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NASKAH SOAL  

UJIAN SELEKSI CALON TARUNA AKMIL 
 

 
BAGIAN I :  BAHASA INDONESIA Penilaian  : Benar dikali 1, salah dan kosong dikali nol. 
Jumlah soal  :  50 Skor Minimal : 17 
Waktu : 50 menit 

 
Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 1 s.d. 5! 

 New normal menjadi sebuah keadaan yang dilakukan 
pasca-lockdown agar masyarakat bisa kembali beraktivitas, seperti 
bekerja, belajar, berkendara atau berbelanja. Di sejumlah wilayah di 
Indonesia new normal sudah diterapkan. Namun, apakah kondisi 
seperti ini baik dilakukan, terlebih melihat kurva kasus positif covid-19 
setiap hari semakin meningkat? Hal ini membuktikan bahwa negara 
kita sedang darurat. Benar-benar membutuhkan penanganan serius 
untuk menekan angka positif covid-19 yang terus melejit tersebut. Di 
satu sisi new normal —secara ekonomi— sangat berguna menopang 
kehidupan perekonomian yang kian redup ini sebab selama kurang 
lebih tiga bulan ini pusat perbelanjaan, sekolah, kampus, tempat 
wisata, perindustrian tutup, bahkan tidak sedikit karyawan yang 
terpaksa dirumahkan atau di-PHK. Pelaku industri pun puyeng karena 
mengalami kerugian yang masif dan signifikan. 

 Dari sisi lain, kita cermati —secara kesehatan— diperkirakan 
akan banyak nyawa lenyap akibat terjangkit virus berbahaya itu. Jika 
penyakit kulit seperti kurap atau kudis, bisa segera diobati sebab 
tampak. Akan tetapi, penyakit yang satu ini tidak tampak. Orang yang 
terlihat baik-baik saja atau Orang Tanpa Gejala (OTG) saja bisa 
terjangkit. Semacam penyakit ghaib, tetapi ada. Mengapa berbahaya? 
Berbahaya karena new normal akan membawa kita pada sebuah 
perilaku kembali bebas beraktivitas seperti sebelum ada pandemi. Itu 
artinya tempat-tempat umum kembali dibuka sebagai akses keluar-
masuknya manusia. Akibatnya, kita benar-benar harus pandai 
menjaga jarak (interaksi sosial) dan lebih memilih bekerja atau belajar 
di rumah. Kita lebih memilih mengurung diri sebab khawatir menjadi 
penderita. Jangan sampai negara kita seperti Korea Selatan. Mereka 
sudah menerapkan new normal, namun kini terpaksa melakukan 
PSBB kembali karena covid-19 jilid 2 masih menjangkiti, terutama di 
kawasan sekolah. Kita harus benar-benar belajar dari Negeri Ginseng 
tersebut . 

(Dikutip dari santrinews.co) 

1. Ide pokok paragraf pertama bacaan di atas ialah... 
A. New normal dilakukan di sejumlahwilayah di Indonesia. 
B. New normal menjadi sebuah keadaan yang dilakukan 

pasca-lockdown. 
C. Negara kita saat ini sedang darurat karena pandemi. 
D. New normal berguna menopang kehidupan 

perekonomian. 
E. Pelaku industri pun puyeng karena mengalami 

kerugian. 
2. Pernyataan yang tidak sesuai dengan paragraf pertama 

bacaan di atas ialah... 
A. Di beberapa wilayah di Indonesia new normal sudah 

diterapkan. 
B. Kurva kasus positif covid-19 setiap hari semakin 

meningkat. 
C. New normal —secara ekonomi— bertujuan menopang 

kehidupan perekonomian yang kian redup. 
D. Selama kurang lebih lima bulan ini pusat perbelanjaan, 

sekolah, kampus, tempat wisata, perindustrian tutup. 
E. Tidak sedikit karyawan terpaksa dirumahkan atau di-

PHK akibat covid-19. 

3. Simpulan yang tepat untuk paragraf pertama teks di atas 
ialah... 
A. New normal belum bisa dilakukan sepenuhnya di 

Indonesia karena kasus positif corona kian meningkat. 
B. Keaadaan pacsa-lockdown di Indonesia disebut new 

normal sudah dilakukan di beberapa wilayah. 
C. New normal menjadi sebuah keadaan yang dilakukan 

pasca-lockdown agar masyarakat bisa kembali 
beraktivitas. 

D. Pusat perbelanjaan, sekolah, kampus, tempat wisata, 
perindustrian kembali dibuka saat new normal. 

E. Dilema antara melakukan new normal atau tidak saat 
pandemi menjangkiti. 
 

4. Pernyataan yang sesuai dengan paragraf kedua dalam teks 
di atas ialah... 
A.  Kita cermati —secara kesehatan— kemungkinan akan 

banyak nyawa lenyap akibat terjangkit virus Ebola. 
B. Covid-19 merupakan penyakit yang tampak secara 

jelas seperti kudis. 
C. Orang yang terlihat baik-baik saja atau Orang Tanpa 

Gejala (OTG) tidak bisa terjangkit covid-19. 
D. Tempat-tempat umum tidak seluruhnya dibuka sebagai 

akses keluar-masuknya manusia. 
E. Korea Selatan terpaksa melakukan PSBB kembali 

karena covid-19 jilid 2 masih menjangkiti. 
 

5. Makna istilah pandemi ialah... 
A. Penyakit berbahaya yang mematikan dan mengerikan 

di suatu negeri. 
B. Wabah yang dapat menular secara cepat dari 

seseorang ke masyarakat. 
C. Penyakit yang menjangkit secara serempak atau 

tersebar luas di suatu kawasan, benua, atau seluruh 
dunia (secara global). 

D. Virus ganas yang menyerang pernapasan manusia di 
seluruh negara. 

E. Penyakit menular yang berjangkit dengan cepat di 
daerah yang luas dan menimbulkan banyak korban. 
 

6. Klara sudah berumur tujuh belas tahun sehingga orang 
tuanya memberikan kebebasan menetukan masa depan (1). 
Dia ingin sekali menjadi seorang dokter (2). Tapi dia sadar 
bahwa biaya studi di fakultas kedokteran itu mahal (3). Dia 
pun memantapkan hati untuk melanjutkan studi dengan 
Jurusan Psikologi (4). Meskipun tidak menjadi dokter, dia 
masih bisa berkecimpug di dunia kesehatan, terutama 
kesehatan mental (5). 
Kalimat yang tidak efektif terdapat pada kalimat... 
A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4 
E. 5 
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7. Setiap tahun terjadi banjir di kota jakarta yang 
mengakibatkan banyak kerugian. Hal ini tidak bisa dibiarkan 
begitu saja. Semua Elemen Masyarakat harus saling 
mencegah terjadinya banjir sehingga tidak selalu 
menyalahkan Pemerintah. 
Perbaikan tulisan yang benar pada teks di atas ialah... 
A. Kota JAKARTA, elemen MASYARAKAT, pemerintah 
B. Kota Jakarta, elemen Masyarakat, pemerintah 
C. Kota Jakarta, elemen masyarakat, pemerintah 
D. KOTA JAKARTA, ELEMEN MASYARAKAT, 

PEMERINTAH 
E. kota Jakarta, Elemen masyarakat, pemerintah 

 
Bacalah kutipan teks berikut untuk menjawab soal 
nomor 8 s.d. 10! 

Kemajuan teknologi digital yang telah memasuki berbagai 
lini kehidupan masyarakat, berhasil membawa dampak positif, yakni 
mempermudah para anak mencari informasi teraktual dan 
menemukan referensi ketika mendapat tugas dari sekolah. Selain itu, 
mereka tidak ketinggalan dengan bangsa luar. Mereka juga akan 
mudah memeroleh teman baru atau mengundang saat ada acara 
melalui akun media sosial. Ada juga yang gemar mengabadikan 
momen perjalanan hidupnya di istagram dan you tube agar tersimpan 
rapi yang suatu saat menjadi kenang-kenangan. Tidak heran jika 
siswa sekolah dasar saat ini sudah memiliki gadget dan pandai 
mengoperasikannya. 

Sayangnya, jika bertanya kepada anak-anak sekarang yang 
hidup di kota besar atau di wilayah perdesaan yang sudah menjadi 
semikota,”Tahukah kamu jenis permainan rakyat dan bagaimana cara 
memainkannya?” Kebanyakan mereka tidak tahu sebab setiap hari 
sudah dijejali dengan gadget. Apalagi, saat ini harga gadget mudah 
dijangkau oleh kantong orang tua sebab sudah banyak merek dan tipe 
yang sangat menarik dan menawarkan beragam fasilitas. 

(Dikutip dari asmarainjogja.co via Viva.co.id) 

8. Kesalahan penggunaan tanda baca koma (,) terdapat pada 
... 
A. Sesudah kata masyarakat kalimat pertama paragraf 

satu. 
B. Setelah kata selain itu pada kalimat kedua paragraf 

satu. 
C. Setelah kata sayangnya pada kalimat pertama paragraf 

dua. 
D. Setelah kata semikota pada kalimat pertama paragraf 

dua. 
E. Setelah kata apalagi pada kalimat terakhir paragraf dua. 

 
9. Kalimat utama paragraf pertama teks di atas ialah... 

A. Kemajuan teknologi digital mempermudah para anak 
mencari informasi teraktual dan menemukan referensi 
ketika mendapat tugas dari sekolah. 

B. Dampak positif dan negatif kemajuan teknologi digital. 
C. Mereka juga memeroleh teman baru atau mengundang 

saat ada acara melalui akun media sosial. 
D. Kemajuan teknologi digital berhasil membawa dampak 

positif. 
E. siswa sekolah dasar saat ini sudah memiliki gadget dan 

pandai mengoperasikannya. 
 

10. Padanan kata gadget ialah... 
A. Iphone 
B. Komputer 
C. Gawai 
D. Laptop 
E. Telegram 

11.  Rindu yang pintar dan baik itu gemar membagikan makanan 
kepada tetangganya yang kurang mampu dan kelaparan. 
Inti kalimat di atas ialah... 
A. Rindu yang pintar dan baik. 
B. Rindu pintar dan baik. 
C. Rindu membagikan makanan kepada tetangga. 
D. Rindu gemar membagikan makanan. 
E. Rindu yang pintar dan baik itu gemar membagikan. 

 
12. Welky angkat topi terhadap pencapaian idolanya, Valentino 

Rossi. 
Makna ungkapan angkat topi ialah... 
A. Menaruh hormat atau kekaguman 
B. Merasa puas atau bahagia 
C. Sombong 
D. Peduli sesama 
E. Tidak mau tahu 

 
13. Di rumahku masih ada kue nastar, bangkit, kacang, wajik 

Bandung, sirup leci, marikisa, jeruk. 
Perbaikan kalimat yang tepat terdapat pada... 
A. Dirumahku masih ada kue nastar, bangkit, kacang, dan 

wajik Bandung, sirup leci, marikisa, serta jeruk. 
B. Di rumahku masih ada kue: nastar, bangkit, kacang, 

wajik Bandung, sirup leci, marikisa, dan jeruk. 
C. Di rumahku masih ada kue: nastar, bangkit, kacang, 

dan wajik bandung; sirup leci, marikisa, serta jeruk. 
D. Di rumahku masih ada kue Nastar, Bangkit, Kacang, 

Wajik Bandung, Sirup Leci, Marikisa, Jeruk. 
E. Di rumahku masih ada kue, yakni: nastar, bangkit, 

kacang, dan wajik bandung, sirup leci, marikisa, serta 
jeruk. 
 

14. Resdiana membawa lauk-pauk yang lezat saat mengunjungi 
kakek dan neneknya di Bekasi. 
Kata ulang yang semakna dengan kalimat di atas ialah... 
A. Bimo dan Risda pandang-pandangan karena mereka 

sama-sama suka. 
B. Antony membawakan adik mobil-mobilan yang bagus 

dan mahal. 
C. Chaca gemar memanggil-manggil tetangganya yang 

tunarungu itu. 
D. Kemash menanam sayur-mayur di halaman belakang 

rumahnya selama pandemi. 
E. Mobba membeli rumah-rumahan yang lucu dan cantik 

di Toko Kaisar. 
 

15. Kalimat majemuk setara terdapat pada... 
A. Lena tidak sombong meskipun dia sangat kaya. 
B. Kita harus berdoa agar covid-19 segera lenyap di muka 

bumi. 
C. Hartika membawa cuka, nanas, dan timun ke rumahku. 
D. Pandi harus diisolasi di sebuah tempat karena dia 

terpapar covid-19. 
E. Cantika meraih juara satu di sekolahnya sehingga ayah 

dan ibunya bangga. 
 

16. Penggunaan tanda petik dua yang benar ialah... 
A. “Bilqis bertutur,” Aku ingin sekali pergi ke Bandung jika 

corona tidak ada lagi. 
B. Aisyah bertanya,”Kapan kamu mengambil rapor, Ran?” 
C. Kania membaca novel “Kembara Rindu” karya Kang 

Abik. 
D. Udin menulis artikel berjudul Krisis Pangan Tahun 2020 

yang dimuat di koran “Tempo”. 
E. Karena tubuh Rido “tinggi”, dia dijuluki Si Tiang. 

 



 
                  

 

 

3 

17. Berikut penggunaan huruf kapital sudah benar, kecuali... 
A. Salma, Iren, dan Vera mengajak anak-anak untuk 

gemar membaca. 
B. Setiap hari Selasa ada pasar di desa itu yang disebut 

“Pasar Pekanan”. 
C. Nesya membeli jeruk Bali untuk Paula kemarin. 
D. Kakak sedang mendaki Gunung Rinjani bersama 

teman-temannya. 
E. Bapak baru saja pergi ke rumah Bupati Simalungun. 

 
 

18. Pinkan dan Lesty menata dekorasi di panggung ketika Reno 
menyusun kursi. 
Kalimat tersebut termasuk kalimat, kecuali... 
A. Efektif 
B. Sempurna 
C. Positif 
D. Ambigu 
E. Majemuk campuran 

 
19. Berliana merasa resesi menghadapi tekanan hidup yang 

dialaminya saat ini. 
Antonim kata resesi ialah... 
A. Animasi 
B. Aneksasi 
C. Reinkarnasi 
D. Ilusi 
E. Bahagia 

  
20. Deretan kata baku ialah...  

A. Hayal, konkrit, kontiniu 
B. Urgent, varitas, zone 
C. Yunior, esei, Pebruari 
D. Relatip, original, ahlak 
E. Baterai, merek, kuarsa 

 
Cermati teks berikut untuk menjawab soal nomor 21 
s.d. 24! 

 Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk 
menjalin hubungan yang nyaman antara orang tua dengan 
anak ialah penggunaan komunikasi yang baik. Hal ini 
bertujuan agar terciptanya pembelajaran yang efektif dan 
efisien. Komunikasi merupakan pembicaraan yang 
melibatkan dua orang atau beberapa orang dalam kegiatan 
berbicara. Dalam hal ini elemen yang terlibat yakni orang tua 
dan anak. 
 Komunikasi yang baik akan melahirkan sikap yang 
baik pula dari penuturnya. Namun, di dalam berkomunikasi 
juga harus memerhatikan etika. Seseorang yang 
menyampaikan pesan, harus dapat membawakan diri 
melalui mimik wajah, gerak tubuh, dan intonasi kepada 
lawan bicaranya. Sebagai contoh, seorang anak akan 
berbicara dengan orang tuanya, anak tersebut haruslah 
menggunkan intonasi yang lebih rendah. Hal ini 
menunjukkan adanya kesusilaan. Lalu, orang tua pun 
dengan senang hati memberi respons terhadap si anak. Jika 
menekankan etika dalam berkomunikasi, kemungkinan 
terjadinya hal-hal yang mengarah kepada tindakan kriminal 
atau kesalahpahaman akan kecil terjadi. (.........................) 
Begitu pula denga orang tua, meskipun menyuruh atau 
mengajak anak untuk belajar, janganlah menggunakan 
intonasi yang keras dan tempo yang cepat, melainkan 
gunakanlah bahasa yang santun dan lembut. 
(Dikutip dari bidiknews.co) 
 
 
 

21. Judul yang tepat untuk teks di atas ialah... 
A. Komunikasi Sesama Menciptakan Suasana Harmonis 
B. Menjalin Hubungan Nyaman Antara Orang Tua dengan 

Anak 
C. Komunikasi yang Baik Akan Melahirkan Sikap yang 

Baik Pula 
D. Pentingnya Membangun Komunikasi terhadap Anak 
E. Upaya Menjalin Komunikasi di Rumah dengan Anggota 

Keluarga 
 

22. Kalimat yang tepat untuk mengisi bagian yang rumpang 
pada paragraf kedua teks di atas ialah... 
A. Rasa sakit hati pun dapat diminimalisasi ketika terjadi 

kesalahpahaman. 
B. Tindakan kriminal dapat mengancam nyawa orang lain. 
C. Kita bisa bertutur halus terhadap anak-anak. 
D. Kesalahpahaman memang sesuatu yang biasa terjadi. 
E. Berbuat baik tidak mengenal gender dan usia. 

 
23. Berdasarkan teks di atas tujuan menjalin komunikasi 

terhadap anak ialah... 
A. Melibatkan dua orang atau  beberapa orang dalam 

kegiatan berbicara. 
B. Menciptakan pembelajaran yang efektif dan efisien 

antara orang tua dengan anak. 
C. Berbakti kepaa orang yang lebih tua. 
D. Melahirkan sikap yang baik pula dari penuturnya. 
E. Menunjukkan adanya kesusilaan terhadap orang lain. 

 
24. Fakta dalam teks di atas ialah... 

A. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menjalin 
hubungan yang nyaman ialah komunikasi. 

B. Komunikasi merupakan pembicaraan yang melibatkan 
dua orang atau beberapa orang dalam kegiatan 
berbicara. 

C. Komunikasi yang baik akan melahirkan sikap yang baik 
pula dari penuturnya. 

D. Di dalam berkomunikasi juga harus memerhatikan 
etika. 

E. Seseorang yang menyampaikan pesan, harus dapat 
membawakan diri melalui mimik wajah, gerak tubuh, 
dan intonasi kepada lawan bicaranya. 
 

25. Gio membuka usaha sampingan yang dapat membantu 
perekonomian keluarganya. Selain menjadi PNS, dia serta 
menjalankan usaha pembuatan kripik tahu dan tempe. 
Produknya pun amat laris karena renyah, gurih, dan bergizi. 
Dia mampu menyerap tenaga kerja sehingga masyarakat 
sekitar terbantu. 
Kata penghubung yang tidak sesuai ialah... 
A. yang pada kalimat satu 
B. serta pada kalimat dua 
C. dan pada kalimat dua 
D. karena pada kalimat tiga 
E. sehingga pada kalimat empat 

  
26. Penulisan angka lambang bilangan yang benar ialah... 

A. Pak Reflon berulang tahun yang ke-lima puluh dua 
tahun. 

B. Sabita membeli seratus empat puluh empat mangkuk 
kaca di tokoku. 

C. Remaja cantik itu masih keturunan Sri Sultan 
Hamengkubuwono X. 

D. Titan dan Marbel baru saja memesan 2.000 benih 
mujair kepada ayahku. 

E. 723 orang tercatat menerima sembako di Desa Setia 
Negara. 
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27. Kehadiran tetamu dari Surabaya itu disambut dingin oleh 
Mama Mikayla sebab mereka tidak membawa apa-apa. 
Kalimat tersebut mengandung perubahana makna... 
A. Ameliorasi 
B. Peyorasi 
C. Spesialisasi 
D. Generalisasi 
E. Sinestesia 
 

28. Sumatera Utara tidak kalah menarik dengan provinsi lain 
dari segi pariwisata. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya 
objek wisata yang menjadi primadona tourist local, domestic, 
dan mancanegara, sebut saja Danau Toba. Pesona 
keindahan danau terbesar di Asia Tenggara ini tidak pernah 
surut. Selain Danau Toba, ada pemandian air soda di 
Tapanuli Utara, kawah putih di Tinggi Raja, air terjun Sipiso-
piso di Kabupaten Karo, dan masih banyak tempat keren 
lainnya. 
Alasan ketidakefektifan paragraf di atas ialah... 
A. Terdapat kata-kata yang masih menggunakan 

penulisan asing. 
B. Penulisan Danau Toba seharusnya danau toba. 
C. Penggunaan kata surut seharusnya kandas. 
D. Penulisan Kabupaten Karo, seharusnya kabupaten 

karo. 
E. Terdapat kalimat yang mubazir. 

 
29. Penulisan judul karangan yang sesuai dengan Ejaan Bahasa 

Indonesia (EBI) ialah 
A. Menjaga Kesehatan Jantung Dengan Rutin 

Berolahraga 
B. Pelestarian Budaya Dan Bahasa Indonesia Di Tengah 

Maraknya K-Pop 
C. Bahaya Internet Di Kalangan Remaja Dan Anak-anak 
D. Manfaat Apel Bagi Kesehatan dan Kecantikan 
E. Dampak Pencemaran Lingkungan terhadap Biota Laut 

 
30. Almarhum Didi Kempot begitu dicintai oleh para penggemar 

yang menyukai lagu-lagu patah hatinya. 
Kalimat yang sepola dengan kalimat di atas ialah... 
A. Isyana Sarasvati sempat berduet dengan Almarhum 

Didi Kempot sebelum Sang Maestro Campursari itu 
pergi untuk selamanya. 

B. Maia Estianty menyanyikan lagu “Sang Penggoda” di 
atas pentas. 

C. Fitri Carlina merayakan ulang tahun pernikahan 
bersama keluarganya. 

D. Meriam Belina amat dirindukan oleh penonton yang 
mengidolakan peran antagonisnya. 

E. Via Vallen membagi-bagikan sembako kepada 
tetangga yang membutuhkan. 

 
31. Penulisan kata bentukan yang tidak sesuai ialah... 

A. Kami baru saja menterima kabar kepergian kakek di 
Semarang. 

B. Popo adalah nama kucingku yang bermotif belang. 
C. Rumah itu sudah lama ditinggalkan oleh pemiliknya. 
D. Ayah menyimpan mobil barunya dahulu di garasi. 
E. Kukun mengecat dinding rumah kami sejak tadi pagi. 

 
32. Kalimat majemuk yang mengalami pelesapan objek ialah... 

A. Norah mencuci piring, sedangkan Mia menjemur 
pakaian. 

B. Ibu pergi ke salon milik Mbak Ratih Praningsih. 
C. Keadaan seperti ini mengharuskan kita berhemat 

keuangan. 
D. Ruja menyapu lantai, lalu adik mengepel. 

E. Politik di negeriku semakin memanas. 
 

33. Lupakan saja semua tentang dia, jangan kau bermuram 
sampai wajahmu seperti jeruk purut begitu. 
Majas yang terdapat dalam kalimat tersebut ialah... 
A. Litotes 
B. Hiperbola 
C. Personifikasi 
D. Oksimoron 
E. Simile 

 
34. Siang malam aku belajar agar lulus tes masuk AKPOL tahun 

ini. 
Kalimat di atas mengandung frasa... 
A. Atributif berimbuhan 
B. Setara 
C. Idiomatis 
D. Bertingkat 
E. Ambigu 

 
35. Jangankan sepuluh kali, lima kali, sekali saja dia belum 

pernah ke sini. 
Kalimat bermajas sama dengan kalimat di atas ialah... 
A. Hidup berproses mulai bayi, anak-anak, remaja hingga 

dewasa. 
B. Soni melihat dengan mata kepalanya sendiri 

kecelakaan itu. 
C. Saat ini keadaan perusahaan Nayla seperti telur di 

ujung tanduk. 
D. Aku sudah memberinya uang seratus ribu, lima puluh 

ribu, dan sepuluh ribu selama seminggu ini. 
E. Tara pergi ke Singapura dengan Batik Air. 

 
36. Penggunaan kata depan yang tidak tepat ialah  

A. Silva akan pergi ke Bogor sore ini. 
B. Kakek menyimpan kunci motor ayah dilaci lemarinya. 
C. Nina meletakkan piring kaca itu di atas meja. 
D. “Jangan ke mana-mana!” pesan kakak kepadaku. 
E. Pino mencari adiknya ke sana-ke sini. 

 
Bacalah teks di bawah ini secara teliti untuk menjawab 
soal nomor 37 s.d. 39! 

   Masalah kriminalisasi terhadap perempuan di 
Indonesia tergolong memprihatinkan, ironisnya belum bisa 
diatasi secara efektif, efisien, dan paripurna. Adapun wujud 
kriminaliasasi yang sering terjadi, yakni kekerasan dan 
kejahatan terhadap perempuan. Bentuk penyimpangan 
perilaku sosial ini tidak hanya menimpa perempuan dewasa, 
tetapi juga remaja dan anak-anak. Dunia perempuan seakan 
telah terusik oleh para pelaku yang tidak 
berperikemanusiaan, sangat jauh dari kata “damai” dan 
“penuh cinta”. Para penjahat yang tega berbuat tidak 
manusiawi itu masih menganggap bahwa perempuan 
merupakan makhluk yang tersubsordinasi sehingga pantas 
mendapatkan pelecehan. 

    Baru-baru ini publik dikejutkan dengan adanya 
pemberitaan pembunuhan seorang anak berinisial APA (5) 
oleh seorang remaja berinisial NF (15) di Jakarta Pusat. 
Setelah pihak yang berwajib mengusut kasusnya, ternyata 
pelaku juga sebagai korban kekerasan dan kejahatan 
seksual yang dilakukan oleh dua paman dan teman lelakinya 
yang mengakibatkan NF mengandung 3,5 bulan. Selain itu, 
kasus pelecehan seksual juga menimpa seorang artis tanah 
air berinisial SL. SL menjadi korban pelecehan seksual saat 
sedang lari pagi di kawasan Bintaro. Pelaku yang 
mengendarai motor tiba-tiba mendekatinya dan dilakukan 
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pelecehan. Belum lagi di wilayah lain. Hal-hal semacam ini 
tentu menimbulkan kemarahan masyarakat. 

 (Dikutip dari bidiknews.co dengan pengubahan seperlunya) 
 

37. Kalimat tanya yang sesuai untuk paragraf pertama di atas 
ialah 
A. Bagaimakah penanganan masalah kriminalisasi 

terhadap perempuan di Indonesia? 
B. Siapakah penjamin keamanan para perempuan di 

Indonesia? 
C. Apa itu penyimpangan perilaku sosial? 
D. Mengapa para penjahat yang tega berbuat tidak 

manusiawi? 
E. Mengapa dunia perempuan telah terusik oleh para 

pelaku kejahatan? 
 

38. Alasan ketidakefektifan paragraf kedua teks di atas ialah 
A. Terdapat penulisan inisial, seharusnya nama lengkap 

saja. 
B. Terdapat penulisan artis, seharusnya aktor. 
C. Penulisan kawasan Bintaro, seharusnya Kawasan 

Bintaro. 
D. Terdapat ketidakparalelan pada kata mendekatinya dan 

dilakukan pelecehan, seharusnya mendekatinya dan 
melakukan pelecehan. 

E. Penulisan tanah air, seharusnya Tanah Air. 
 

39. Opini penulis ditemukan pada... 
A. Masalah kriminalisasi terhadap perempuan di Indonesia 

tergolong memprihatinkan. 
B. Wujud kriminaliasasi yang sering terjadi, yakni 

kekerasan dan kejahatan terhadap perempuan. 
C. Publik dikejutkan dengan adanya pemberitaan 

pembunuhan seorang anak berinisial APA. 
D. Ternyata pelaku juga sebagai korban kekerasan dan 

kejahatan yang dilakukan oleh dua paman dan teman 
lelakinya. 

E. SL menjadi korban pelecehan saat sedang lari pagi di 
kawasan Bintaro. 
 

40. Penggunaan tanda hubung telah sesuai, kecuali... 
A. Raya Vamela merayakan ulang tahu perusahaannya 

yang ke-12. 
B. Kikan menginap di rumah nenek sejak hari Jumat-

Senin. 
C. Kita harus mengonsumsi buah-buahan yang masih 

segar. 
D. Anak-istrinya sedang berada di Kota Magelang. 
E. Shireen mengait-ngaitkan kejadian itu dengan 

pembantunya. 
 

41. Penulisan gabungan kata yang tidak tepat terdapat pada... 
A. Nonalami 
B. Transwilayah 
C. Pascalebaran 
D. Bumiputera 
E. Alhamdulillah 

 
42. Di bawah ini yang tidak termasuk kalimat ambigu ialah... 

A. Yang membawa gawai harap dimatikan dahulu. 
B. Rania datang ke rumahku memberi tahu ibuku. 
C. Penulisan puisi baru dilaksanakan tadi pagi. 
D. Febi membawa tas hitam ke sekolah. 
E. Teman Faisal yang kurus itu memiliki lima ekor 

kambing. 
 

43. Para siswa-siswa diharuskan belajar dari rumah disebabkan 
karena kondisi Negara kita sedang darurat sehingga tidak 
boleh berkerumun di areal public. 
Kalimat di atas tidak efektif, akan menjadi kalimat efektif bila 
diperbaiki dengan cara, kecuali... 
A. Menghilangkan kata para 
B. Menghilangkan kata disebabkan 
C. Mengubah kata public menjadi publik. 
D. Mengubah tulisan Negara menjadi negara 
E. Menghilangkan kata diharuskan 

 
44. Penggunaan tanda titik sudah benar, kecuali... 

A. Aku menerima paket a.n. Istin Yulia, teman kuliahku. 
B. Acara berlangsung pada pukul 09.00 s.d. 13.00 WIB. 
C. Ayahnya bekerja sebagai wakil direktur di P.T. Aika 

Jaya Sentosa. 
D. Mida bertutur,”Hari Minggu nanti aku akan pergi ke 

rumah Tante Misya.” 
E. Abangku bernama Sadam Pratama, S.H., M.Hum. 

 
45. Kata sandang yang sesuai terdapat dalam kalimat, kecuali... 

A. Adik suka membaca fabel Si Kancil. 
B. Sang Raja memerintahkan rakyatnya agar berkumpul di 

pelataran istana lusa. 
C. Serahkan saja hidup dan mati kita kepada Sang 

Pencipta. 
D. Fika menyukai Hikayat Hang Tuah dan Hang Jebat. 
E. Seorang anak hendaklah berbakti kepada Si Ibu yang 

telah melahirkannya. 
 
 
 

Perhatikan penggalan dialog berikut untuk menjawab soal 
nomor 46 dan 47! 

Dua orang pemuda sedang berada di tepi jalan membawa 
beberapa bungkus berisi sembako yang akan dibagi-bagikan 
kepada siapa yang melintasi mereka. 
Andi: Eh, itu ada dua ibu-ibu berjalan ke arah sini, yuk kita 

berikan kepada mereka! 
Ferdian: Kamu sajalah, aku yang menunggu di sini (duduk di 

atas bagian belakang mobil silvernya). 
Andi: Ya, sudah, kamu tetap di sini. Nanti kalau ada yang 

melintas, berikan ya? Aku sekalian mau menyebrang, 
membagikan tiga bungkusan ini untuk pedagang kaki 
lima itu. 

Ferdian: Aduh, aku tidak mau, kamu sajalah! Malas rasanya 
berinteraksi dengan orang-orang miskin. 

Andi: Istighfar, Fer. Kamu tidak boleh bicara seperti itu. Roda 
berputar, loh! 

 
46. Konflik yang terdapat dalam dialog di atas ialah... 

A. Ferdian menolak ajakan Andi untuk membagi-bagikan 
sembako. 

B. Andi bersikukuh membagi-bagikan sembako kepada 
pedagang kaki lima. 

C. Ferdian dan Andi berdebat masalah siapa yang berhak 
menerima sembako. 

D. Sembako salah sasaran karena Ferdian malas 
beranjak. 

E. Ferdian memaki-maki pedagang kaki lima dan ibu-ibu. 
 

47. Watak tokoh Ferdian dalam kutipan drama di atas ialah... 
A. Ramah 
B. Dermawan 
C. Angkuh 
D. Periang 
E. Rendah hati 

 
                  

 

 

6 

48. Setelah beberapa bulan di-PHK oleh perusahaan tempat 
Aling bekerja, kini dia mendapatkan tawaran menjadi koki di 
sebuah restoran ramai yang tidak jauh dari kediamannya. 
Meskipun sebelumnya dia tidak pernah bekerja di restoran, 
dia memiliki keahlian masak-memasak sebab dahulu dia 
sekolah di SMK Jurusan Tata Boga. Dia seperti .... bagi 
keluarganya saat ini.  
Frasa idiomatis yang tepat untuk mengisi bagian yang 
rumpang di atas ialah 
A. Tertimpa tangga 
B. Mencoreng muka 
C. Membawa angin segar 
D. Pasang badan 
E. Buah tangan 

 
49. Penyaluran .... dari pemerintah harus tepat sasaran agar 

tidak ada yang merasa cemburu. Lurah dan Kepala RT .... 
sama mendata masyarakat. Dengan demikian, terciptalah 
.... yang merata. 

Kata yang tepat untuk mengisi bagian yang rumpang di atas 
ialah... 
A. Membantu, mengerjakan, sejahtera 
B. Bantuan, berperan, sejahtera 
C. Dibantu, mempekerjakan, disejahterakan 
D. Dibantu, peranan, disejahterakan 
E. Bantuan, bekerja, kesejahteraan 

 
50. Deretan kata khusus terdapat pada... 

A. Bunga, anyelir, mobil 
B. Kucing, anjing, bangunan 
C. Mengiris, menyayat, mencincang 
D. Bayam, kubis, hewan 
E. Kendaraan, warna, tanaman 
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BAGIAN I :  MATEMATIKA Penilaian  : Benar dikali 1, salah dan kosong dikali nol. 
Jumlah soal  :  50 Skor Minimal : 17 
Waktu : 50 menit 

 
51. Bentuk sederhana dari (−3𝑥4𝑦−2)3 adalah ... 

A. −27𝑥12𝑦−6 
B. −27𝑥12𝑦6 
C. −3𝑥12𝑦−6 
D. −3𝑥12𝑦6 

E. 3𝑥12𝑦−6 
 

52. Bentuk sederhana dari 
4(3+√3)(3−√3)

2+√7
= ⋯ 

A. −16 + √7 

B. −16 − √7 

C. −16 + 8√7 

D. −16 − 8√7 

E. −16 − 3√7 
 

53. Jika diketahui 𝑥 =
1

3
 , 𝑦 =

1

5
 dan 𝑧 = 2 maka nilai dari 

𝑥−4𝑦𝑧−2

𝑥−3𝑦2𝑧−4
 adalah ... 

 
A. 32 
B. 45 
C. 60 
D. 90 
E. 115 
 

54. Diketahui 𝑎 = 2 + √5 dan 𝑏 = 2 − √5 . Nilai dari 𝑎2 −
𝑏2 = ⋯  
A. −2 
B. −1 

C. 2√5 

D. 5√5 

E. 8√5 
 

55.  5 log 150 −  5 log 24 +  5 log4 = ⋯ 
A. 2 
B. 3 
C. 5 
D. 7 
E. 9 
 

56. Nilai 𝑥 yang memenuhi persamaan log 8 + log(𝑥 − 1) =
log 4𝑥 adalah ... 
A. 0 
B. 1 
C. 2 
D. 3 
E. 4 
 

57. Nilai 𝑥 yang memenuhi persamaan 
1

3
(𝑥 − 2) =

1

4
(𝑥 − 4) 

adalah ... 
A. −4 
B. −2 
C. 0 
D. 2 
E. 4 

 

58. Penyelesaian sistem persamaan {
5𝑥 − 2𝑦 = 9

             8𝑥 = 5𝑦
  adalah 

𝑥1 dan 𝑦1. 3𝑥1 − 2𝑦1 = ⋯ 
A. -2 
B. -1 

C. 0 
D. 1 
E. 2 
 

59. Daerah asal fungsi 𝑓(𝑥) = 
√4𝑥+12

2𝑥+6
 adalah ... 

A. {𝑥|𝑥 ≥ −3, 𝑥 ≠ −3, 𝑥 ∈ 𝑅} 
B. {𝑥|𝑥 ≥ −3, 𝑥 ≠ −2, 𝑥 ∈ 𝑅} 
C. {𝑥|𝑥 > −2, 𝑥 ≠ −1, 𝑥 ∈ 𝑅} 
D. {𝑥|𝑥 > −3, 𝑥 ∈ 𝑅} 
E. {𝑥|𝑥 ≥ −3, 𝑥 ∈ 𝑅} 
 

60. Koordinat titik balik grafik fungsi kuadrat 𝑦 = 3𝑥2 + 6𝑥 −
5 adalah ... 
A. (−1,−8) 
B. (−2,−26) 

C. (−2,−5) 
D. (−1,−14) 
E. (1, 4) 

  

61. Persamaan grafik fungsi kuadrat yang memotong sumbu X 
di titik (−2, 0) dan (4,0) serta melalui titik (1, 9) adalah ... 
A. 𝑦 = −𝑥2 − 6𝑥 − 8 
B. 𝑦 = −𝑥2 + 2𝑥 + 8 
C. 𝑦 = −𝑥2 − 6𝑥 + 8 

D. 𝑦 = −𝑥2 − 2𝑥 − 8 
E. 𝑦 = −𝑥2 + 2𝑥 − 8 
 

62. Persamaan fungsi 2𝑥2 + 8𝑥 + 𝑝 = 0 mempunyai akar-
akar 𝑥1 dan 𝑥2 .  
Jika 𝑥1

2 + 𝑥2
2 = 10, maka nilai 𝑝 = ⋯ 

A. 10 
B. 8 
C. 7 
D. 6 
E. 4 

 
63. Persamaan lingkaran dengan pusat O(0,0) dan berjari-jari 12 

adalah ... 
A. 𝑥2 + 𝑦2 = 12 

B. 𝑥2 + 𝑦2 = 24 
C. 𝑥2 + 𝑦2 = 36 
D. 𝑥2 + 𝑦2 = 72 

E. 𝑥2 + 𝑦2 = 144 
 

64. Persamaan lingkaran berpusat di titik (2,3) yang melalui titik 
(5,-1) adalah ... 
A. 𝑥2 + 𝑦2 + 4𝑥 − 6𝑦 − 25 = 0 
B. 𝑥2 + 𝑦2 − 4𝑥 + 6𝑦 − 12 = 0 
C. 𝑥2 + 𝑦2 + 4𝑥 − 6𝑦 − 25 = 0 

D. 𝑥2 + 𝑦2 − 4𝑥 − 6𝑦 − 12 = 0 
E. 𝑥2 + 𝑦2 − 4𝑥 − 6𝑦 − 13 = 0 
 

65. Suatu lingkaran dengan persamaan  𝑥2 + 𝑦2 =
16 mempunyai luas .... 
A. 4𝜋 
B. 16𝜋 
C. 32𝜋 
D. 64𝜋 
E. 256𝜋 
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66. Diketahui fungsi 𝑓(𝑥) = 2𝑥2 − 3𝑥 + 7 dan 𝑔(𝑥) =
2𝑥 − 1. Nilai dari (𝑓𝜊𝑔)(𝑥) = ⋯ 
A. 8𝑥2 − 6𝑥 + 12 
B. 8𝑥2 − 6𝑥 + 8 

C. 8𝑥2 − 2𝑥 + 12 
D. 8𝑥2 − 14𝑥 + 8 
E. 8𝑥2 − 14𝑥 + 12 
 

67. Diketahui fungsi 𝑓(𝑥) = 3𝑥 + 1 dan (𝑓𝜊𝑔)(𝑥) = 3𝑥2 +
4 . Nilai dari 𝑔(𝑥) adalah ... 

A. 𝑥2 + 1 
B. 𝑥2 − 1 

C. 𝑥2 + 2 
D. 2𝑥2 + 1 
E. 2𝑥2 − 1 
 

68. Invers dari fungsi 𝑓(𝑥) =
3𝑥−1

2𝑥+5
 , untuk 𝑥 ≠

−5

2
 adalah ... 

A. 𝑓−1(𝑥) =
−5𝑥+1

2𝑥−3
 untuk 𝑥 ≠

3

2
 

B. 𝑓−1(𝑥) =
5𝑥−1

2𝑥−3
 untuk 𝑥 ≠

3

2
 

C. 𝑓−1(𝑥) =
5𝑥+1

3−2𝑥
 untuk 𝑥 ≠

3

2
 

D. 𝑓−1(𝑥) =
5𝑥−1

3−2𝑥
 untuk 𝑥 ≠

3

2
 

E. 𝑓−1(𝑥) =
5𝑥+1

2𝑥+3
 untuk 𝑥 ≠

3

2
 

 
69. Seorang wiraswasta kue basah memiliki bahan baku 7 kg 

tepung, 2 kg gula dan 3 bungkus margarin. Untuk membuat 
kue bika diperlukan 3 kg tepung, 1 kg gula dan ½ bungkus 
margarin sementara kue putri salju diperlukan 2 kg tepung, 
2 kg gula dan 1/3 bungkus margarin. Jika 𝑥 menyatakan 
banyak kue bika dan 𝑦 menyatakan banyak kue putri salju, 
model matematika dari masalah tersebut adalah ... 

A.  𝑥 + 2𝑦 ≥ 2 ; 3𝑥 + 2𝑦 ≤ 7 ; 
1

2
𝑥 +

1

3
𝑦 ≤ 3 ; 𝑥 ≥ 0 

; 𝑦 ≥ 0 

B. 𝑥 + 2𝑦 ≤ 2 ; 3𝑥 + 2𝑦 < 7 ; 
1

2
𝑥 +

1

3
𝑦 ≤ 3 ; 𝑥 ≥ 0 

; 𝑦 ≥ 0 

C. 𝑥 + 2𝑦 ≤ 2 ; 3𝑥 + 2𝑦 ≤ 7 ; 
1

2
𝑥 +

1

3
𝑦 ≤ 3 ; 𝑥 ≥ 0 

; 𝑦 ≥ 0 

D. 𝑥 + 2𝑦 ≤ 2 ; 3𝑥 + 2𝑦 ≤ 7 ; 
1

2
𝑥 +

1

3
𝑦 ≥ 3 ; 𝑥 ≥ 0 

; 𝑦 ≥ 0 

E. 𝑥 + 2𝑦 ≥ 2 ; 3𝑥 + 2𝑦 ≥ 7 ; 
1

2
𝑥 +

1

3
𝑦 ≥ 3 ; 𝑥 ≥ 0 

; 𝑦 ≥ 0 
 

70. Diketahui matrika 𝐴 = [
3 1
0 2

] dan 𝐵 = [
2 5
1 3

]. Invers 

dari matriks 𝐴𝐵 adalah ... 

A. 
1

6
[
6 18
2 7

] 

B. 
1

6
[
6 −18
−2 7

] 

C. 
1

6
[
7 18
−2 6

] 

D. −
1

6
[
7 18
−2 6

] 

E. −
1

6
[
6 −18
−2 7

] 

 

71. Diketahui 𝐾 = [
𝑎 2 3
5 4 𝑏
8 3𝑐 11

] dan 𝐿 = [
6 2 3
5 4 2𝑎
8 4𝑏 11

]. 

Jika 𝐾 = 𝐿 maka 𝑐 = ⋯ 
A. 10 
B. 12 
C. 14 
D. 16 

E. 18 
 

72. Diketahui matriks 𝐴 = [
7 3
8 −2

] , 𝐵 = [
2 −1
1 3

] dan 𝐶 =

[
2 −2
1 −1

]. Jika matriks 𝑀 = 𝐴 − 𝐵𝐶 maka determinan 

matriks 𝑀 adalah ... 
A. 32 
B. 45 
C. 18 
D. −14 
E. −6 

 
73. Suku ke-3 dari barisan aritmatika adalah 13 dan suku ke-10 

adalah 41. Jumlah 15 suku pertama barisan aritmatika 
tersebut adalah ... 
A. 345 
B. 389 
C. 432 
D. 495 
E. 524 

 
74. Antara bilangan 15 dan 78 disisipi 8 bilangan. Bilangan ini 

bersama dua bilangan semula membentuk deret hitung. 
Jumlah deret hitung adalah ... 
A. 480 
B. 470 
C. 465 
D. 455 
E. 430 

  
75. Suku ke-2 barisan geometri adalah -12 dan suku ke-5 adalah 

96. Suku ke-8 barisan tersebut adalah ... 
A. −768 
B. −678 
C. −548 
D. 548 
E. 768 
 

76. Bedu seorang karyawan di suatu perusahaan, setiap tahun 
menerima tambahan gaji yang besarnya tetap. Pada tahun 
pertama, ia menerima gaji Rp4.600.000,00 per bulan dan 
pada tahun ke-5 ia menerima gaji Rp5.800.000,00 per bulan. 
Pada tahun ke-15 besar gaji Bedu yang ia terima per bulan 
adalah ... 
A. 9.000.000 
B. 8.800.000 
C. 8.400.000 
D. 7.800.000 
E. 7.000.000 
 

77. 
𝑐𝑜𝑠2𝑥

cot𝑥
= ⋯ 

A. cot 𝑥 cos 𝑥 
B. sec𝑥 sin𝑥 
C. cos 𝑥 tan 𝑥 
D. sin𝑥 cos 𝑥 
E. cot 𝑥 sec 𝑥 
 

78. Nilai dari 
tan2400 tan300−cos1800

tan2400−tan300
= ⋯ 

A. −√3 

B. −
1

3
√3 

C. 0 

D. 
1

3
√3 

E. √3 
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79. Himpunan penyelesaian persamaan 2 sin𝑥0 = √3 , untuk 
0 ≤ 𝑥 ≤ 360 adalah ... 
A. {30, 150} 
B. {60, 120} 
C. {60, 210} 
D. {120, 240} 
E. {30, 210} 
 

80. Nilai dari lim
𝑥→−2

(
3𝑥2+5𝑥−2

2𝑥2+4𝑥
) = ⋯ 

A. −
2

3
 

B. −
4

7
 

C. 
7

4
 

D. 
3

2
 

E. 0 
 

81. Nilai dari lim
𝑥→0

sin2𝑥−sin2𝑥 cos2𝑥

𝑥(1−cos2𝑥)
= ⋯ 

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

82. Turunan pertama dari 𝑓(𝑥) = (3𝑥2 − 2)4 adalah ... 

A. 24𝑥(3𝑥2 − 2)3 
B. 12𝑥(3𝑥2 − 2)3 
C. 6𝑥(3𝑥2 − 2)3 
D. 4𝑥(3𝑥2 − 2)3 

E. 3𝑥(3𝑥2 − 2)3 
 

83. Turunan pertama dari fungsi 𝑓(𝑥) = 2𝑥3 + 7𝑥2 − 5𝑥 +
3 adalah 𝑓′(𝑥). Nilai dari 𝑓′′(−1) = ⋯ 
A. 2 
B. 4 
C. 8 
D. 12 
E. 16 
 

84. Grafik fungsi 𝑓(𝑥) = 2𝑥3 + 12𝑥2 − 30𝑥 + 5 akan 
merupakan fungsi naik pada interval ... 
A. 𝑥 < −5 atau 𝑥 > 1 
B. 𝑥 < −1 atau 𝑥 > 5 
C. 𝑥 < 1 atau 𝑥 > 5 
D. −1 < 𝑥 < 5 
E. −5 < 𝑥 < 1 
 

85. Hasil dari ∫(3𝑥 − 4)(3𝑥 + 2) 𝑑𝑥 = ⋯ 

A. 3𝑥3 + 3𝑥2 − 8𝑥 + 𝐶 
B. 3𝑥3 − 3𝑥2 − 8𝑥 + 𝐶 
C. 3𝑥3 − 3𝑥2 + 8𝑥 + 𝐶 
D. 3𝑥3 + 3𝑥2 + 8𝑥 + 𝐶 

E. −3𝑥3 + 3𝑥2 − 8𝑥 + 𝐶 
 

86. ∫ (6√𝑥 − 4𝑥 + 3)
4

1
𝑑𝑥 = ⋯ 

 
A. 5 
B. 7 
C. 9 
D. 11 
E. 13 
 
 
 

87. Penyelesaian dari pertidaksamaan 3 < 2𝑥 + 7 ≤ 5 
adalah ... 
A. −3 < 𝑥 ≤ −2 
B. −3 < 𝑥 ≤ 2 
C. −1 < 𝑥 ≤ 2 
D. −2 < 𝑥 ≤ 1 
E. −2 < 𝑥 ≤ −1 

 

88. Jika titik 𝑃(3,−1) dan 𝑄(−1,4) maka vektor 𝑃𝑄⃗⃗⃗⃗  ⃗ = ⋯ 

A. (
4
−5

)    

B. (
−4
5

)    

C. (
0
−1

)    

D. (
0
−5

)    

E. (
−5
1

)    

 
89. Panjang vektor posisi titik 𝐾(4,−2) adalah ... 

A. 2 
B. 3 

C. √5 

D. 2√5 

E. 3√5 
 

90. Dalam sebuah organisasi akan dipilih Ketua, Sekretaris dan 
Bendahara dari 8 calon yang memenuhi kriteria. Banyak 
susunan kepengurusan yang mungkin dari 8 calon tersebut 
adalah ... 
A. 56 
B. 126 
C. 336 
D. 456 
E. 1026 
 

91. Sebuah acara reuni dihadiri oleh 27 orang peserta. Jika 
mereka saling berjabat tangan maka banyak cara jabat 
tangan yang terjadi adalah ... 
A. 256 
B. 351 
C. 482 
D. 560 
E. 702 
 

92. Sebuah dadu dan sebuah koin dilemparkan secara 
bersama-sama. Banyak ruang sampel pada pelemparan 
tersebut adalah ... 
A. 4 
B. 8 
C. 10 
D. 12 
E. 14 
 

93. Survei terhadap 100 keluarga terdapat 36 keluarga memiliki 
mobil, 60 keluarga memiliki sepeda motor dan 20 keluarga 
memiliki keduanya. Jika di pilih satu keluarga secara acak 
maka peluang yang terpilih adalah keluarga yang tidak 
memiliki mobi maupun sepeda motor adalah ... 
A. 6/25 
B. 5/25 
C. 4/25 
D. 3/25 
E. 2/25 
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94. Sebuah kubus ABCD.EFGH memiliki rusuk 6 cm. Diagonal 
ruang dari kubus tersebut adalah ... 

A. 2√3 

B. 3√3 

C. 6√3 

D. 12√3 

E. 18√3 
 

95. Diketahui ABCD.EFGH dengan panjang rusuk 10 cm. Sudut 
antara ruas garis AG dan bidang alas adalah 𝛼. Nilai cos𝛼 
adalah ... 

A. √6 

B. 
1

2
√6  

C. 
1

3
√6  

D. 
1

4
√6  

E. 
1

5
√6  

 
96. Perhatikan tabel nilai matematika siswa berikut: 

Nilai 50 60 70 80 90 

Frekuensi 5 9 6 7 3 

Banyak siswa yang mendapatkan nilai lebih dari nilai rata-
rata adalah ... 
A. 25 
B. 16 
C. 14 
D. 12 
E. 10 
 

97. Dua puluh empat siswa mempunyai nilai rata-rata ulangan 
matematika 6,4 . Jika 3 orang dari mereka keluar 
meninggalkan kelompoknya, nilai rata-rata menjadi 6,3 . 
Nilai rata-rata ulangan 3 orang yang keluar dari kelompok 
tersebut adalah ... 
A. 8,5 
B. 8,2 
C. 7,1 
D. 6,5 
E. 5,3 
 

98. Nilai median selalu sama dengan ... 
A. Mean 
B. Ragam 
C. Quartil 1 
D. Quartil 2 
E. Quartil 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel berikut untuk no. 49 – 50  
Untuk menjawab soal berikut, perhatikan data nilai hasil 
ujian matematika dari 50 siswa SMA Sukamaju seperti pada 
tabel dibawah ini : 

Nilai frekuensi 
56 – 60 
61 – 65 
66 – 70 
71 – 75 
76 – 80 
81 – 85 

5 
8 

14 
10 
3 

10 
 

99. Modus dari hasil ujian matematika tersebut adalah ... 
A. 66 
B. 66,5 
C. 67 
D. 68,5 
E. 69 
 

100. Median dari hasil ujian matematika tersebut adalah ... 
A. 66,93 
B. 66,87 
C. 66,64 
D. 66,43 
E. 66,35 
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BAGIAN I :  PENGETAHUAN UMUM Penilaian  : Benar dikali 1, salah dan kosong dikali nol. 
Jumlah soal  :  50 Skor Minimal : 17 
Waktu : 50 menit 

 
101. Segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara 

Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban 
dan menjamin keamanan umum sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan disebut ….. 
A. Peraturan kepolisian 
B. Tata tertib kepolisian 
C. Tatanan nilai kepolisian 
D. Norma hukum kepolisian 
E. Undang undang kepolisian 
 

102. Berikut ini peran dan tuga POLRI sebagai alat negara 
menurut UU No.2 Tahun 2002 pasal 5 ayat 1, kecuali….. 
A. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat 
B. Menegakkan hukum 
C. Melaksanakan ketertiban dunia 
D. Memberikan perlindungan dan pengayoman 
E. Memberikan pelayanan kepada masyarakat 

 
103. Didalam UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia tugas pokok Kepolisian Negara Republik 
Indonesia diatur pada pasal….. 
A. Pasal 10 
B. Pasal 11 
C. Pasal 12 
D. Pasal 13 
E. Pasal 14 
 

104. Usia pensiun bagi anggota polisi yang memiliki keahlian 
khusus dan sangat dibutuhkan dalam tugas kepolisian 
adalah …. 
A. 55 tahun 
B. 56 tahun 
C. 57 tahun 
D. 58 tahun 
E. 60 tahun 
 

105. Persetujuan atau penolakan Dewan Perwakilan Rakyat 
terhadap usul Presiden untuk mengangkat atau 
memberhentikan Kapolri harus diberikan dalam jangka 
waktu ….. 
A. 20 hari terhitung sejak tanggal surat Presiden diterima 

oleh DPR 
B. 30 hari terhitung sejak tanggal surat Presiden diterima 

oleh DPR 
C. 40 hari terhitung sejak tanggal surat Presiden diterima 

oleh DPR 
D. 50 hari terhitung sejak tanggal surat Presiden diterima 

oleh DPR 
E. 60 hari terhitung sejak tanggal surat Presiden diterima 

oleh DPR 
 

106. Pegawai Negeri pada Polri adalah ….. 
A. Anggota Polri  
B. PNS Polri  
C. Anggota Polri dan PNS  
D. Anggota kepolisian khusus 
E. Anggota Polriyang bertugas di kantor 

 
107. Syarat untuk diangkat menjadi anggota Kepolisian Negara 

Republik Indonesia diatur dalam….. 
A. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 pasal 21 ayat 1 
B. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 pasal 21 ayat 2 
C. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 pasal 22 ayat 2 

D. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 pasal 23 ayat 1 
E. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 pasal 21 ayat 1 
 

108. Tugas Komisi Kepolisian Nasional adalah …..  
A. Mengadakan reformasi dan pembenahan terhadap 

institusi Polri guna penyesuaian perkembangan jaman.  
B. Membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan 

Polri.  
C. Sebagai wadah koordinasi institusi Polri dalam 

meningkatkan profesionalisme secara 
berkesinambungan.  

D. Melakukan upaya perbaikan institusi Polri sehingga 
mampu menjadi pengawal hukum yang berada di 
Indonesia 

E. Membantu presiden dalam peningkatan keamamanan 
Negara 

 
109. Kepolisian Republik Indonesia bertugas melaksanakan 

penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan 
penyidikan  tindak  pidana,  termasuk  fungsi  identifikasi  d
an  laboratorium forensik lapangan serta pembinaan, 
koordinasi dan pengawasan PPNS adalah …. 
A. Polisi Militer  
B. Sabhara  
C. Lalu Lintas  
D. Reserse dan Kriminal 
E. Provos 

 
110. Yang termasuk isi TRI BRATA, adalah …… 

A. Jana Anucasanadharma 
B. Jalesveva Jayamahe  
C. Kamseltibcarlantas 
D. Kartika eka paksi 
E. Swa Bhuwana Paksa 
 

111. Seseorang yang dinyatakan lulus Akademi Kepolisian akan 
mendapatkan pangkat berupa ….. 
A. Inspektur Polisi Satu 
B. Ajun Komisaris Polisi 
C. Inspektur Polisi Dua  
D. Ajun Komisaris Besar Polisi 
E. Letnan Dua 
 

112. Segala pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung 
pelaksanaan tugas Komisi Kepolisian Nasional dibebankan 
pada…  
A. Untuk di tingkat pusat biaya dibebankan kepada APBN 
B. Untuk tingkat daerah biaya dibebankan kepada APBD 
C. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)  
D. Rakyat  
E. Pemerintah 

 
113. Penjelasan pada pasal 34 ayat 1 UU No. 20 tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa setiap 
anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam 
melaksanakan tugas dan wewenangnya harus dapat 
mencerminkan kepribadian Bhayangkara Negara 
seutuhnya. Yang dimaksud dengan kepribadian 
Bhayangkara Negara yaitu ….. 
A. Polisi sebagai garda terdepan Indonesia 
B. Pembela Negara Republik Indonesia 
C. Pengawas dan pengaman Negara Republik Indonesia 
D. Pengawal dan pengontrol Negara Republik Indonesia 
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E. Pejuang pengawal dan pengaman Negara Republik 
Indonesia 

 
114. Berikut ini makna Catur Prasetya “menjaga keselamatan 

jiwa raga, harta benda dan hak asasi manusia” adalah….. 
A. Menjunjung tinggi dan menjamin tigaknya supremasi 

hukum.  
B. Memberikan ketauladanan kepada masyarakat dalam 

mematuhi dan menaati hukum.  
C. Memahami dan menghormati norma-norma dan nilai-

nilai yang berlaku dan menjunjung tinggi dalam 
kehidupan masyarakat 

D. Menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia 

E. Menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak 
masyarakat dalam berbagi bidang kehidupan 

 
115. Ir.Soekarno dalam sidang BPUPKI pertama, mengusulkan 

rumusan Pancasila yaitu …. 
A. Nasionalisme internasional (peri 

kemanusiaan), mufakat, kesejahteraan 
sosial dan kutuhanan 

B. Kesejahteraan sosial, internasionalisme, nasionalisme, 
peri kemanusiaan dan ketuhanan 

C. Internasionalisme, nasionalisme, mufakat, demokrasi dan 
ketuhanan 

D. Kebangsaan indonesia, internasionalisme/peri 
kemanusiaan, mufakat/demokrasi, kesejahteraan sosial, 
ketuhanan 

E. Nasionalisme, Ketuhanan Yang Maha Esa, 
perikemanusiaan, kebangsaan Indonesia, 
mufakat dan kesejahteraan sosial. 

 
116. Peringati hari Bhayangkara ditetapkan pada….. 

A. 1 Juli 1946 
B. 1 Juni 1946 
C. 1 Juli 1947 
D. 1 Juni 1947 
E. 1 Juni 1945 

 
117. Kegiatan penyelidikan dilakukan dengan cara berikut, 

kecuali….. 
A. Surveillance 
B. Undercover 
C. Control delivery 
D. Tracking 
E. Surveying 

 
118.  Peraturan Baris Berbaris (PBB) diatur dalam undang 

undang ….. 
A. Perpang 58 tahun 2018 
B. Perpang 59 tahun 2018 
C. Perpang 58 tahun 2019 
D. Perpang 58 tahun 2019 
E. Perpang 58 tahun 2017 

 
119. Peraturan yang dianggap sebagai suara hati manusia. 

Aturan hidup tentang perilaku baik dan buruk berdasarkan 
kebenaran dan keadilan, disebut ... 
A. Norma Agama 
B. Norma Kesusilaan 
C. Norma Kesopanan 
D. Norma Keadilan 
E. Norma Hukum 

120. Penetapan pertama kali Undang-Undang Dasar 1945 
dinyatakan sebagai hukum dasar yang sah dan berlaku di 
Indonesia dilakukan oleh ... . 
A. BPUPKI 
B. Panitia sembilan.  
C. PPKI 
D. Presiden 
E. Dewan konstituante.  

 
121. Tujuan diselenggarakannya Konferensi Asia Afrika di 

antaranya ... 
A. Ikut mengawasi perdamaian dunia 
B. Mempererat serta menggalang persatuan 
C. Mempersatukan kerja sama bangsa-bangsa Asia 
D. Mempererat serta menggalang persatuan dan ikut 

mengawasi perdamaian dunia 
E. Meredakan ketegangan antara blok Barat dan Timur 

 
122.  Atlet putra peraih mendali emas pada cabang pencak 

silat Indonesia yang menaklukkan andalan Vietnam Thai 
Linh Nguyen pada final nomor 55-60 kg putra cabang pencat 
silat pada Asean Games tahun 2018 adalah …. 
A. Hanifan Yudani Kusumah 
B. Eko Yuli Irawan 
C. Antonius Ginting 
D. Muhammad Taufiq Hidayat 
E. Adkhamjon Ergashev 

 
123. Adanya prbedaan ketentuan mengenai penetapan 

kewarganegaraan dapat menyebabkan seseorang tidak 
memiliki kewarga negaraaan atau disebut ….. 
A. Aparthied 
B. Apatride 
C. Bipatride 
D. Stelsel 
E. Ius Sanguinus 

 
124. Pancasila sebagai way of life dalam kehidupan berbangsa, 

bernegara, dan bermasyarakat. Dalam hal ini Pancasila 
memiliki makna sebagai….. 
A. Kristalisasi nilai 
B. Ciri-ciri warga negara 
C. Kepribadian bangsa 
D. Karakteristik bangsa 
E. Pedoman hidup 

 

125. Penulisan sejarah berdasarkan cerita atau realita 

disebut…. 
A. Kronologi        
B. Historologi         
C. Periodisasi     
D. Kronik          
E. Empiris 
 

126.  Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia ditetapkan 
dalam ..... 
A. Undang-Undang RI No. 39 Tahun1999 
B. Undang-Undang RI No. 26 Tahun2000 
C. Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 
D. Undang-Undang RI No. 5 Tahun1998  
E. Ketetapan MPR No. IV/MPR/1999 
 

127. Kandungan yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 
alinea ke-3 adalah…. 
A. Negara persatuan adalah negara yang melindungi 

bangsa Indonesia seluruhnya. 
B. Menunjukkan konsekuensi logis bahwa undang-undang 
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dasar harus mengundang isi yang mewajibkan 
pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk 
memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur, dan 
memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. 

C. Keadilan sosial yang didasarkan pada kesadaran 
bahwa manusia mempunyai hak dan kewajiban yang 
sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam 
kehidupan masyarakat. 

D. Negara mengatasi segala paham golongan, 
menghendaki persatuan yang meliputi segenap bangsa 
Indonesia. 

E. Sistem negara yang terbentuk dalam undang-undang 
dasar haruslah ber dasar kedaulatan rakyat dan 
berdasar permusyawaratan/perwa kilan. Pokok pikiran 
ketiga adalah penjelasan sila keempat Pancasila 

 
128. Berikut ini yang bukan merupakan konsepsi pengaturan 

Rancangan Undang-Undang adalah…. 
A. Urgensi dan tujuan penyusunan 
B. Sasaran yang ingin diwujudkan 
C. Pokok pikiran 
D. Jangkauan serta arah pengaturan 
E. Subjek yang akan diatur 
 

129. Dalam tata aturan perundang-undangan RI, UUD 1945 
menempati posisi tertinggi sedangkan peraturan perundang-
undangan yang menempati posisi terbawah adalah.. 

A. Perpu 

B. Perda 

C. Perpres 

D. Peraturan Pemerintah 

E. Hukum adat 
 

130. Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami empat kali 
amandemen. Amandemen keempat pada tanggal . 

A. 10 November 2001 

B. 10 Agustus 2002 

C. 18 Agustus 2000 

D. 19 Oktober 1999 

E. 10 November 2002 
 

131. Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-
lambatnya dalam jangka waktu beberapa hari Majelis 
Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk 
memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh 
Presiden? 
A. 20 hari 
B. 30 hari 
C.  60 hari 
D. 70 hari 
E. 90 hari 
 

132. Landasan formal bagi Reformasi Polri adalah :  
A. Instruksi Presiden No. 2 tahun 1999  
B. Instruksi Presiden No. 3 tahun 1999 
C. Instruksi Presiden No. 2 tahun 2000 
D. Instruksi Presiden No. 3 tahun 2000  
E. Instruksi Presiden No. 3 tahun 2000  

 
133. Polisi yang salah satu tugas pokoknya mengatur lalu lintas 

di jalan raya adalah Polisi dari fungsi :  
A. Pamong Praja  
B. Sabhara  
C. Satuan Lalu Lintas  
D. Reserse dan Kriminal 

E. Polisi Militer 

 
134. Yang mendesak untuk dilaksanakannya politik etika di 

Indonesia adalah… 
A. Van Mook  
B. Daendels  
C. Van Deventer  
D. Raffles  
E. Van den Bosc 

 

135. Pembangunan lima tahun (pelita) tahap ketiga dilaksanakan 
sejak .... 
A. 1 April 1967 
B. 1 April 1968 
C. 1 April 1970 
D. 1 April 1974 
E. 1 April 1979 

 
136. Salah satu penyebab jatuhnya pemerintahan Orde Baru 

adalah …. 
A. Presiden Suharto terlalu memegang kekuasaan 
pemerintahan 
B. Pemerintah Orde Baru gagal mengatasi krisis 
multidimensional 
C. Terjadinya demonstrasi-demonstrasi yang dilakukan para 
mahasiswa 
D. Kegagalan Presiden Suharto membentuk Dewan 
Nasional 
E. Munculnya beberapa gerakan separatis di daerah 

 
137. Berikut ini adalah mahasiswa yang dikenal sebagai 

Pahlawan Reformasi, kecuali .... 
A. Elang Mulya Lesmana 
B. Arif Rahman Hakim 
C. Hafdin Royan 
D. Hendriawan Sie 
E. Heri Hartanto 
 

138. Yang dimaksud dengan Negara Adi Kuasa adalah… 

A. Negara besar yang banyak jajahannya 
B. Negara besar yang banyak penduduknya 
C. Negara besar yang luas wilayahnya 
D. Negara besar yang terdiri dari beberapa negara bagian 
E. Negara besar punya kekuasaan lebih dalam percaturan 

politik internasional 

139. Undang-Undang Dasar 1945 yang mengataur tentang 
Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia terdapat pada pasal 
…. 
A. Pasal 36 
B. Pasal 36A 
C. Pasal 36B 
D. Pasal 35 
E. Pasal 36C 
 

140. Jumblah bulu pada ekor Garuda Pancasila adalah ….. 
A.  45 
B. 19 
C. 8 
D. 17 
E. 7 

 
141. Kepala Garuda Pancasila menghadap ke kanan untuk 

melambangkan ... 
A. kesopanan 
B. Kebaikan dan kebenaran 
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C. Kekudusan 
D. Kemasyuran 
E. Keagungan 

 
142. Hari lahirnya Pancasila ditetapkan pada tanggal . 

A. 28 Mei 1945 
B. 29 Mei 1945 
C. 1 Juni 1945 
D. 31 Juni 1945 
E. 1 Juli 1945 

 
143. Polisi yang salah satu tugas pokoknya melakukan 

pengamanan pada saat unjuk rasa adalah dari fungsi:  
A. Polisi Pamong Praja 
B. Sabhara 
C. Satreskrim 
D. Brimob 
E. Densus 88 

 
144. Pembantu Pranjurit Jepang, yang dibentuk pada bulan April 

1943 dengan anggota pemuda berusia 18-25 tahun adalah 
….. 
A. Heiho 
B. Seinendan 
C. Keibodan 
D. Fujinkai 
E. Seinendan 

 
145. Negara yang mengakui kedaulatan Negara Republik 

Indonesia yang pertama kali adalah ... 
A. Jepang 
B. India 
C. Thailand 
D. Amerika Serikat 
E. Mesir 

146. APBN ditetapkan dengan persetujuan ... 
A. DPR 
B. Presiden 
C. MA 
D. MPR 
E. Kejaksaan Agung 

147. Setiap orang yang dengan sengaja menjadi anggota atau 
merekrut orang untuk menjadi anggota Korporasi  yang 
ditetapkan dan/atau diputuskan pengadilan sebagai 
organisasi Terorisme dipidana dengan pidana penjara ….. 

A. Pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 
7 tahun 

B. Pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 
10 tahun 

C. Pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 
8 tahun 

D. Pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 
8 tahun 

E. Pidana penjara seumur hidup 
 

148. Sanksi pidana yang diteriama seseorang yang melakukan 
perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, 
menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam 
bentuk tanaman dipidana dengan pidana penjara….. 
A. Pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 

7 tahun 
B. Pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 

12 tahun 
C. Pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 

20 tahun 
D. Pidana penjara paling singkat 12 tahun dan paling lama 

25 tahun 
E. Seumur hidup 

 
149. Pengertian terorisme dijelaskan pada UU No. 5 tahun 2018 

terdapat pada pasal …. 
A. Pasal 2 Ayat 2 
B. Pasal 2 Ayat 1 
C. Pasal 1 Ayat 2 
D. Pasal 1 Ayat 1 
E. Pasal 1 Ayat 3 
 

150. Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan ….. 
A. Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap 

laporan harta kekayaan penyelenggara negara 
B. Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi 
C. Menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi 

pada setiap jejaring pendidikan 
D. Merencanakan dan melaksanakan program sosialisasi 

pemberantasan tindak pidana korupsi 
E. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan 

terhadap Tindak Pidana Korupsi 
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KUNCI DAN PENYELESAIAN 
 
 
BAHASA INDONESIA 
 

1. Kunci: B 
Pembahasan : 
Ide pokok merupakan pokok pikiran, pikiran utama, gagasan 
utama yang mendasari sebuah teks yang dinyatakan secara 
jelas. Ide pokok berupa kalimat utama. Kalimat utama 
terletak di awal atau di akhir paragraf. Pada paragraf di atas 
kalimat utamanya terletak di awal kalimat. Jadi, ide 
pokoknya ialah New normal menjadi sebuah keadaan yang 
dilakukan pasca-lockdown. 

 
2. Kunci: D 

Pembahasan : 
Pernyaatan sesuai merupakan hal yang ada di dalam teks 
baik secara tersurat maupun tersirat. Jika tidak dinyatakan 
dalam teks, berarti tidak sesuai dengan teks.  Opsi A, B, C, 
dan E telah sesuai dengan teks. Hanya opsi D yang tidak 
sesuai sebab  di dalam teks disebutkan bahwa selama 
kurang lebih tiga bulan ini pusat perbelanjaan, sekolah, 
kampus, tempat wisata, perindustrian tutup. Di opsi D 
disebutkan selama kurang lebih lima bulan sehingga tidak 
sesuai dengan teks. 

 
3. Kunci: C 

Pembahasan : 
Simpulan adalah hasil akhir dari suatu bacaan yang memuat 
intisari keseluruhan bacaan. Cara menentukan simpulan 
yakni dibaca secara keseluruhan, kemudian ditarik benang 
merah yang dominan. Namun, ada kalanya simpulan sudah 
dinyatakan di awal atau akhir teks. Dalam paragraf pertama 
teks di atas simpulan yang tepat ialah New normal menjadi 
sebuah keadaan yang dilakukan pasca-lockdown agar 
masyarakat bisa kembali beraktivitas. Sudah dinyatakan di 
awal paragraf (deduktif). Jawaban yang benar C. 

 
4. Kunci: E 

Pembahasan : 
Pernyaatan sesuai merupakan hal yang ada di dalam teks 
baik secara tersurat maupun tersirat. Jika tidak dinyatakan 
dalam teks, berarti tidak sesuai dengan teks.  Adapun 
pernyataan yang sesuai dengan paragraf kedua dalam teks 
di atas ialah Korea Selatan terpaksa melakukan PSBB 
kembali karena covid-19 jilid 2 masih menjangkiti. Opsi A, B, 
C, dan D tidak sesuai. Di dalam teks penyakit yang dibahas 
ialah covid-19 bukan e-bola sehingga opsi A salah.  Covid-
19 merupakan penyakit yang tidak terlihat karena virusnya 
berukuran sangat kecil sehingga opsi B salah. Orang yang 
terlihat baik-baik saja atau Orang Tanpa Gejala (OTG) bisa 
terjangkit covid-19 sehingga opsi C salah. Tempat-tempat 
umum kembali dibuka sebagai akses keluar-masuknya 
manusia sehingga opsi D salah. 

 
5. Kunci: C 

Pembahasan : 
Jika merujuk kepada KBBI, makna pandemi ialah penyakit 
yang menjangkit secara serempak atau tersebar luas di 
suatu kawasan, benua, atau seluruh dunia (secara global ). 
Pandemi yang pernah ada di antaranya SARS, kolera, 
meningitis, Flu Hongkong (H3N2), Covid-19. Adapun 
penyakit menular yang berjangkit dengan cepat di daerah 
yang luas dan menimbulkan banyak korban disebut epidemi. 

 

6. Kunci: C 
Pembahasan : 
Kalimat 3 tidak efektif karena penggunaan konjungsi 
pertentangan “tetapi” di awal kalimat, lagi pula tertulis “tapi”. 
Konjungsi yang baku “tetapi. Jika mau menggunakan 
konjungsi pertentangan di awal kalimat, gunakan: Akan 
tetapi. Konjungsi tetapi sebaiknya ditempatkan di tengah 
(menggabungkan induk kalimat dengan anak kalimat dalam 
kalimat mejemuk setara). Selain itu, penulisan fakultas 
kedokteran juga salah, seharusnya Fakultas Kedokteran 
karena nama sebuah lembaga di sebuah universitas yang 
diikuti oleh namanya (kedokteran), kecuali jika ditulis 
fakultas saja, tidak perlu huruf kapital. 

 
7. Kunci: C 

Pembahasan : 
Perbaikan tulisan yang benar pada teks di atas ialah Kota 
Jakarta, elemen masyarakat, pemerintah. Penulisan letak 
geografis harus menggunakan huruf kapital seperti Kota 
Jakarta, Pulau Jawa, Sungai Musi. Penulisan negara tidak 
perlu huruf kapital jika tidak diikuti nama negaranya. 
Penulisan pemerintah juga tidaK perlu menggunakan huruf 
kapital. 

 
8. Kunci: A 

Pembahasan : 
Tanda koma (,) sesudah kata masyarakat kalimat pertama 
paragraf satu seharusnya dihilangkan karena mengganggu 
fungsi subjek. Adapun tanda koma setelah kata selain itu 
pada kalimat kedua paragraf satu (B), setelah kata 
sayangnya pada kalimat pertama paragraf dua (C), setelah 
kata semikota pada kalimat pertama paragraf dua (D),  dan 
setelah kata apalagi pada kalimat terakhir paragraf dua (E) 
tidak perlu dihilangkan. Jawaban yang benar A. 

 
9. Kunci: D 

Pembahasan : 
Kalimat utama ialah kalimat yang berisi gagasan, inti, pokok 
sebuah teks. Letak kalimat utama terdapat di awal (deduktif), 
di akhir (induktif), awal-akhir (campuran/variatif), dan 
tersebar di seluruh kalimat (deskriptif-naratif). Letak kalimat 
utama yang berada di awal paragraf dapat ditandai dengan 
penggunaan kata yang bersifat umum atau kata tugas 
seperti ialah, adalah, yakni, merupakan. Kalimat utama yang 
terletak di akhir paragraf dapat ditandai dengan penggunaan 
penegasan atau konjungsi jadi, dengan demikian, oleh 
karena itu. Jawaban yang tepat ialah Kemajuan teknologi 
digital berhasil membawa dampak positif. Terletak di awal 
paragraf (deduktif), sedangkan kalimat berikutnya hanya 
berupa kalimat penjelas. 

 
 

10. Kunci: C 
Pembahasan : 
Padanan kata atu sinonim ialah kata yang memiliki arti sama 
atau mirif. Ada yang saling menggantikan, misalnya cantik, 
ayu, elok. Ada yang tidak saling menggantikan, misalnya 
besar, akbar, raya, makro. Jika merujuk pada KBBI, gadget 
berpadanan dengan gawai. Gadget dan gawai adalah kata 
yang kedudukannya bisa saling menggantikan. Iphone, 
komputer, laptop, dan telegram bukan padanan kata gadget. 
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11.  Kunci: D 
Pembahasan : 
Inti kalimat terdiri atas S-P-O dan diambil dari induk kalimat 
(tidak boleh dari anak kalimat atau perluasan). Adapun inti 
kalimat Rindu yang pintar dan baik itu senang membagikan 
makanan kepada tetangganya yang kurang mampu dan 
kelaparan ialah Rindu senang membagikan makanan. 

 Rindu   senang membagikan    makanan. 
 S                   P                         O 
 

12. Kunci: A 
Pembahasan : 
Ungkapan angkat topi bermakna menaruh hormat atau 
kekaguman bukan merasa puas atau bahagia, sombong, 
peduli sesama atau tidak mau tahu. Dalam hal ini Welky 
sebagai penggemar Valentino Rossi (pembalap Moto GP) 
menaruh hormat atau kagum terhadap pencapaian tokoh 
idolanya itu. Jawaban yang tepat ialah A. 

 
13. Kunci: C 

Pembahasan : 
Penulisan kalimat yang benar ialah Di rumahku masih ada 
kue: nastar, bangkit, kacang, dan wajik bandung; sirup leci, 
marikisa, serta jeruk. Tanda titik dua boleh digunakan untuk 
memerinci suatu hal jika disebutkan apa yang hendak dirinci, 
tanda koma digunakan untuk memerinci, dan tanda titik 
koma digunakan jika sudah ada tanda koma. Nama 
makanan yang berupa nama jenis tidak perlu menggunakan 
huruf kapital, seperti jeruk bali, satai padang, pisang ambon. 
Jawaban yang tepat ialah C. 

 
14. Kunci: D 

Pembahasan : 
Makna kata ulang lauk-pauk ialah bervariasi atau bermacam 
sama dengan sayur-mayur dalam opsi D. Makna kata ulang 
pandang-pandangan (A) ialah saling/berbalasan/resiprokal. 
Makna kata ulang mobil-mobilan (B) dan rumah-rumahan (E) 
ialah menyerupai. Makna kata ulang memanggil-manggil (C) 
ialah frekuentif (lebih dari satu kali/berulang). Jawaban yang 
tepat ialah D. 

 
15. Kunci: C 

Pembahasan : 
Kalimat majemuk setara ialah kalimat yang terdiri atas anak 
dan induk kalimat yang memiliki kedudukan setara atau 
sederajat. Adapun konjungsi yang digunakan untuk 
menggabungkan anatara anak dengan induk kalimat, yakni 
dan, serta (penjumlahan); lalu, kemudian (kelanjutan); 
sedangkan, tetapi, melainkan (pertentangan), karena itu 
(sebab); padahal, malah, apalagi (penegasan), atau 
(pilihan). Jawaban yang benar ialah Hartika membawa cuka, 
nanas, dan timun ke rumahku. Opsi A, B, D termasuk kalimat 
majemuk bertingkat. Opsi E termasuk kalimat majemuk 
campuran. 

 
16. Kunci: B 

Pembahasan : 
Tanda petik/kutip dua digunakan dalam penulisan kalimat 
langsung, istilah asing, mempertegas istilah, julukan, judul 
puisi/lagu/sajak, judul artikel dalam surat kabar/majalah, 
judul bab dalam buku. Penggunaan tanda kutip dua yang 
benar ialah Aisyah bertanya,”Kapan kamu mengambil rapor, 
Ran?”. Opsi A seharusnya tanda kutip dua mengapit kalimat 
langsung. Opsi C penulian judul buku seharusnya miring. 
Opsi D penulisan judul artikel seharusnya diapit kutip dua 
dan nama koran dimiringkan. Opsi E penulisan julukan 
seharusnya diapit kutip dua.  

 
17. Kunci: C 

Pembahasan : 
Huruf kapital digunakan dalam penulisan nama orang (opsi 
A), nama hari, bulan, tahun (opsi B), letak geografis (opsi D), 
nama orang jika diikuti jabatan atau jabatan diikuti nama 
wilayah kekuasaannya (opsi E). Kalimat Nesya membeli 
jeruk Bali untuk Paula kemarin tidak efektif karena terdapat 
penulisan jeruk Bali, seharusnya jeruk bali. Jeruk bali 
merupakan nama jenis sehingga tidak perlu menggunakan 
huruf kapital, contoh nama jenis lainnya: garam inggris, gula 
jawa, pisang banten. 

 
18. Kunci: D 

Pembahasan : 
Kalimat Pinkan dan Lesty menata dekorasi di panggung 
ketika Reno menyusun kursi termasuk kalimat efektif (bebas 
dari kesalahan), sempurna (berpola S-P-O-K dan 
mengalami perluasan K), positif (tidak mengandung kata 
negatif/ingkar), dan majemuk campuran (perpaduan anatara 
kalimat majemuk setara dan bertingkat ditandai dengan 
adanya konjungsi “dan” dan “ketika”). Kalimat tersebut 
bukan termasuk kalimat ambigu (multitafsir). Contoh kalimat 
ambigu ialah “Gerbang sekolah baru sudah dicat”. Kata baru 
bisa mengacu kepada “gerbang sekolah” atau “sekolahnya”. 

 
19. Kunci: E 

Pembahasan : 
Antonim ialah kata yang memiliki arti berlawanan. Adapun 
antonim kata “reresi” ialah bahagia atau ceria. Reresi 
bermakna kemerosotan atau penurunan suasana hati. 
Animasi bermakna lukisan/gambar elektronis yang bergerak. 
Aneksasi bermakna penyerobotan/pencaplokan. 
Reinkarnasi bermakna penjemaan kembali makhluk yang 
telah mati. Ilusi bermakna angan-angan/khayalan. Bahagia 
bermakna suasana hati tenang dan senang. Jadi, jawaban 
yang tepat ialah E.  

 
20. Kunci: E 

Pembahasan : 
Hayal, konkrit, kontiniu seharusnya khayal, konkret, kontinu. 
Urgent, varitas, zone seharusnya urgen, varietas, zona. 
Yunior, esei, pebruari seharusnya junior, esai, Februari. 
Relatip, original, ahlak seharusnya relatif, orisinal, akhlak. 
Deretan kata yang baku terdapat pada opsi E baterai, merek, 
kuarsa. 
 

21. Kunci: D 
Pembahasan : 
Judul merupakan kepala atau label sebuah bacaan. Sebuah 
bacaan akan terlihat menarik jika terdapat judulnya, lain 
halnya jika tidak. Judul mewakili isi bacaan yang dinyatakan 
dalam beberapa kata atau seperti kalimat. Judul harus 
relevan dengan isi sehingga pembaca tertarik. Judul yang 
tepat dengan teks di atas ialah Pentingnya Membangun 
Komunikasi terhadap Anak. Hal ini dapat dilihat pada awal 
paragraf pertama. Biasanya sudah disinggung di awal, 
kemudian dijelaskan. Opsi A, B, C, E tidak tepat. Jawaban 
yang tepat ialah D. 

 
22. Kunci: A 

Pembahasan : 
Bagian yang rumpang berarti ada bagian yang hilang atau 
kosong sehingga perlu dilengkapi agar terjalin kekohesi dan 
kekoherenan suatu paragraf. Ketika mengisi bagian yang 
rumpang, hal yang perlu diketahui ialah membaca satu-dua 
kalimat sebelum dan sesudahnya karena antarkalimat saling 
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bertaliang. Jadi, kalimat yang tepat untuk mengisi teks 
rumpang tersebut ialah Rasa sakit hati pun dapat 
diminimalisasi ketika terjadi kesalahpahaman. Kalimat 
sebelumnya berisi Jika menekankan etika dalam 
berkomunikasi, kemungkinan terjadinya hal-hal yang 
mengarah kepada tindakan kriminal atau kesalahpahaman 
akan kecil terjadi. Ada kata kuncinya “tindakan kriminal atau 
kesalahpahaman” sehingga kalimat berikutnya harus 
mengandung kata kunci tersebut. 

 
23. Kunci: B 

Pembahasan : 
Berdasarkan teks di atas, tujuan menjalin komunikasi 
terhadap anak ialah menciptakan pembelajaran yang efektif 
dan efisien antara orang tua dengan anak. Hal ini sesuai 
dengan kalimat kedua paragraf pertama setelah 
menjelaskan salah satu upaya menjalin hubungan baik ialah 
melalui komunikasi sehingga jelas disampaikan (secara 
eksplisit). Bukan opsi A, C, D, E. 

 
24. Kunci: B 

Pembahasan : 
Fakta merupakan suatu hal yang benar-benar terjadi 
sehingga dapat dibuktikan kebenarannya. Fakta ditandai 
dengan penulisan waktu yang sudah atau sedang terjadi, 
mengandung kata telah/sudah, objektif, dan bisa menjawab 
pertanyaan apa, siapa, berapa, kapan, di mana. Adapun 
kalimat yang termasuk fakta ialah Komunikasi merupakan 
pembicaraan yang melibatkan dua orang atau beberapa 
orang dalam kegiatan berbicara. Terdapat kata tugas yang 
menyatakan penjelasan dari sebuah pernyataan 
umum/definisi dan dapat menjawab pertanyaan apa 
sehingga dikategorikan sebagai fakta. 

 
25. Kunci: B 

Pembahasan : 
Kata penghubung yang tidak sesuai ialah serta pada kalimat 
dua, seharusnya menggunakan juga yang menyatakan ada 
hal lain, bukan penjumlahan. Serta dapat digunakan sebagai 
penjumlahan atau jika sudah ada konjungsi dan, misalnya 
Tania membeli mangga, apel, jambu, dan sawo serta 
semangka. Penggunaan konjungsi yang (A), dan (C), karena 
(D), sehingga (E) sudah benar.  

 
26. Kunci: C 

Pembahasan : 
Penulisan ke-lima, seharusnya kelima puluh dua atau ke-52 
karena menyatakan bilangan bertingkat (opsi A). Penulisan 
seratus empat puluh empat seharusnya 144 karena 
diucapkan lebih dari dua kata (B). Penulisan 2.000 
seharusnya dua ribu karena diucapkan dua kata (D). 
Penulisan 732 sebaiknya diletakkan di tengah atau akhir 
kalimat sebab tidak diperkenankan menulis angka di awal 
kalimat (opsi E). Jawaban yang benar ialah C. Penulisan Sri 
Sultan Hamengkubuwono X benar karena menyatakan 
bilangan bertingkat. Jika menggunakan angka Romawi 
tanpa ke-. Jika menggunakan angka Arab, disertai ke-, misal 
ke-12. 

 
27. Kunci: E 

Pembahasan : 
Sinestesia ialah perubahan makna akibat pertukaran 
tanggapan dua indra yang berbeda, misal Kata-katamu 
terlalu pedas. Terdapat kata pedas yang semula 
menyatakan adanya penggunaan indra pengecapan, 
berubah menjadi indra pendengaran. Hal ini juga terdapat 
dalam kalimat Kehadiran tetamu dari Surabaya itu disambut 

dingin oleh Mama Mikayla sebab mereka tidak membawa 
apa-apa. Semula mengandung indra perabaan, berubah 
menjadi pengeliahataan pada kata “hangat”. Ameliorasi ialah 
kata yang lebih halus/sopan/baik didengar, misal tunawisma 
lebih baik daripada gelandangan. Peyorasi ialah 
kebalikanya, yaitu kata yang lebih buruk didengar. 
Generalisasi disebut juga perluasan, yakni kata yang sudah 
lebih luas makna atau penggunaannya, misal Bapak, Ibu, 
berlayar. Spesialisasi disebut juga penyempitan,  yakni kata 
yang lebih sempit makna atau penggunaannya, misal 
madrasah, ustad, sarjana. 
 

28. Kunci: A 
Pembahasan : 
Paragraf di atas tidak efektif karena masih terdapat kata-kata 
yang menggunakan penulisan asing, tetapi tidak dimiringkan 
pada kalimat kedua. Jika tidak dimiringkan, sebaiknya ditulis 
sesuai dengan EBI karena kata-kata tersebut sudah 
diadaptasi. Perbaikannya ialah  Hal ini dibuktikan dengan 
banyaknya objek wisata yang menjadi primadona turis lokal, 
domestik, dan mancanegara, sebut saja Danau Toba. 
Penulisan Danau Toba sudah benar. Penulisan kata surut 
sudah benar. Penulisan  Kabupaten Karo sudah benar. 
Tidak terdapat kalimat mubazir dalam paragraf di atas. Jadi, 
jawabannya ialah A.  

 
29. Kunci: E 

Pembahasan : 
Dalam penulisan judul, setiap awal huruf (awal kata) harus 
menggunakan huruf kapital kecuali preposisi (kata depan) 
dan konjungsi (kata penghubung). Namun, jika konjungi atau 
preposisi itu mengawali judul, boleh menggunakan huruf 
kapital seperti Dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma. Di 
antara semua opsi yang sesuai dengan kaidah penulisan 
judul karangan ialah E Dampak Pencemaran Lingkungan 
terhadap Biota Laut. Opsi A, B, C, D tidak tepat. 

 
30. Kunci: D 

Pembahasan : 
Almarhum Didi Kempot    begitu dicintai    oleh para 
penggemar yang menyukai  
S   P   O 
lagu-lagu patah hatinya termasuk kalimat pasif sama dengan 
kalimat: 
Meriam Belina    amat dirindukan    oleh penonton yang 
mengidolakan peran  
S  P    O 
antagonisnya. 
Kalimat pada opsi A, B, C, E merupakan kalimat aktif 
ditandai dengan subjeknya yang melakukan tindakan dan 
predikatnya menggunakan awalan ber- dan me-. 

 
31. Kunci: A 

Pembahasan : 
Apabila awalan me- bertemu dengan kata yang didahului 
oleh huruf P, T, K, S, maka huruf tersebut lebur, kecuali 
konsonan rangkap. Kata menyalurkan bersal dari me- + 
salur+ kan = menyalurkan. Contoh konsonan rangkap: 
memproses, mengkhayal, mentransfer. Kata menterima 
tidak tepat, seharusnya menerima karena huruf t lebur. Opsi 
B terdapat kata bentukan bermotif, opsi C terdapat kata 
bentukan ditinggalkan, opsi D terdapat kata bentukan 
menyimpan, opsi E terdapat kata bentukan mengecat sudah 
benar. Jadi, jawaban yang benar ialah A. 
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32. Kunci: D 
Pembahasan : 
Kalimat majemuk pelesapan/rapatan ialah kalimat yang 
mengalami penghilangan salah satu 
bagian/struktur/pola/jabatan kalimat. Bisa penghilangan S, 
P, O, atau K. Adapun kalimat majemuk yang mengalami 
pelesapan objek ialah kalimat Ruja menyapu lantai, lalu adik 
mengepel. Objek pada induk kalimat  (klausa utama) ialah 
“lantai”, sedangkan pada anak kalimatnya (klausa bawahan) 
sudah dihilangkan/dilesapkan. Inilah yang dimaksud dengan 
pelesapan objek. 

 
33. Kunci: E 

Pembahasan : 
Litotes ialah gaya bahasa yang melemahkan/mengecilkan 
arti. Hiperbola adalah gaya bahasa yang melebih-
melebihkan/membesarkan keadaan sesungguhnya. 
Personifikasi ialah gaya bahasa penginsanan, maksudnya 
memanusiakan benda lain. Oksimoron ialah gaya bahasa 
yang berlawanan dengan apa yang dinyatakan sebelumnya. 
Simile ialah gaya bahasa yang membandingkan dua hal 
sekaligus, tetapi dianggap memiliki persamaan, ditandai 
dengan penggunaan kata bak, laksana, ibarar, umpama, 
seperti. Kalimat  Lupakan saja semua tentang dia, jangan 
kau bermuram sampai wajahmu seperti jeruk purut begitu 
mengandung majas “simile”. Jawaban yang benar ialah E. 

 
34. Kunci: B 

Pembahasan : 
Kalimat Siang malam aku belajar agar lulus tes masuk AKPOL 
tahun ini mengandung frasa setara, yakni “siang malam”. 
Frasa setara ialah gabungan kata yang kedudukannya 
sederajat/setara yang dapat disisipi konjungsi dan/atau, bisa 
berupa lawan kata misalnya tua muda atau besar kecil. Frasa 
atributif berimbuhan (unsur atributnya mendapati imbuhan) 
misalnya tangga berjalan. Frasa idiomatis (mengandung 
ungkapan/kiasan) misalnya tangan besi. Frasa bertingkat 
(kedudukannya tidak sederajat, diambil dari dua kata yang 
semula berbeda makna, kemudian digabungkan sehingga 
menghasilkan makna baru) misalnya jam tangan. Frasa 
ambigu (multitafsir) misalnya pintu rumah baru. 

 
35. Kunci: D 

Pembahasan : 
Kalimat Jangankan sepuluh kali, lima kali, sekali saja dia 
belum pernah ke sini mengandung majas antiklimaks, yaitu 
gaya bahasa yang menyebutkan urutan sesuatu dari yang 
besar menuju ke yang kecil. Kebalikan dari klimaks (urutan 
dari kecil menuju ke besar). Sama dengan kalimat Aku 
sudah memberinya uang seratus ribu, lima puluh ribu, dan 
sepuluh ribu selama seminggu ini (opsi D). Opsi A 
mengandung majas klimaks. Opsi B mengandung majas 
hiperbola (sesutau yang berlebihan/dibesar-besarkan). Opsi 
C mengandung majas simile (membandingkan dua hal 
sekaligus, tetapi dianggap memiliki persamaan). Opsi E 
mengandung majas metonimia (menyebutkan merek suatu 
benda). Jawaban yang benar ialah D. 

 
36. Kunci: B 

Pembahasan : 
Penulisan kata depan (preposisi) di dan ke dipisah dari kata 
yang mengikutinya karena kata yang mengikutinya itu 
menunjukkan tempat, baik menyebutkan letak (di atas, di 
bawah, ke ujung, ke pangkal) maupun nama 
geografis/wilayahnya (di pasar, di rumah, di Kota Medan, ke 
Kabupaten Simalungun, ke Padang, ke Jerman). Opsi A, C, 
D, E telah sesuai. Kalimat  Kakek menyimpan kunci motor 

ayah dilaci lemarinya salah karena penulisan dilaci, 
seharusnya di laci karena menunjukkan tempat.  

 
37. Kunci: A 

Pembahasan : 
Kalimat tanya Bagaimakah penanganan masalah 
kriminalisasi terhadap perempuan di Indonesia? Ada 
jawabannya di dalam teks. Jawaban dari pertanyaan itu ialah  
masalah kriminalisasi terhadap perempuan di Indonesia 
tergolong memprihatinkan, ironisnya belum bisa diatasi 
secara efektif, efisien, dan paripurna (terletak di awal kalimat 
paragraf pertama). Opsi B, C, D, E tidak ada jawabannya di 
dalam teks. Jawaban yang tepat ialah A. 

 
38. Kunci: D 

Pembahasan : 
Kalimat Pelaku yang mengendarai motor tiba-tiba 
mendekatinya dan dilakukan pelecehan tida efektif karena 
tidak paralel (sejajar), seharusnya diubah menjadi Pelaku 
yang mengendarai motor tiba-tiba mendekatinya dan 
melakukan pelecehan. Penulisan inisial sudah benar (A). 
Penulisan artis sudah benar (B). Penulisan kawasan Bintaro 
sudah benar (C). Penulisan tanah air sudah benar (E). Jadi, 
jawaban yang benar ialah D. 

 
39. Kunci: A 

Pembahasan : 
Opini merupakan pendapat atau argumentasi. Dalam hal ini 
yang ditanyakan ialah opini penulis. Opini penulis berarti 
sudut pandang pribadi penulis tanpa adanya campur 
tangan/gagasan  di luar pendapatnya ketika mengangkat 
suatu masalah. Adapun opini penulis berdasarkan teks di 
atas ialah Masalah kriminalisasi terhadap perempuan di 
Indonesia tergolong memprihatinkan. Opsi B bukan 
merupakan opini penulis, melainkan hal yang bersifat umum 
dari suatu isu. Opsi C, D, E termasuk fakta. Jawaban yang 
tepat ialah A. 

 
40. Kunci: B 

Pembahasan : 
Tanda penghubung (-) tidak digunakan untuk menyatakan 
sampai dengan. Penggunaan tanda penghubung pada 
kalimat Kikan menginap di rumah nenek sejak hari Jumat-
Senin tidak tepat, sebaiknya diganti menjadi tanda pisah (—
) atau menggunakan singkatan s.d. (sampai dengan) 
Perbaikannya adalah Jumat—Senin atau Jumat s.d. Senin. 
Opsi A, C, D, E sudah tepat. 

 
41. Kunci: C 

Pembahasan : 
Pascalebaran seharusnya ditulis pasca-Lebaran. Jika 
awalan bertemu dengan huruf kapital, ditulis menggunakan 
tanda hubung (-). Contoh lain anti-ISIS, di-PHK, pro-
Indonesia. Penulisan nonalami, transwilayah, bumiputera, 
alhamdulillah sudah benar. 

 
42. Kunci: D 

Pembahasan : 
Kalimat Febi membawa tas hitam ke sekolah tergolong 
kalimat efektif. Secara sintaksis dan semantik maksudnya 
jelas. Kalimat Yang membawa gawai harap dimatikan 
dahulu ambigu karena tidak jelas siapa yang dimatikan, 
pembawa gawai atau gawainya. Kalimat Rania datang ke 
rumahku memberi tahu ibuku tergolong ambigu karena bisa 
jadi Rania datang mengabarkan kepada Ibu atau datang 
hanya untuk memberi tahu (makanan). Kalimat Penulisan 
puisi baru dilaksanakan tadi pagi tergolong ambigu karena 



 
                  

 

 

19 

kata baru mengacu kepada puisinya atau pelaksanaan 
penulisannya. Kalimat Teman Faisal yang kurus itu memiliki 
lima ekor kambing tergolong ambigu karena fisik yang kurus 
mengacu kepada Faisal atau temannya. 

 
43. Kunci: E 

Pembahasan : 
Kata diharuskan tidak boleh dihilangkan karena berfungsi 
sebagai subjek. Kata para dan disebabkan dihilangkan 
karena mubazir. Kata public diganti menjadi publik. Kata 
Negara diubah menjadi negara  karena tidak diikuti letak 
geografis (nama negaranya). Jadi, opsi E Tidak termasuk 
perbaikan kalimat di atas.  

 
44. Kunci: C 

Pembahasan : 
Penulisan badan usaha seperti UD, CV, dan PT tidak perlu 
menggunakan tanda titik karena tergolong singkatan yang 
diambil dari awal huruf setiap kata dan ditulis menggunakan 
huruf kapital, berdeba dengan penulisan a.n., u.b., s.d. wajib 
menggunakan tanda titik (opsi A dan B). Akhir kalimat 
langsung jika berupa kalimat berita juga menggunakan 
tanda titik sbelum ditutup oleh tanda kutip (D). Penulisan 
singkatan gelar akademik juga menggunakan tanda titik (E).  
Jawaban yang tepat ialah C. 
 

45. Kunci: E 
Pembahasan : 
Beberapa kata sandang ialah sang, si, hang, dang. “Sang” 
dipakai untuk mnegiringi panggilan kepada Tuhan, raja, 
makhluk hidup lainnya atau benda mati dengan maksud 
menghormati atau meninggikan martabat, misal Sang 
Pencipta, Sang Ratu. “Si” dipakai untuk menunjukkan 
kesetaraan bagi kata benda yang diikutinya atau mengiringi 
julukan, biasanya digunakan untuk tokoh dalam dongeng 
atau cerita rakyat, misal Si Kancil, Si Kurus. “Dang” 
digunakan untuk menyebut wanita yang memiliki 
kehormatan, misal Dang Maharani. “Hang” digunakan untuk 
menyebut seseorang yang dimuliakan, misal Hang Tuah, 
Hang Jebat. Jadi, jawaban yang tepat ialah E Seorang anak 
hendaklah berbakti kepada Si Ibu yang telah melahirkannya. 
Penggunaan kata sandang –si- kurang tepat, seharusnya 
sang. 
 

46. Kunci: A 
Pembahasan : 
Konflik ialah masalah atau problem yang muncul akibat 
adanya kesenjangan antara seseorang dengan orang lain 
yang mengakibatkan terjadinya 
benturan/perdebatan/permusuhan/perselisihan/ketidaksepa
katan. Dalam penggalan dialog di atas, konflik yang 
tergambar ialah Ferdian menolak ajakan Andi untuk 
membagi-bagikan sembako. Ferdian lebih memilih duduk di 
atas mobil silvernya daripada ikut Andi membagi-bagikan 
sembako. Jawaban yang tepat ialah A. Opsi B bukan konflik. 
Opsi C tidak sesuai dengan isi. Opsi D tidak sesuai dengan 
isi. Opsi E juga tidak disebutkan dalam dialog. 
 

47. Kunci: C 
Pembahasan : 
Ferdian tidak mau diajak oleh Andi untuk membagi-bagikan 
sembako kepada sesiapa yang melintas. Dia hanya memilih 
duduk di atas mobil. Lalu, Andi menegurnya, dia justru tidak 
terima dan merasa tidak sepadan berinteraksi dengan orang 
miskin. Dengan demikian, watak Ferdian ialah angkuh. 
Bukan ramah, dermawan, periang, dan rendah hati. 
Jawaban yang tepat ialah C. 

48. Kunci: C 
Pembahasan : 
Tertimpa tangga bermakna terkena musibah. Mencoreng 
muka bermakna membuat malu atau aib. Membawa angin 
segar bermakna ada berita gembira atau kabar baik. Pasang 
badan bermakna mendapat hukuman, membela diri, atau 
berhias, tergantung konteks kalimatnya. Buah tangan 
bermakna pemberian atau oleh-oleh. Jadi, ungkapan yang 
tepat sesuai ilustrasi di atas ialah membawa angin segar. 

 
49. Kunci: E 

Pembahasan : 
Kata yang tepat untuk mengisi bagian yang rumpang di atas 
ialah bantuan, bekerja, kesejahteraan. Opsi A, B, C, D 
kurang tepat. “Bantuan” tergolong kata benda, “bekerja” 
tergolong kata kerja yang dapat digabungkan dengan kata 
“sama” (bekerja sama), “kesejahteraan” tergolong kata 
benda (nomina) yang dibentuk dari kata sifat “sejahtera”. 

 
50. Kunci: C 

Pembahasan : 
Mengiris, menyayat, mencincang merupakan kata khusus 
dari kata memotong. Kata khusus ialah kata yang memiliki 
cakupan lebih sempit sehingga tidak bisa dijabarkan lagi. 
Kata umum ialah kata yang cakupannya luas sehingga dapat 
diklasifikasi lagi. Contoh kata umum salah satunya bunga, 
kata khususnya mawar, anggrek, dahlia, kamboja. Jawaban 
yang tepat ialah C. 
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MATEMATIKA 

51. Kunci: A 
Pembahasan : 

(−3𝑥4𝑦−2)3 = (−3)3𝑥4∙3𝑦−2∙3 

           = −27𝑥12𝑦−6 

 

52. Kunci: C 
Pembahasan : 

4(3 + √3)(3 − √3)

2 + √7
=

4(9 − 3)

2 + √7
×

2 − √7

2 − √7
 

             = −𝟏𝟔 + 𝟖√𝟕 

 

53. Kunci: C 
Pembahasan : 

 
𝑥−4𝑦𝑧−2

𝑥−3𝑦2𝑧−4
= 𝑥−4+3𝑦1−2𝑧−2+4 

    = 𝑥−1𝑦−1𝑧2 

    = 3 × 5 × 22 = 𝟔𝟎 

 

54. Kunci: E 
Pembahasan : 

𝑎2 − 𝑏2 = (𝑎 + 𝑏)(𝑎 − 𝑏) 

 = (2 + √5 + 2 − √5)(2+ √5 − 2 + √5 ) 

   = 8√5  

 

55. Kunci: A 
Pembahasan : 

 5 log 150 −  5 log 24 +  5 log4 =  5 log (
150

24
× 4) =

 5 log 52 = 2 

 

56. Kunci: C 
Pembahasan : 

log 8 + log(𝑥 − 1) = log4𝑥 

          log 8(𝑥 − 1) = log 4𝑥 

                8(𝑥 − 1) = 4𝑥 

       𝑥 = 2 

 

57. Kunci: A 
Pembahasan : 

1

3
(𝑥 − 2) =

1

4
(𝑥 − 4) 

4(𝑥 − 2) = 3(𝑥 − 4) 

      `       𝑥 = −4 

58. Kunci: B 
Pembahasan : 

5𝑥 − 2𝑦 = 9   × 5   25𝑥 − 10𝑦 = 45 

8𝑥 − 5𝑦 = 0   × 2   16𝑥 − 10𝑦 = 0 

                           𝑥 = 5 

Subs 𝑥 = 5 ke pers 5𝑥 − 2𝑦 = 9  

Maka 𝑦 = 8 

Sehingga 3𝑥1 − 2𝑦1 = 3(5) − 2(8) = −1 

 

59. Kunci: D 
Pembahasan : 

• Syarat agar √4𝑥 + 12 memiliki solusi adalah  

4𝑥 + 12 ≥ 0  →  𝑥 ≥ −3 

• Syarat penyebut dalam pecahan adalah 

2𝑥 + 6 ≠ 0    → 𝑥 ≠ −3 

Sehingga daerah asalnya adalah {𝒙|𝒙 > −3, 𝑥 ∈ 𝑅} 

 

60. Kunci: A 
 Pembahasan :  

 Menggunakan turunan pertama,  

 𝑦 = 3𝑥2 + 6𝑥 − 5 
 𝑦′ = 6𝑥 + 6 = 0 
        𝒙 = −𝟏 
 Maka  
 𝑦 = 3(−1)2 + 6(−1) − 5 
 𝒚 = −𝟖 
 Jadi kordinat titik balik 𝑃(−1,−8) 

 

61. Kunci: B 
Pembahasan : 

Garis memotong sumbu X di titik (𝑝, 0) dan (𝑞, 0) adalah 

𝑦 = 𝑎(𝑥 − 𝑝)(𝑥 − 𝑞) . 

Sehingga 𝑝 = −2 dan 𝑞 = 4, maka 𝑦 = 𝑎(𝑥 + 2)(𝑥 −

4) 

Grafik melalui titik (1,9) →             9 = 𝑎(1 + 2)(1 − 4) 

                       𝑎 = −1 

Jadi persamaan grafik fungsi kuadrat adalah  

𝑦 = −1(𝑥 + 2)(𝑥 − 4) 

 𝒚 = −𝒙𝟐 + 𝟐𝒙 + 𝟖 

 

62. Kunci: A 
Pembahasan : 

• 𝑥1 + 𝑥2 = −
8

2
= −4 

• 𝑥1 ∙ 𝑥2 =
𝑝

2
 

• 𝑥1
2 + 𝑥2

2 = (𝑥1 + 𝑥2)
2 − 2𝑥1𝑥2 

       10 = (−4)2 − 2 ∙
𝑝

2
 

         𝒑 = 𝟔 

 

63. Kunci: E 
Pembahasan : 

Persamaan lingkaran dengan pusat O(0,0) dan berjari jari r 

adalah 

𝑥2 + 𝑦2 = 𝑟2  → 𝑥2 + 𝑦2 = 144 

 

64. Kunci: D 
Pembahasan : 

Persamaan lingkaran berpusat di titik (a,b) yang melalui titik 

(x,y) , 

Bentuk umum : 

   (𝑥 − 𝑎)2 + (𝑦 − 𝑏)2 = 𝑟2 

(5 − 2)2 + (−1− 3)2 = 𝑟2 

                                  𝑟 = 5 

Maka 

(𝑥 − 2)2 + (𝑦 − 3)2 = 52 

𝑥2 + 𝑦2 − 4𝑥 − 6𝑦 − 12 = 0 

 

65. Kunci: B 
Pembahasan : 

𝑥2 + 𝑦2 = 𝑟2 

𝑥2 + 𝑦2 = 16 

Maka  

Luas lingkaran = 𝜋𝑟2 = 16𝜋 
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66. Kunci: E 
Pembahasan : 

(𝑓𝜊𝑔)(𝑥) = 𝑓(𝑔(𝑥)) 

      = 𝑓(2𝑥 − 1) 

      = 2(2𝑥 − 1)2 − 3(2𝑥 − 1) + 7 

      = 8𝑥2 − 14𝑥 + 12 

 

67. Kunci: A 
Pembahasan : 

     (𝑓𝜊𝑔)(𝑥) = 3𝑥2 + 4 

       𝑓(𝑔(𝑥)) = 3𝑥2 + 4 

3(𝑔(𝑥)) + 1 = 3𝑥2 + 4 

             𝒈(𝒙) = 𝒙𝟐 + 𝟏 

 

68. Kunci: C 
Pembahasan :  

Menggunakan rumus 𝑓(𝑥) =
𝑎𝑥+𝑏

𝑐𝑥+𝑑
 untuk 𝑐𝑥 + 𝑑 ≠ 0 

𝑓−1(𝑥) =
−𝑑𝑥+𝑏

𝑐𝑥−𝑎
 , untuk 𝑐𝑥 − 𝑎 ≠ 0 

Maka 𝑓−1(𝑥) =
−5𝑥−1

2𝑥−3
=

5𝑥+1

3−2𝑥
 untuk 𝑥 ≠

3

2
 

 

69. Kunci: C 
Pembahasan : 

Misakan 𝑥 = banyak kue bika 

    𝑦 = banyak kue putri salju 

Fungsi kendala   : 𝑥 ≥ 0 ; 𝑦 ≥ 0 

     :  3𝑥 + 2𝑦 ≤ 7 

     :    𝑥 + 2𝑦 ≤ 2 

     :  
1

2
𝑥 +

1

3
𝑦 ≤ 3 

 

70. Kunci: B 
Pembahasan : 

𝐴𝐵 = [
3 1
0 2

] [
2 5
1 3

] 

      = [
3(2) + 1(1) 3(5) + 1(3)

0(2) + 2(1) 0(5) + 2(3)
]  

      = [
7 18
2 6

]  

𝐴𝐵−1 =
1

7(6) − 18(2)
[
6 −18
−2 7

] 

          =
1

6
[
6 −18

−2 7
] 

 

71. Kunci: D 
Pembahasan : 

𝐾 = 𝐿 → [
𝑎 2 3
5 4 𝑏
8 3𝑐 11

] = [
6 2 3
5 4 2𝑎
8 4𝑏 11

] 

Sehingga 𝑎 = 6 ; 𝑏 = 2𝑎 = 12 

   3𝑐 = 4𝑏 → 𝑐 =
4×12

3
= 16 

 

72. Kunci: E 
Pembahasan : 

𝑀 = 𝐴 − 𝐵𝐶 

    = [
7 3
8 −2

] − [
2 −1
1 3

] [
2 −2
1 −1

] 

    = [
4 6
3 3

] 

|𝑴| = |
4 6
3 3

| = 4(3) − 6(3) = −𝟔 

73. Kunci: D 
Pembahasan : 

𝑈10 = 𝑎 + 9𝑏 = 41 

  𝑈3 = 𝑎 + 2𝑏 = 13 

                   7𝑏 = 28 

Maka 𝑏 = 4 dan 𝑎 = 5 

 𝑆𝑛 =
𝑛

2
(2𝑎 + (𝑛 − 1)𝑏) 

𝑆15 =
15

2
(2 ∙ 5 + (15 − 1)4) 

       = 𝟒𝟗𝟓 

 

74. Kunci: C 
 Pembahasan : 

  𝑆𝑛 =
𝑛

2
(𝑎 + 𝑈𝑛) 

𝑆10 =
10

2
(15 + 78) 

𝑺𝟏𝟎 = 𝟒𝟔𝟓 

 

75. Kunci: A 
Pembahasan : 

𝑈5

𝑈2
=

𝑎𝑟4

𝑎𝑟
=

96

−12
 

   𝒓 = −𝟐 

𝑎𝑟 = 𝑎(−2) = −12 

        𝒂 = 𝟔 

Maka 𝑈𝑛 = 𝑎𝑟𝑛−1 

           𝑈8 = 6(−2)7 = −𝟕𝟔𝟖 

 

76. Kunci: B 
Pembahasan : 

𝑈5 = 𝑎 + 4𝑏 = 5.800.000 

𝑈1 = 𝑎          = 4.600.000 

                  4𝑏 = 1.200.000 

                    𝑏 = 300.000 

Maka : 

𝑈15 = 𝑎 + 14𝑏 

       = 4.600.000 + 14(300.000) 

       = 8.800.000 

 

77. Kunci: E 
Pembahasan : 

𝑐𝑜𝑠2𝑥

cot 𝑥
=

𝑐𝑜𝑠 2𝑥
cos 𝑥
sin𝑥

 

           = cos 𝑥 sin𝑥 

           = sin 𝑥 cos 𝑥 

 

78. Kunci: E 
Pembahasan : 

tan2400 tan 300 − cos 1800

tan2400 −tan300

=
tan600 tan300 − cos1800

tan 600 −tan300  

                                                       =
√3 ∙

1
3√3 − (−1)

√3 −
1
3√3

 

                                                       =
1 + 1

2
3√3

= √𝟑 
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79. Kunci: B 
Pembahasan : 

2 sin𝑥0 = √3 

   sin𝑥0 =
1

2
√3 

Maka  

𝑥1
0 = 𝟔𝟎𝟎  

𝑥2
0 = 1800 − 600 = 𝟏𝟐𝟎𝟎 

 

80. Kunci: C 
Pembahasan : 

lim
𝑥→−2

(
3𝑥2 + 5𝑥 − 2

2𝑥2 + 4𝑥
) = lim

𝑥→−2

(3𝑥 − 1)(𝑥 + 2)

2𝑥(𝑥 + 2)
 

                                         = lim
𝑥→−2

(3𝑥 − 1)

2𝑥
 

                                         =
3(−2) − 1

2(−2)
 =

7

4
 

81. Kunci: B 
Pembahasan : 

lim
𝑥→0

sin2𝑥 − sin 2𝑥 cos2𝑥

𝑥(1 − cos2𝑥)
 

= lim
𝑥→0

sin2𝑥 (1 − cos 𝑥)

𝑥(1 − cos2𝑥)
 

= lim
𝑥→0

sin2𝑥

𝑥
 

= 2 

 

82. Kunci: A 
Pembahasan : 

𝑓(𝑥) = (3𝑥2 − 2)4 

𝑓′(𝑥) = 4(3𝑥2 − 2)3(6𝑥) 

       = 24𝑥(3𝑥2 − 2)3 

 

83. Kunci: A 
Pembahasan : 

   𝑓(𝑥) = 2𝑥3 + 7𝑥2 − 5𝑥 + 3 

  𝑓′(𝑥) = 6𝑥2 + 14𝑥 − 5 

 𝑓′′(𝑥) = 12𝑥 + 14 

𝑓′′(−1) = 12(−1) + 14 = 𝟐 

 

84. Kunci: A 
Pembahasan : 

Suatu fungsi 𝑓(𝑥) akan merupakan fungsi naik jika 

𝑓′(𝑥) > 0 

𝑓(𝑥) = 2𝑥3 + 12𝑥2 − 30𝑥 + 5 

                    𝑓′(𝑥) > 0 

6𝑥2 + 24𝑥 − 30 > 0 

        𝑥2 + 4𝑥 − 5 > 0 

   (𝑥 + 5)(𝑥 − 1) > 0 

𝑥 = −5 atau 𝑥 = 1 

 

        +  -        + 

   -5                 1 

Karena 𝑓(𝑥) > 0 maka daerah intervalnya yang bertanda 

“+” 

Jadi, fungsi 𝑓(𝑥) merupakan fungsi naik pada interval 𝑥 <

−5 atau 𝑥 > 1 

 

 

85. Kunci: B 
Pembahasan : 

∫(3𝑥 − 4)(3𝑥 + 2) 𝑑𝑥 = ∫(9𝑥2 − 6𝑥 − 8)𝑑𝑥 

=
9

2 + 1
𝑥3 −

6

1 + 1
𝑥2 − 8𝑥 + 𝐶 

= 3𝑥3 − 3𝑥2 − 8𝑥 + 𝐶 

 

86. Kunci: B  
Pembahasan : 

∫(6√𝑥 − 4𝑥 + 3)

4

1

𝑑𝑥 

= [
6

1
2

+ 1
𝑥

1
2
+1 −

4

1 + 1
𝑥1+1 + 3𝑥]

1

4

 

= [4𝑥√𝑥 − 2𝑥2 + 3𝑥]
1

4
 

= 12 − 5 

= 7 

 

87. Kunci: E 
Pembahasan: 

3 < 2𝑥 + 7 ≤ 5 

3 − 7 < 2𝑥 + 7 − 7 ≤ 5 − 7 

−4 < 2𝑥 ≤ −2 

−2 < 𝑥 ≤ −1 

 

88. Kunci: B 
Pembahasan : 

𝑃𝑄⃗⃗⃗⃗  ⃗ = (
−1
4

) − (
3

−1
) = (

−1 − 3
4 − (−1)

) = (
−4
5

)    

 

89. Kunci: D 
Pembahasan : 

|𝐾 | = √(4)2 + (−2)2 = 2√5 

 

90. Kunci: C 
Pembahasan : 

 8𝑃3 =
8!

(8 − 3)!
=

8 × 7 × 6 × 5!

5!
= 336 

 

91. Kunci: B 
Pembahasan : 

 27𝐶2 =
27!

(27 − 2)! 2!
=

27 × 26 × 25!

25! 2!
= 351 

92. Kunci: D 
Pembahasan : 

Banyak mata dadu ada 6 dan koin terdiri dari angka dan 

gambar 

Sehingga ruang sampel adalah 6 x 2 = 12 

 

93. Kunci: A 
Pembahasan : 

Misal : n(s) = total keluarga yang disurvei 

 A = keluarga yang memiliki mobil 

 B = keluarga yang memiliki sepeda motor 

 𝑥 = keluarga yang tidak memiliki keduanya 

𝑛(𝑠) = 𝐴 + 𝐵 − 𝐴 ∩ 𝐵 + 𝑥 

100 = 36 + 60 − 20 + 𝑥 
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𝑥 = 24 

Maka  

𝑃(𝑥) =
𝑛(𝑥)

𝑛(𝑠)
=

24

100
=

6

25
 

 

94. Kunci: C 
Pembahasan: 

Diagonal ruang kubus = 𝑟√3 = 6√3 

 

95. Kunci: C 
Pembahasan : 

       H     G 

          G 

 E           F 

   

     D                     C        A    𝛼      C 

A  B 

 

Sudut 𝛼 = ∠𝐶𝐴𝐺 

Maka 

cos𝛼 = 
𝐴𝐶

𝐴𝐺
=

10√2

10√3
=

1

3
√6 

 

96. Kunci: E 
Pembahasan : 

𝑥 =
50(5) + 60(9) + 70(6) + 80(7) + 90(3)

30
 

    =
2130

30
= 71 

Banyak siswa yang mendapatkan nilai lebih dari 71 adalah 

10 orang 

 

97. Kunci: C 
Pembahasan : 

𝑥𝑔𝑎𝑏 =
𝑛1 ∙ 𝑥1 + 𝑛2 ∙ 𝑥2

𝑛1 ∙ 𝑛2
 

  6,4 =
21 ∙ 6,3 + 3𝑥2

24
 

    𝑥2 = 7,1 

 

98. Kunci: D 
Pembahasan: 

    Med 

        𝑄1     𝑄2      𝑄3 

Jadi Median = Quartil 2 

 

99. Kunci: D 
Pembahasan : 

Nilai yang paling banyak terletak pada interval 66 – 70  

Modus = 𝑡𝑏 +
𝑑1

𝑑1+𝑑2

× 𝑃 

             = 65,5 +
6

6+4
(5)  

 = 68,5 

 

100. Kunci: A 
Pembahasan: 

𝑛 = 50 →  
1

2
𝑛 = 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nilai frekuensi 

56 – 60 

61 – 65 

66 – 70 

71 – 75 

76 – 80 

81 – 85 

5 

8 

14 

10 

3 

10              

 

Med = 𝑡𝑏 +
1

2
𝑛−𝑓𝑘𝑖

𝑓𝑖
× 𝑃  

= 65,5 +
25 − (5 + 8)

14
∙ 5 

= 66,93 
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PENGETAHUAN UMUM 
 

101. Kunci: A 
Pembahasan : 
Menurut pasal 1 ayat 4 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 
Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa Peraturan 
Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh 
Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara 
ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 
 

102. Kunci: C 
Pembahasan : 
Berdasarkan UU No.2 Tahun 2002 pasal 5 ayat 1 Kepolisian 
Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang 
berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban 
masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan 
perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat 
dalam rangka terpeliharanyakeamanan dalam negeri. 

 
103. Kunci: D 

Pembahasan : 
Pasal 13 UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 
Republik Indonesia Tugas pokok Kepolisian Negara Republik 
Indonesia adalah: 
a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; 
b. Menegakkan hukum; dan 
c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan 
kepada masyarakat. 
 

104. Kunci: E 
Pembahasan : 
Pasal 30 Ayat 2 UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 
Republik Indonesia, Usia pensiun maksimum anggota Kepolisian 
Negara Republik Indonesia 58 (lima puluh 
delapan) tahun dan bagi anggota yang memiliki keahlian khusus 
dan sangat dibutuhkan dalam 
tugas kepolisian dapat dipertahankan sampai dengan 60 (enam 
puluh) tahun. 

 
105. Kunci: A 

Pembahasan : 
Pasal 11 Ayat 3 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 
Republik Indonesia dijelaskan bahwa Persetujuan atau 
penolakan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap usul Presiden 
harus diberikan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) 
hari 
terhitung sejak tanggal surat Presiden diterima oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat 
 

106. Kunci: C 
Pembahasan : 
Pasal 20  Ayat 1 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 
Negara Republik Indonesia , Pegawai Negeri pada Kepolisian 
Negara Republik Indonesia terdiri atas : 
a. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan 
b. Pegawai Negeri Sipil. 

 
107. Kunci: E 

Pembahasan : 
UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 
Indonesia Pasal 21 Ayat 1. Untuk diangkat menjadi anggota 
Kepolisian Negara Republik Indonesia seorang calon harus 
memenuhi syarat sekurang-kurangnya sebagai berikut : 
a. Warga negara Indonesia; 
b. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

c. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia 
berdasarkan Pancasila dan undang-undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

d. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum 
atau yang sederajat; 

e. Berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun; 
f. Sehat jasmani dan rohani; 
g. Tidak pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan; 
h. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan 
i. Lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan anggota 

kepolisian. 
 
108. Kunci: B 

Pembahasan : 
Pasal 38 Ayat 1 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 
Negara Republik Indonesia. Komisi Kepolisian Nasional 
bertugas : 
a. Membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan 

Kepolisian Negara Republik 
Indonesia; dan 

b. Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam 
pengangkatan dan pemberhentian 
Kapolri. 

 
109. Kunci: D 

Pembahasan : 
Reserse dan Kriminal (Satreskrim) bertugas melaksanakan 
penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan 
penyidikan  tindak  pidana,  termasuk  fungsi  identifikasi  dan  la
boratorium forensik lapangan serta pembinaan, koordinasi dan 
pengawasan PPNS. 

Dalam melaksanakan tugas Satreskrim menyelenggarakan fungsi: 
a. Pembinaan teknis terhadap administrasi penyelidikan dan 

penyidikan, serta identifikasi dan laboratorium forensik 
lapangan; 

b. Pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, 
dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

c. Pengidentifikasian  untuk  kepentingan  penyidikan  dan  pe
layanan umum; 

d. Penganalisisan   kasus   beserta   penanganannya,   serta   
mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Satreskrim; 

e. Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana yang 
dilakukan oleh penyidik pada unit reskrim Polsek dan 
Satreskrim Polres; 

f. Pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS baik di 
bidang operasional maupun administrasi penyidikan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

g. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum dan 
khusus, antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi, dan 
tindak pidana tertentu di daerah hukum Polres. 

110. Kunci: A 
Pembahasan : 
Isi TRI BRATA : 
1. Rastra Sewakottama (Abdi Utama daripada Nusa dan 
Bangsa)  
2. Nagara Janottama (Warga Negara Tauladan daripada 
Negara) 
3. Jana Anucasanadharma (Wajib menjaga ketertiban Pribadi 
daripada Rakyat) 
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111. Kunci: C  
Pembahasan : 
Setelah lulus Akpol, mereka akan mendapat pangkat Inspektur 
Polisi Dua (Ipda) yang akan ditempatkan di bidang operasional 
dan administrasi di seluruh wilayah Indonesia. Karir Perwira 
pertama di kepolisian dimulai dari pangkat Ipda. Seseorang 
berpangkat Ipda mesti menjalani karir setidaknya selama 3 
tahun untuk kemudian bisa menjadi Inspektur Polisi Satu (Iptu). 
Sementara seorang Iptu mesti menghabiskan waktu 6 tahun 
untuk bisa diangkat menjadi Ajun Komisaris Polisi (AKP). AKP 
harus melalui waktu dua tahun  untuk bisa melangkah menjadi 
Perwira Menengah berpangkat Komisaris Polisi. Pada 
golognan Perwira Menengah, pangkat di atas Kompol adaah 
Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) dan Komisaris Besar 
(Kombes). Sementara Perwira Tinggi Kepolisian dimulai dari 
pangkat Brigadir Jenderal Polisi (BRIGJEN), Inspektur 
Jenderal Polisi (IRJEN), Komisaris Jenderal Polisi (KOMJEN), 
dan Jenderal Polisi 

 
112. Kunci: C  

Pembahasan : 
Didalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 
Republik Indonesia Pasal 40 dijelaskan bahwa “ Segala 
pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan 
tugas Komisi Kepolisian Nasional dibebankan pada Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara”. 

 
113. Kunci: E 

Pembahasan : 
Pejuang pengawal dan pengaman Negara Republik Indonesia 

 
114. Kunci: E 

Pembahasan :  
“Makna Catur Prasetya”  
 “MENIADAKAN SEGALA BENTUK GANGGUAN KEAMANAN” 
bermakna : 
 “Setiap insan Bhayangkara” terpanggil untuk : 
1. Menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.  
2. Bersama-sama dengan masyarakat meningkatkan daya 

cegah dan daya penanggulangan gangguan Kamtibmas.  
3. Senantiasa berperan secara aktif dalam menaggulangi 

setiap permasalahan yang timbul dalam kehidupan 
masyarakat dan  

4. Membangun kemitraan dengan pengemban fungsi 
keamanan lainnya dalam rangka menjaga dan memelihara 
kewibawaan Pemerintah Republik Indonesia.  

 
 “MENJAGA KESELAMATAN JIWA RAGA, HARTA BENDA DAN 
HAK ASASI MANUSIA” bermakna : 
“Setiap insan Bhayangkara “terpanggil untuk :  

1. Melindungi masyarakat dari setiap gangguan dan ancaman. 
2. Menjamin kelancaran aktivitas masyarakat sehari-hari  
3. Memberikan pengayom, perlindungan dan pelayanan 

secara optimal kepada masyarakat dan  
4. Menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak masyarakat 

dalam berbagi bidang kehidupan  
 
“MENJAMIN KEPASTIAN BERDASARKAN HUKUM” Bermakna : 

 “Setiap insan Bhayangkara” terpanggil untuk :  
1. Menjunjung tinggi dan menjamin tigaknya supremasi 

hukum.  
2. Memberikan ketauladanan kepada masyarakat dalam 

mematuhi dan menaati hukum.  
3. Memahami dan menghormati norma-norma dan nilai-

nilai yang berlaku dan menjunjung tinggi dalam 
kehidupan masyarakat,  

4. Melaksanakan asas-asas pertanggungjawaban publik 
(keterbukaan, serta menghormati hak asasi manusia) 
persamaan di hadapan hukum bagi setiap warga 
masyarakat”. 

 
“MEMELIHA PERASAAN TENTRAM DAN DAMAI” Bermakna :  
“Setiap insan Bhayangkara “ terpanggil untuk :  

1. Meniadakan segala bentuk kekhawatiran, keresahan, 
ketakutan dan ketidaknyamanan dalam kehidupan 
masyarakat.  

2. Bekerja sama dengan masyarakat dalam upaya menjaga 
lingkungan masing-masing dari segala bentuk gangguan.  

3. Membangun kerja sama dengan mitra Kamtibmas dalam 
rangka terciptanya perasaan tentram dan damai,  

4. Berperan sebagai pemeliharaan kedamaian dalam 
kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.” 

 
115. Kunci: D 

Pembahasan : 
Ir. Soekarno pada pidatonya menyebutkan gagasannya 
mengenai dasar Negara resmi yang ia sebut dengan Panca Sila. 
5 Dasar tersebut adalah sebagai berikut: 
1. Kebangsaan Indonesia 
2. Internasionalisme & Peri-Kemanusiaan 
3. Mufakat atau Demokrasi. 
4. Kesejahteraan Sosial 
5. Ketuhanan YME 

 
116. Kunci: A 

Pembahasan : 
1 Juli 1946 
 

117. Kunci: E 
Pembahasan : 
Peraturan kepala kepolisian negara republik indonesia nomor 6 
tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana pasal 6 ayat 1 
dijelaskan bahwa : Kegiatan penyelidikan dilakukan dengan 
cara: a. pengolahan TKP; b. pengamatan (observasi); c. 
wawancara (interview); d. pembuntutan (surveillance); e. 
penyamaran (undercover); f. pembelian terselubung 
(undercover buy); g. penyerahan di bawah pengawasan 
(control delivery); h. pelacakan (tracking); dan/atau i. penelitian 
dan analisis dokumen. 

 
118.  Kunci: A 

Pembahasan : 
Peraturan Baris Berbaris (PBB) diatur didalam Peraturan 
Panglima Tentara Nasional Indonesia nomor 58 tahun 2018 
tentang Peraturan Baris Berbaris Tentara Nasional Indonesia 

 
119. Kunci: B 

Pembahasan : 
Norma Kesusilaan yaitu norma atau peraturan yang dianggap 
sebagai suara hati manusia. Aturan hidup tentang perilaku baik 
dan buruk berdasarkan kebenaran dan keadilan. 

  
120. Kunci:C 

Pembahasan : 
PPKI pada sidangnya yang pertama pada tanggal 18 Agustus 
1945 menghasilkan tiga hal, yaitu: 
1. Menetapkan UUD 1945 sebagai dasar negara 
2. Memilih dan mengangkat presiden dan wakit presiden. 
3. Membentuk Komite Nasional untuk membantu kinerja 

presiden sebelum MPR dan DPR dibentuk.   
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121. Kunci: C 
Pembahasan : 
Tujuan diadakannya KAA adalah: 

• Memajukan kerja sama bangsa - bangsa Asia. 

• Membicarakan masalah - masalah yang menyangkut 
ekonomi, sosial, dan kebudayaan. 

• Membicarakan masalah yang menyangkut kedaulatan 
nasional, rasialisme, dan kolonialisme. 

 
122.  Kunci: A 

Pembahasan : 
Hanifan Yudani Kusumah 

 
123. Kunci: B 

Pembahasan : 
Apatride atau keadaan seseorang tanpa kewarganegaraan, 
yang timbul apabila menurut peraturan kewarganegaraan, 
seseorang tidak diakui sebagi warga Negara dari Negara 
manapun. 

 
124. Kunci: E 

Pembahasan : 
Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia 
berfungsi sebagai norma ,pegangan hidup,pedoman hidup 
dan petunjuk arah bagi semua kegiatan hidup dan 
penghidupan bangsa Indonesia dalam berbagai aspek 
kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia  

 
125. Kunci: B     

Pembahasan : 
Historiografi adalah kajian mengenai metode sejarawan dalam 
pengembangan sejarah sebagai disiplin akademis, dan secara 
luas merupakan setiap karya sejarah mengenai topik tertentu. 
Karena peristiwa sejarah itu benar–benar ada dan terjadi, 
kemudian kejadian sejarah dianggap sebagai kenyataan 
sejarah. Peristiwa – peristiwa yang telah terjadi di masa lampau 
menjadi materi yang sangat penting dalam pembahasan ilmu 
sejarah. Tidak setiap peristiwa tercatat dalam catatan sejarah. 
Yang tercatat adalah hanya peristiwa yang unik, yang hanya 
sekali terjadi, dan merupakan peristiwa penting seperti yang 
tercatat pada sejarah. 

 
126.  Kunci: B 

Pembahasan : 
Undang-Undang RI No. 26 Tahun2000 
UU Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi 
Manusia 
 

127. Kunci: E 
Pembahasan : 
Bunyi pembukaan UUD 1945 alinea III, yaitu: "Negara yang 
berkedaulatan rakyat, yaitu berdasarkan kerakyatan dan 
permusyawaratan/perwakilan". Arti/Kandungan : Hal ini 
menyatakan bahwa sistem negara yang terbentuk dalam 
undang-undang dasar haruslah berdasar kedaulatan rakyat dan 
berdasar permusyawaratan /perwakilan. Pokok pikiran ketiga 
adalah penjelmaan sila keempat Pancasila. 

 
128. Kunci:  E  

Pembahasan : 
Konsepsi pengaturan RUU meliputi: 

a. Sasaran yang ingin 

b. Urgensi dan tujuan penyusunan diwujudkan 

c. Pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur 

d. Jangkauan serta arah pengaturan 
 

129. Kunci: B 
Pembahasan : 
Tata urutan peraturan perundang undangan pertama kali diatur 
dalam Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966, yang kemudian 
diperbaharui dengan Ketetapan MPR No. II/MPR terakhir diatur 
dengan Undang-undang No.10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dimana dalam 
Pasal 7 diatur mengenai jenis dan hierarki Peraturan Perundang 
Undangan yaitu adalah sebagai berikut: 
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945, 
b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang, 
c. Peraturan Pemerintah, 
d. Peraturan Presiden, 
e. Peraturan Daerah. Peraturan Daerah meliputi : Peraturan 

Daerah Provinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Provinsi bersama dengan Gubernur; Peraturan 
Daerah Kabupaten/kota dibuat oleh Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bersama Bupati/ Walikota; 
Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan 
perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala 
desa atau nama lain 

 
130. Kunci: B 

Pembahasan : 
Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami empat kali 
amandemen: a. Perubahan pertama disahkan pada tanggal 19 
Oktober 1999 b. Perubahan kedua disahkan pada tanggal 18 
Agustus 2000 c. Perubahan ketiga disahkan pada tanggal 10 
November 2001 d. Perubahan keempat disahkan pada tanggal 
10 Agustus 2002 
 

131. Kunci: C 
Pembahasan : 
Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi “Dalam 
hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambatlambatnya 
dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat 
menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari 
dua calon yang diusulkan oleh Presiden” 
 

132. Kunci: A  
Pembahasan : 
Pada tanggal 1 April 1999, diterbitkan Inpres Nomor 2 Tahun 
1999 Tentang Langkah-Langkah Kebijakan Kalam Rangkaian 
Pemisahan POLRI dari ABRI, yang menjadi landasan formal 
bagi reformasi POLRI. Selanjutnya, berdasarkan Inpres Nomor 
2 Tahun 1999 tersebut, sistem dan penyelenggaraan 
pembinaan kekuatan serta operasional POLRI dialihkan di 
bawah Dephankam, dan menjadi titik awal dimulainya proses 
reformasi POLRI secara menyeluruh menuju POLRI yang 
profesional dan mandiri sesuai tuntutan dan harapan 
masyarakat. 
 

133. Kunci: C 
Pembahasan : 
Satlantas bertugas melaksanakan Turjawali lalu lintas, 
pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan 
registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, 
penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di 
bidang lalu lintas. 

 
134. Kunci: C 

Pembahasan : 
Politik etis yang diusulkan van Deventer ada tiga hal, sehingga 
sering disebut Trilogi van Deventer yang berisi: 
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1. Irigasi (pengairan), yaitu pembangunan irigasi untuk 
mengairi sawah-sawah milik 
penduduk untuk membantu peningkatan kesejahteraan 
penduduk. 

2. Edukasi (pendidikan), yaitu penyelenggaraan pendidikan 
bagi rakyat pribumi 
agar mampu menghasilkan kualitas sumber daya manusia 
yang lebih baik. 

3. Migrasi (perpindahan penduduk), yaitu perpindahan 
penduduk dari daerah yang 
padat penduduknya ( Pulau Jawa) ke daerah lain yang 
jarang penduduknya. 

 
135. Kunci: E 

Pembahasan : 
Pelita III dilaksanakan pada tanggal 1 April 1979–31 Maret 
1984. Pelita III menitikberatkan pada sektor pertanian menuju 
swasembada pangan dan meningkatkan industri yang mengolah 
bahan baku menjadi bahan jadi. 

 
136. Kunci:B  

Pembahasan : 
Salah satu penyebab jatuhnya pemerintahan Orde Baru adalah 
kegagalan dalam mengatasi krisis multidimensional, seperti krisis 
politik, krisis ekonomi, krisis hukum, krisis kepercayaan, dan 
krisis sosial. 

 
137. Kunci:D  

Pembahasan : 
Mahasiswa yang dikenal sebagai Pahlawan Reformasi adalah 
Elang Mulya Lesmana, Heri Hartanto, Hendriawan Sie, dan 
Hafdin Royan. Keempat mahasiswa tersebut adalah mahasiswa 
Universitas Trisakti. 
 

138. Kunci: E 
Pembahasan : 
Negara adi kuasa adalah negara yang punya kekuasaan lebih 
dalam percaturna politik internasional sehingga bisa 
mempengaruhi peristiwa-peristiwa global atau keputusan-
keputusan tertentu dalam proyek internasional. 
 

139. Kunci: A 
Pembahasan : 
Didalam UUD 1945 pasal 36 dijelaskan bahwa Bahasa Negara 
ialah Bahasa Indonesia. 
 

140. Kunci: C 
Pembahasan : 
Jumlah bulu pada Garuda melambangkan tanggal Proklamasi 
Kemerdekaan Indonesia: 17 bulu pada masing-masing sayap, 8 
bulu ekor, pangkal ekor (di bawah perisai, di atas ekor), dan 45 
bulu leher; semuanya melambangkan 17-8-1945. 

 
141. Kunci: B 

Pembahasan : 
Kepala dari kebenaran "Burung Garuda" digambar menghadap 
ke kanan karena melambangkan kebaikan dan kebenaran. 
Lambang Burung Garuda" diadaptasi kendaraan Batara Wisnu 
dalam pewayangan yaitu Garudeya. Dalam pergelaran wayang 
juga, tokoh-tokoh baik ditempatkan di sebelah kanan kepada 
"Burung Garuda" menoleh ke kanan menyimbolkan bangsa 
Indonesia untuk selalu mengarah Sedangkan tokoh jahat di 
sebelah kiri. Sehingga kebaikan dan pencapaian yang lebih 
baik. 

 
 
 

142. Kunci: C 
Pembahasan : 
Lahirnya Pancasila adalah judul pidato yang disampaikan oleh 
Ir. Soekarno dalam sidang Dokuritsu Junbi Cosakai (bahasa 
Indonesia:" Badan Penyelidik Usaha Persiapan kemerdekaan") 
pada tanggal 1 Juni 1945. Dalam pidato inilah konsep dan 
rumusan awal "Pancasila" pertama kali dikemukakan oleh 
Soekarno. 

 
143. Kunci: B 

Pembahasan : 
Fungsi Sabhara merupakan sebagian fungsi Kepolisian yang 
bersifat preventif yang merupakan keahlian dan keterampilan 
khusus yang telah dikembangkan lagi mengingat masing-masing 
tugas yang tergabung dalam fungsi Samapta perlu 
menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan 
masyarakat.  Perumusan dan Pengembangan Fungsi Samapta 
meliputi Pelaksanaan tugas Polisi Umum, menyangkut segala 
upaya pekerjaan dan kegiatan Pengaturan, Penjagaan, 
Pengawalan, Patroli, Pengamanan terhadap Hak Penyampaian 
Pendapat dimuka umum (PPDU). Pembinaan Polisi Pariwisata, 
Pembinaan Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP), SAR 
Terbatas, TPTKP, TIPIRING, dan PERDA, Pengendalian Massa 
(Dalmas), Negoisasi, Pengamanan terhadap proyek vital/ Obyek 
vital dan Pemberdayaan Masyarakat, Pembinaan Bantuaan 
Satwa untuk kepentingan Perlidungan, Pengayoman, 
Pertolongan dan Penertiban Masyarakat.  

Tugas Pokok : 
1. Memberikan Perlindungan, Pengayoman dan Pelayanan 

Masyarakat.  
2. Mencegah dan menangkal segala bentuk gangguan 

kamtibmas baik berupa kejahatan maupun Pelanggaran 
serta gangguaan keterertiban lainnya.  

3. Melakukan tindakan Represif Tahapan awal (Repawal) 
terhadap semua bentuk ganguan Kamtibmas lainnya guna 
memelihara keamanan dan Ketertiban Masyarakat.  

4. Melindungi keselamatan orang, harta benda dan masyarakat 
.  

5. Melakuan Tindakan Reperesif Terbatas (Tipiring dan 
Penegakan Perda)  

6. Pemberdayaan Dukungan Satwa dalam tugas Oprasional 
Polri.  

7. Melaksanakan SAR terbatas. 
 
144. Kunci: A 

Pembahasan : 
Berikut ini wajib militer yang dibentuk untuk membantu Jepang 
menghadapi Sekutu dalam Perang Asia Timur Raya. 

a. Seinendan (Barisan Pemuda), dibentuk tanggal 9 Maret 
1943 dengan anggota para pemuda usia 14-22 tahun 

b.  Keibodan (Barisan Pembantu Polisi), dibentuk tanggal 29 
April 1943 dengan anggota para pemuda usia 23-25 tahun. 

c. Fujinkai (Barisan Wanita), dibentuk pada bulan Agustus 
1943, dengan anggota para wanita usia 15 tahun ke atas. 

d. Gakutotai (Barisan Pelajar), anggotanya terdiri dari murid-
miridd sekolah lanjutan. 

e. Heiho (Pembantu Pranjurit Jepang), dibentuk pada bulan 
April 1943 dengan anggota pemuda berusia 18-25 tahun. 

f. Suisyintai (Barisan Pelopor), dibentuk pada tanggal 24 
September 1944 dan diresmikan pada tanggal 25 September 
1944. Tujuannya untuk meningkatkan kesiapsiagaan rakyat. 

 
145. Kunci: E 

Pembahasan : 
Pengakuan kedaulatan diawali oleh perjanjian kerjasama antara 
Indonesia dan Mesir.  
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146. Kunci: A 
Pembahasan : 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau disingkat 
APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan 
Negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan 
Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang 
memuat rencana penerimaan dan pengeluaran Negara selama 
satu tahun anggaran (1 Januari – 31 Desember). APBN, 
Perubahan APBN dan Pertanggungjawaban APBN setiap tahun 
ditetapkan dengan Undang - Undang.  

 
147. Kunci: A 

Pembahasan : 
Undang Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Terorisme pada pasal 
12A ayat 2 dijelaskan bahwa  “Setiap orang yang dengan sengaja 
menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi anggota 
Korporasi  yang ditetapkan dan/atau diputuskan pengadilan 
sebagai organisasi Terorisme dipidana dengan pidana penjara 
paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun. 

 
148. Kunci: B 

Pembahasan : 
Didalam UU No. 35  Tahun 2009 Tentang narkotika pasal 111 
ayat 1 dijelaskan “ Sanksi pidana yang diteriama seseorang yang 
melakukan perbuatan menanam, memelihara, memiliki, 
menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 
I dalam bentuk tanaman dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan 
pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus 
juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan 
miliar rupiah)”. 
 

149. Kunci: C 
Pembahasan : 
Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Terorisme 
pasal 12A ayat 2 dijelaskan bahwa  “ Terorisme adalah 
perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman 
kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut 
secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat 
massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran 
terhadap objek vital yang strategis, Lingkungan hidup, fasilitas 
publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, 
atau gangguan keamanan.” 

 
150. Kunci: E 

Pembahasan : 
UU No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi pasal pasal 6. 
Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan: 

a. Tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi 
Tindak Pidana Korupsi 

b. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang 
bertugas melalsanakan pelayanan publik; 

c. Monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara; 

d. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan 
pemberantasan tindak pidana 
korupsi; 

e. Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak 
pidana korupsi; dan 

f. Tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan 
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 
hukum tetap 

 
 

 


