Profesionalisme 

A. 1 

B. 2 

C. 5 

D. 4 

E. 3 

2. Kunci : A 

Profesionalisme  

A. 5 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

E. 1 

3. Kunci : A 

Profesionalisme 

A. 5 

B. 4 

C. 2 

D. 3 

E. 1 

4. Kunci : B 

Sosial Budaya 

A. 3 

B. 5 

C. 4 

D. 2 

E. 1 

5. Kunci : C 

Sosial Budaya 

A. 3 

B. 1 

C. 5 

D. 4 

E. 2 

6. Kunci : C 

Jejaring Kerja 

A. 2 

B. 1 

C. 5 

D. 4 
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E. 3 

7. Kunci : D 

Profesionalisme 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 5 

E. 4 

8. Kunci : E 

Profesionalisme 

A. 3 

B. 4 

C. 1 

D. 2 

E. 5 

9. Kunci : C 

Pelayanan Publik 

A. 2 

B. 1 

C. 5 

D. 3 

E. 4 

10. Kunci : B 

Jejaring Kerja 

A. 3 

B. 5 

C. 2 

D. 1 

E. 4 

11. Kunci : B 

Jejaring Kerja 

A. 1 

B. 5 

C. 4 

D. 2 

E. 3 

12. Kunci : C 

Sosial Budaya 

A. 3 

B. 4 

C. 5 

D. 2 

E. 1 

13. Kunci : A 

Sosial Budaya 

A. 5 

B. 4 

C. 1 

D. 2 

E. 3 

14. Kunci : C 

Jejaring Kerja 

A. 1 

B. 2 

C. 5 

D. 3 

E. 4 

15. Kunci : E 

TIK 

A. 1 

B. 2 

C. 4 

D. 3 

E. 5 

16. Kunci : C 

Pelayanan Publik 

A. 3 

B. 4 

C. 5 

D. 1 

E. 2 

17. Kunci : C 

Jejaring Kerja 

A. 1 

B. 2 

C. 5 

D. 4 

E. 3 

18. Kunci : E 

Profesionalisme 

A. 4 

B. 3 

C. 2 

D. 1 

E. 5 

19. Kunci : B  

Pelayanan Publik 

A. 2 

B. 5 

C. 1 

D. 3 

E. 4 

20. Kunci : D  

Jejaring Kerja 

A. 4 

B. 1 

C. 2 

D. 5 

E. 3 

21. Kunci : E 

Jejaring Kerja 

A. 1 

B. 4 

C. 3 

D. 2 

E. 5 

22. Kunci : A 

Profesionalisme 

A. 5 

B. 4 

C. 3 

D. 1 

E. 2 

23. Kunci : A 

Sosial Budaya 

A. 5 

B. 2 

C. 3 

D. 1 

E. 4 

24. Kunci : B 

Jejaring Kerja 

A. 4 

B. 5 

C. 3 

D. 1 

E. 2 

25. Kunci : E 

Jejaring Kerja 

A. 2 

B. 1 

C. 4 

D. 3 

E. 5 

26. Kunci : B 

TIK 

A. 2 

B. 5 

C. 3 

D. 1 

E. 4 

27. Kunci : D 

Jejaring Kerja 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 5 

E. 4 

28. Kunci : C 

Profesionalisme 

A. 1 

B. 4 

C. 5 

D. 3 

E. 2 

29. Kunci : D 

Sosial Budaya 

A. 4 

B. 1 

C. 2 

D. 5 

E. 3 

30. Kunci : C 

Sosial Budaya 

A. 3 

B. 2 

C. 5 

D. 4 

E. 1 

31. Kunci : A 

Profesionalisme 

A. 5 

B. 2 

C. 4 

D. 1 

E. 3 

32. Kunci : B 

Pelayanan Publik 

A. 2 

B. 5 

C. 4 

D. 3 

E. 1 

33. Kunci : E 

Sosial Budaya 

A. 3 

B. 1 

C. 4 

D. 2 

E. 5 

34. Kunci : E 

Pelayanan Publik 

A. 3 

B. 4 

C. 1 

D. 2 

E. 5 

35. Kunci :E  

Jejaring Kerja 

A. 3 

B. 1 

C. 4 

D. 2 

E. 5 


