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BAGIAN PERTAMA TES PENGETAHUAN UMUM 

 
1. Urutan terendah pada pangkat Polisi Bintara adalah ….. 

A. Brigadir Polisi Dua (Bripda) 
B. Brigadir Polisi Satu (Briptu) 
C. Brigadir Polisi (Brigpol) 
D. Brigadir Polisi Kepala (Bripka) 
E. Ajun Inspektur Polisi Dua (Aipda) 

 
2. Sesuai UU No. 2 Tahun 2002, proses hukum oknum polisi 

Indonesia yang melakukan tindak pidana seperti kasus 
narkotika, akan diproses pada peradilan ….. 
A. Polisi Khusus 
B. Umum 
C. Militer 
D. Luar Biasa Militer 
E. Administrasi Kepolisian 

 
3. Lambang diyakini sebagai salah satu pendorong 

keberhasilan suatu cita-cita. Padi dan kapas pada Burung 
Garuda melambangkan ..... 
A. Ketuhanan yang maha esa 
B. Kemanusiaan yang adil dan beradab 
C. Persatuan Indonesia 
D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan 

dalam permusyawaratan/perwakilan 
E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

 
4. Terbentuknya negara melalui adanya kelebihan dan dominasi 

seseorang atas orang lain, pemahaman itu merupakan intisari 
dari ..... 
A. teori perjanjian 
B. teori pemerintahan 
C. teori politik 
D. teori yuridis 
E. teori kekuasaan 

 
5. Presiden Jokowi Widodo mengumumkan susunan kabinetnya 

yang diberi nama Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, 
Jakarta pada Rabu tanggal 23 Oktober 2019. Yang menjadi 
Menteri Pertahanan yang dilantik hari itu adalah ….. 
A. Mohammad Mahfud 
B. Airlangga Hartarto 
C. Muhajir Effendy 
D. Luhut Binsar Panjaitan 
E. Prabowo Subianto 

 
6. SKCK yang diterbitkan Kepolisian Sektor (Polsek) dapat 

digunakan untuk berbagai keperluan, antara lain untuk melamar 
pekerjaan non-PNS dan non-BUMN. Kepanjangan SKCK 
adalah ….. 
A. Surat Keterangan Catatan Kriminal 
B. Surat Keputusan Catatan Kepolisian 
C. Surat Keputusan Catatan Kriminal 
D. Surat Kepolisian pada Catatan Kriminal 
E. Surat Keterangan Catatan Kepolisia 

 
7. Provinsi Timor Timur menjadi Negara Timor Leste yang 

memisahkan diri dari Indonesia pada tahun ...... 
A. 1998 
B. 1999 
C. 2000 
D. 2001 
E. 2002 

8. Selain lautan, hutan dan daratan, beberapa negara memiliki 
daerah gurun. Berikut ini ciri-ciri bioma gurun, kecuali ….. 
A. curah hujan sangat rendah 
B. intensitas panas matahari yang tinggi 
C. tingkat evaporasi yang tinggi 
D. air tanah yang cenderung asin 
E. curah hujan lebih dari 250 mm pertahun 

 
9. Terjadinya bencana alam, kriminalitas, dan peperangan 

merupakan faktor yang dapat menyebabkan bertambahnya 
angka kematian yang disebut dengan ….. 
A. positive checks 
B. preventive checks 
C. moral restrain 
D. natalitas 
E. mortalitas 

 
10. Visi dan misi Kepolisian Republik Indonesia adalah terwujudnya 

pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat yang prima, 
tegaknya hukum dan keamanan dalam negeri yang mantap 
serta terjalinnya sinergi polisional yang proaktif. Berikut ini yang 
bukan misi Kepolisian RI adalah …… 
A. melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini melalui 

kegiatan atau operasi penyelidikan, pengamanan dan 
penggalangan. 

B. memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan 
secara mudah, responsif dan tidak diskriminatif. 

C. menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas 
untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang 
dan barang. 

D. menjamin keberhasilan penanggulangan gangguan 
keamanan dalam negeri. 

E. menjaga keutuhan NKRI secara matra (darat, laut, udara) 
dalam rangka pertahanan. 
 

11. Penurunan nilai mata uang Rupiah terhadap uang asing karena 
mekanisme pasar, berarti Rupiah mengalami? 
A. depresi 
B. deflasi 
C. devaluasi 
D. depresiasi 
E. deregulasi 

 
12. Pada masa kebangkitan nasional, Kongres Pemuda pernah 

diadakan sebanyak 2 kali. Kongres Pemuda I dilaksanakan 
pada tanggal ….. 
A. 2 Mei 1926  
B. 18 Agustus 1948  
C. 27-28 Oktober 1928  
D. 18 Agustus 1945  
E. 30 April - 2 Mei 1926 
 

13. Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM), UUD 1945 telah 
menjelaskan salah satu HAM tersebut dalam pasal 28G ayat 1 
yang menyatakan bahwa ..... 
A. setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, 

keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di 
bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan 
perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau 
tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. 

B. setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau 
perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia 
dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. 
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C. setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, 
bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup 
yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan 
kesehatan. 

D. setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan 
khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang 
sama guna mencapai persamaan dan keadilan. 

E. setiap orang berhak atas jaminan sosial yang 
memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh 
sebagai manusia yang bermartabat. 
 

14. Dalam pasal 24 UUD 1945 dinyatakan bahwa kekuasaan 
kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk 
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan 
keadilan. Pengertian kekuasaan peradilan yang bebas adalah 
.….  
A. terdakwa  bebas  menentukan sikap menerima atau 

menolak vonis hakim  
B. hakim dalam memutus perkara bebas dari tekanan dari 

pihak manapun 
C. hakim dalam menjalankan tugasnya bebas dari pengaruh 

kekuasaan pemerintah  
D. hakim bebas menentukan dasar hukum menyelesaikan  

perkara  di pengadilan  
E. penggugat dan tergugat bebas untuk menerima atau 

menolak putusan hakim  
 

15. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) suatu negara selaras 
dengan sistem hukum apa yang dianutnya. Hukum Tata Usaha 
Negara mengatur ….. 
A. bentuk negara, dan bentuk pemerintahan serta tata cara 

pelaksanaannya   
B. tata cara pelaksanaan tugas serta hubungan lembaga atau 

perlengkapan negara   
C. badan peradilan dalam menjatuhkan hukuman secara adil 

dan obyektif  
D. cara  penguasa  bertingkah laku dalam melaksanakan 

tugas-tugasnya  
E. akibat hukum bagi harta bendanya setelah orang 

meninggal dunia    
 

16. Globalisasi tidak selalu memberi untung bagi suatu negara. 
Salah satu tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia sebagai 
akibat teknologi di era globalisasi, adalah mempertahankan ..... 
A. rasa persaudaraan antar agama 
B. adat istiadat seluruh dunia 
C. solidaritas antar propinsi 
D. rasa nasionalis serta kepribadian yang kokoh   
E. rasa persaudaraan diantara suku bangsa 

 
17. Setiap rakyat Indonesia seharusnya memiliki rasa kebangsaan 

yang tinggi atau merupakan suatu wujud cinta tanah air. Salah 
satu sikap yang harus dihindarkan supaya semangat cinta tanah 
air tetap mantap dalam hidup berbangsa dan bernegara adalah 
..... 
A. menghentikan segala macam penyelewengan 
B. mengkritik tanpa solusi atas kebijakan pemerintah   
C. mempelajari dan mendalami idelogi selain Pancasila 
D. memberantas KKN yang dilakukan pejabat negara 
E. berpartisipasi mengatasi kesenjangan sosial ekonomi 

 
18. Patriotisme berasal dari kata ”patriot” dan “isme” yang berarti 

sifat kepahlawanan atau jiwa pahlawan, atau “heroism” dan 
“patriotism” dalam bahasa Inggris. Salah satu nilai patriotisme 
Indonesia adalah ..... 
A. mengutamakan sikap disiplin demi prestasi kerja 
B. melayani kepentingan masyarakat sebaik-baiknya 

C. berani belajar ke luar negeri menggali kemajuan iptek 
D. kerelaan berkorban dalam rangka membela tanah air  
E. membolehkan sebagaian tanah untuk kegiatan olah raga 

 
19. Gotong royong adalah budaya asli Indonesia dan prinsip 

kegotong royongan dalam pembangunan dapat dilaksanakan 
dengan cara ..... 
A. bekerja sama dan tolong menolong yang dilandasi rasa 

kekeluargaan dan kesetiakawanan 
B. menumbuhkan semangat rela berkorban warga  

masyarakat untuk selalu bekerja bersama-sama   
C. mengembangkan tolong menolong mengatasi masalah  

yang menghambat pembangunan 
D. bekerja bersama-sama yang dilandasi tanpa pamrih guna 

mencapai tujuan nasional   
E. membina semangat kerja keras demi tercapainya hidup 

yang sejahtera lahir dan batin 
 

20. Penerima Penghargaan Nobel dari Amerika Serikat tahun 2012 
di bidang ekonomi adalah ..... 
A. Alvin E Roth 
B. Lloyd S Shapley 
C. Brian K Kobilka 
D. Christopher A Sims 
E. Robert J. Lefkowit
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BAGIAN KEDUA TES MATEMATIKA 

21. Bentuk  (2x – 1)(x – 1) + 2(5x – 8 ) dapat disederhanakan 
menjadi … 
A. (2x – 5)(x + 3)  
B. (2x – 3)(x + 5) 
C. (2x + 3)(x + 5) 
D. (2x – 1)(x – 8) 
E. (2x + 3)(x – 8)  

 

22. Bentuk sederhana dari 
65

33
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2

−+
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xx

xx
 adalah …  

A. 
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D. 
6

3

+x

x
 

E. 
3

3

−x

x
 

 

23. Jika 
242

1

2

3

x

bax

xx

x

−

+
=

+
−

−
=  dengan 2x , maka nilai a + 

b …  
 

A.  – 10  
B.  – 6  
C.  – 4  
D.   6 
E. 10 

 
24. Operasi himpunan yang tepat di bawah ini adalah …       
                 C 
 
 
 
 
 
 
                A           B 

A. )CB(A   

B. )CB(A   

C. )CA(B   

D. )BA(C   

E. )( BAC   

 

25. Nilai x yang memenuhi persamaan : x
xx

−

−+

=






 1
22

16
4

1
2

adalah 

… 
A.  – 2 atau 1  
B.  – 4 atau 1 
C.  – 2 atau 2 
D.  2 atau 4 
E. 1 atau 4 

 
 

26. Jika volume air dalam 2 gelas sama dengan volume air pada 3 

cangkir atau 
2

1
 volume air pada sebuah teko, maka 

perbandingan volume air pada setiap gelas, cangkir dan teko ? 
A. 3 : 4 : 8 
B. 2 : 3 : 12 
C. 3 : 8 : 12 
D. 3 : 4 : 6 
E. 3 : 2 : 12  

 
27. Persamaan garis yang melalui titik (-2,1) dan tegak lurus garis x 

= 3y adalah …  
A. y – 3x + 4 = 0 
B. y + 3x + 5 = 0  
C. 3y – x – 2 = 0 
D. 3y + x + 1 = 0 
E. y – x – 2 = 0  

 
28. Nilai x yang memenuhi pertidaksamaan : x2 + 10x – 24 < 0 

adalah … 
A. – 12 < x < 2 
B. – 4 < x < 6  
C. – 6 < x < 4  
D. 2 < x < 12 
E. 4 < x < 6 

 
29. Diketahui fungsi f(x) = 2x2 – 3 dan g(x) = x + 3, maka nilai dari 

(fog) –1(–1) adalah … 
A.  0 
B.  1 
C.  2 
D.  3 
E.  4 

 
30. Diketahui segitiga  siku – siku ABC, siku – siku di B. Jika 

panjang AB = x cm, BC = (x + 7) cm dan AC = (x + 9) cm, maka 
panjang sisi terpendeknya  adalah … 
A. 3 cm  
B. 5 cm 
C. 6 cm 
D. 8 cm 
E. 9 cm 

 

31. ...
62

9
lim

2

2

3 =
−

−
→

xx

x
x  

A. – 2  
B. - 1 
C.  1 
D.  ½  
E.  2 

 

32. ...
)cos1)(cos1(

2cos1
lim 0 =

−+

−
→

xx

x
x    

A.  – 1   

B.  – 
2

1
 

C.  0 
D.  1 
E.  2 

 

33.  + dxxx 92 )75(200 = … 
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A. Cx ++ 102 )75(
2

1
 

B. Cx ++ 102 )75(8  

C. Cx ++ 102 )75(2  

D. Cx ++ 102 )75(  

E. Cx ++ 102 )75(4  

 

34. Luas daerah yang dibatasi oleh kurva y = 
2

1
 x2 dan garis  

y + x – 4 = 0 adalah … satuan luas 
A. 12 
B. 16 
C. 18 
D. 36 
E. 42 

 
35. Diketahui  a dan b adalah akar-akar persamaan x2 + 4x + p – 4 

= 0. Jika a = 3b, maka nilai p adalah … 
A. 1 
B. 2 
C. 4 
D. 7 
E. 8 

 
36. Jika nilai minimum dari F(x) = 2x2 – 8x + p  adalah 20, maka nilai 

F(2) = … 
A. – 28  
B. – 20  
C. 12 
D. 20 
E. 28 

 
37. Ingkaran dari pernyataan : “ Semua sekolah mengadakan 

pembelajaran online.” adalah … 
A. Semua sekolah tidak mengadakan pembelajaran online 
B. Tidak ada sekolah yang mengadakan pembelajaran online 
C. Beberapa sekolah tidak mengadakan pembelajaran online 
D. Tidak ada sekolah yang tidak mengadakan pembelajaran 

online 
E. Semua sekolah mengadakan pembelajaran offline  

 
38. Diketahui lima bilangan membentuk barisan aritmatika. Jika 

jumlah dua suku pertamanya 16 dan jumlah ketiga suku yang 
lainnya 54, maka suku ketiganya adalah … 
A. 12 
B. 13 
C. 14 
D. 15 
E. 16 

 
39. Jika (2a – 3), (a + 3) dan 4a berturut – turut adalah tiga suku 

pertama barisan geometri dengan rasio positif, maka nilai a 
yang memenuhi adalah … 

A. 
4

3
  

B. 
2

1
  

C. 2 
D. 3 
E. 4 

 
40. Jika f’(x) adalah turunan pertama dari fungsi f(x) = (3x2 – 1)(x + 

2), maka nilai f’(1) adalah … 
A. 11 

B. 12 
C. 16 
D. 18 
E. 20 
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BAGIAN KETIGA TES BAHASA INDONESIA 

41. Bacalah paragraf berikut dengan saksama! 
Kemendikbud melalui Nadiem Makarim dikecam karena 

menyalurkan dana hibah program organisasi penggerak maksimal 
sebesar 20 miliar per tahun kepada dua lembaga nonprofit, 
Sampoerna Foundation dan Tanoto Foundation. Padahal dua 
lembaga itu masuk dalam kategori tanggung jawab sosial 
perusahaan atau dikenal dengan Corporate Social 
Responsibility (CSR). Sampoerna Foundation adalah lembaga CSR 
yang bernaung di bawah perusahaan raksasa Sampoerna milik 
Putra Sampoerna yang tercatat sebagai orang terkaya ke-13 di 
Indonesia. Tanoto Foundation adalah lembaga filantropi yang 
bernaung di bawah perusahaan raksasa Royal Golden Eagle yang 
memiliki bisnis sawit, energi, dan kertas. Royal Golden Eagle 
dikuasai konglomerat Sukanto Tanoto yang juga termasuk jajaran 
orang terkaya di Indonesia. 
Gagasan utama paragraf di terletak pada... 

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

 
BACAAN-1 

Ikatan Dokter Indonesia ( IDI) mencatat bahwa ada 100 orang 

dokter yang wafat akibat Covid-19 sejak pandemi terjadi di 

Indonesia. Data tersebut disampaikan Humas IDI, Halik Malik, dalam 

keterangan tertulis, Senin (31/8/2020). "IDI mencatat dokter yang 

meninggal dunia dengan Covid-19 sudah genap 100 orang," ujar 

Halik dalam keterangan tertulis saat diikonfirmasi Kompas.com, 

Senin.  "Mari mendoakan tempat kembali yang terbaik bagi 

almarhum dan almarhumah serta ketabahan kepada keluarga dan 

kita semua yang ditinggalkan," tutur Halik. IDI juga mengajak 

masyarakat Indonesia berdoa untuk keselamatan, kekuatan, dan 

kesehatan di masa pandemi Covid-19.  

"Semoga kita semua diberi kekuatank, kesehatan, dan 

keselamatan dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini," tuturnya. 

Sementara itu, hampir enam bulan pasca-penularan Covid-19 

pertama terjadi di Indonesia, kasus penularan Covid-19 di Indonesia 

masih terus bertambah. Kasus Covid-19 di Indonesia hingga Hari 

Minggu (30/8/2020) pukul 12.00 WIB, tercatat sebanyak 172.053. 

Dari data yang dibagikan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan 

Covid-19 kepada wartawan pada Minggu sore, terdapat 2.858 kasus 

baru dalam 24 jam terakhir 

42. Manakah perbaikan yang paling tepat untuk memperbaiki ejaan 
pada teks di atas?   
A. IDI seharusnya Idi 
B. 172.053 seharusnya 172053 
C. berdoa seharusnya berdo’a 
D. Hari Minggu seharusnya hari Minggu 
E. Covid-19 seharusnya kovid-19 

 
BACAAN-2 

Presiden Jokowi menggagas pemindahan ibu kota ke tempat 

lainnya. Entah apa alasannya, wacana pemindahan ibu kota itu terus 

digulirkan seakan itu adalah suatu yang sangat mendesak. 

Menanggapi hal tersebut, peneliti badan informasi geospasial, Prof. 

Fahmi Amhar,  menilai pemindahan ibu kota itu perlu dengan catatan 

tidak boleh dibiayai dengan utang. 

“Pemindahan ibu kota perlu, tapi tidak perlu big-size yang akan 

memerlukan biaya raksasa, karena sekarang sudah era-Revolusi 

Industri 4.0, dan  tidak boleh ngutang,” ungkapnya kepada Media 

Umat. Dengan keadaan ekonomi negara Indonesia saat ini, apabila 

biaya di bawah Rp 25 triliun, perpindahan itu bisa dijalankan selama 

5 tahun, atau Rp5 triliun/tahun. Indeks harga bangunan pemerintah 

itu Rp 4 juta/m2. Jadi, Rp 5 triliun bisa dapat gedung-gedung kantor 

dengan total luas bangunan 1.250.000 m2. Itu mencukupi, asalkan 

dikombinasi dengan teknologi 4.0 (IoT, Bigdata, AI). PNS pemerintah 

pusat cukup 25.000 orang saja. 

 Di Jakarta, Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo,  mengaku 

sempat membahas perihal rencana pemindahan ibu kota negara di 

istana negara. Bambang mengatakan persiapan pemindahan ibu 

kota harus matang dan tak membebani APBN. “Pemindahan ibu kota 

negara bukan hal mustahil untuk dilakukan, dengan catatan 

dilakukan melalui persiapan dan kajian yang matang. Terutama agar 

tidak membebani struktur APBN yang saat ini difokuskan untuk 

pembangunan manusia dan kesejahteraan rakyat,” ujar Bambang 

dalam siaran persnya. 

43. Ide pokok bacaan di atas adalah 
A. Pemindahan Jakarta 
B. Pemindahan Ibu Kota 
C. Jakarta pindah ke Kalimantan 
D. Rencana pemindahan Ibu Kota 
E. Rencana pemindahan Jakarta 

 
BACAAN-3 

 
Perkembangan teknologi semakin memberi kemudahan bagi 

masyarakat untuk mengakses informasi. Sumber ilmu pengetahuan 

yang pada masa lalu berada di ruang-ruang perpustakaan, kini 

berada dalam genggaman hawai. Internet menjadi jalan pintas bagi 

publik untuk mendapatkan informasi. Popularitas perpustakaan di 

tengah masyarakat semakin pudar. 

Selama beberapa tahun terakhir, minat masyarakat untuk 

mengunjungi perpustakaan terus menurun. Hal itu setidaknya 

tampak dari merosotnya jumlah kunjungan masyarakat ke 

Perpustakaan Nasional selama lima tahun terakhir. 

Perpustakaan terbesar dan memiliki koleksi paling lengkap di 

Indonesia itu rata-rata hanya dikunjungi 403.000 orang per tahun. 

Kondisi ini jauh di bawah negara Singapura. Di negara tetangga 

yang jumlah penduduknya jauh lebih sedikit jika dibandingkan 

dengan Indonesia itu, Perpustakaan Nasional-nya dikunjungi lebih 

dari 1 juta orang per tahun. 

44. Makna “popularitas” dalam teks tersebut adalah 
A. tenar 
B. peran 
C. kontribusi 
D. kemajuan 
E. kepopuleran 
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BACAAN-4 
Menurut Kendeigh, ekologi adalah ilmu yang mempelajari 

hubungan timbal balik antara organisme yang satu dan organisme 

lain serta lingkungannya. Karena mempelajari hubungan timbal balik 

antarorganisme, ekologi juga sering dikatakan sebagai biologi 

lingkungan. Itulah sebabnya, hutan ekologis didominasi oleh 

berbagai jenis pohon dan ukuran, rindang, serta menyejukkan. 

Hutan mempunyai fungsi ekologis, yang berarti melindungi 

lingkungan. Potensi yang terkandung di dalamnya, khususnya 

keanekaragaman hayati yang terdapat di dalamnya, dapat berfungsi 

menjaga keseimbangan, melindungi kehidupan, memelihara 

kesuburan tanah, melindungi daerah aliran sungai, mengendalikan 

erosi, menyerap CO2, serta mengendalikan O2. Ringkasnya, hutan 

berfungsi sebagai penyangga tanah dan tata air, sumber hayati, 

serta sebagai penyangga iklim. 

Secara klimatologis, hutan mempunyai fungsi yang penting, 

khususnya menyerap CO2 dalam proses fotosintesis sekaligus 

melepaskan O2 dalam proses yang sama. Salah satu penyebab 

kenaikan CO2 yang merupakan gas rumah kaca terpenting adalah 

penebangan kayu hutan dan kebakaran hutan. Kegiatan 

penebangan dan kebakaran hutan di daerah, khususnya Kalimantan, 

merupakan penyebab utama terjadinya pemanasan gloal karena 

hutan kurang mampu menyerap CO2 dan menyimpan karbon atau 

endapan karbon. 

45. Aspek yang dilaporkan pada paragraf ketiga adalah . . . .  
A. penyebab kenaikan CO2  
B. fungsi hutan secara klimatologis 
C. intensitas efek rumah kaca  
D. proses terjadinya fotosintesis 
E. penyebab pemanasan global 

 

BACAAN-5 
“Harta dari empat orang terkaya Indonesia setara dengan 

gabungan dari harta 100 juta orang miskin di Indonesia,” ungkap juru 

bicara Oxfam Indonesia, Kamis (23/2) di Jakarta. 

Data ironis tersebut diungkap Oxfam Indonesia bersama 

International NGO Forum on Indonesia Development (INFID). Dalam 

laporan tersebut, Oxfam dan INFID menunjukkan kenyataan 

mengejutkan tentang ketimpangan di Indonesia. Pertumbuhan 

ekonomi Indonesia relatif stabil dan berimbang. Meski demikian, 

pertumbuhan ekonomi yang baik itu tidak diimbangi dengan distribusi 

pendapatan yang merata. 

“Dalam dua puluh tahun terakhir, jurang antara orang kaya dan 

miskin di Indonesia tumbuh lebih cepat dibandingkan negara-negara 

lain di kawasan Asia Tenggara. Dilaporkan bahwa Indonesia berada 

di enam peringkat terbawah dunia dalam hal ketimpangan,” 

sambungnya. 

Lebih jauh lagi, jumlah uang per tahun yang dihasilkan salah 

seorang terkaya di Indonesia cukup untuk membantu menghapus 

kemiskinan. Laporan tersebut juga menjelaskan peningkatan 

ketimpangan antara mereka yang hidup di perkotaan dengan di 

daerah. 

46. Dari bacaan yang disajikan, negara yang dibandingkan dengan 
Indonesia dalam dua puluh tahun terakhir, kecuali 

A. Brunei 
B. Malaysia 
C. Singapura 
D. Amerika  
E. Timor Leste 

 

Cara Membuat paspor 

a) Datang dahulu ke kantor imigrasi. Bisa datang ke kantor 
imigrasi yang tertera pada KTP kita atau datang saja ke kantor 
imigrasi terdekat. 

b) Selanjutnya, Anda beli formulir permohonan. Formulir 
permohonan ada di loket yang sudah disediakan. Isi dengan 
lengkap formulir tersebut sesuai dokumen yang Anda miliki dan 
bawalah dokumen yang asli. 

c) Serahkan formulir yang telah diisi ke loket pendaftaran. 
d) Setelah itu, ambil tanda terima dan jadwal photo serta 

pengambilan sidik jari. Untuk pengambilan sidik jari dan jadwal 
photo bisa pada hari berikutnya jika nomor antrian anda masih 
lama. 

e) Apabila anda sudah photo dan mengambil sidik jari, anda akan 
tiba pada tahap wawancara dengan menunjukan dokumen asli. 

f) Setelah tahap wawancara selesai, langkah selanjutnya adalah 
membayar buku paspor dan menandatangani buku paspor 
serta minta informasi jadwal pengambilan paspor yang sudah 
selesai. 

g) Pada saat tanggal yang ditentukan, kita dapat datang kembali 
ke kantor imigrasi untuk mengambil paspor yang telah jadi. 
Biasanya dalam waktu seminggu, paspor baru anda sudah 
selesai dan bisa diambil. 
 

47. Kata tidak baku pada teks tersebut adalah . . . . 
A. paspor, anda, antrian 
B. anda, antrian, imigrasi 
C. antrian, imigrasi, photo 
D. antrian, photo, menunjukan 
E. imigrasi, photo, menunjukan 

 
48. Cermatilah gagasan utama dan gagasan penjelas teks berikut. 

Gagasan Utama: Pemimpin sosial dan politik Tidak harus 
berpendidikan formal tinggi 

 Gagasan Penjelas:  
(1) pendidikan memberikan banyak manfaat 
(2) pendidikan formal itu penting 
(3) pengalaman adalah salah satu faktor penentu kesuksesan 
(4) pendidikan formal bukan satu-satunya jalan menuju sukses 
(5) Einstein tidak mempunyai reputasi pendidikan formal yang 

bagus 
 Gagasan penjelas yang sesuai dengan gagasan utama ditandai 

dengan nomor . . . . 
A. (2), (3), (5) 
B. (2), (4), (5) 
C. (3), (4), (5) 
D. (1), (2), (4) 
E. (1), (3), (5) 

 

BACAAN-6 

Menurut WHO (1982), narkoba adalah semua zat padat, cair 

ataupun gas yang dimasukkan ke tubuh yang dapat merubah fungsi 

dan struktur tubuh secara fisik ataupun psikis tidak termasuk 

makanan, air, dan oksigen yang dibutuhkan untuk mempertahankan 

fungsi tubuh normal. 
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Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di kalangan 

generasi  muda dewasa ini kian meningkat. Maraknya 

penyimpangan perilaku generasi muda tersebut dapat 

membahayakan kelangsungan hidup bangsa ini di kemudian hari. 

Sebab pemuda sebagai generasi yang diharapkan agar menjadi 

penerus bangsa semakin hari semakin rapuh digerogoti zat-zat 

adiktif penghancur syaraf. Aklibatnya, para pemuda tidak dapat 

berpikir jernih, bahkan generasi harapan bangsa yang tangguh dan 

cerdas hanya akan tinggal kenangan. Sasaran penyebaran narkoba 

adalah kaum muda atau remaja. Mereka cenderung mudah 

terpengaruh karena masih labil. Karena takut dikatakan tidak jantan, 

misalnya, mereka ikut-ikutan merokok. 

Para sahabat sekalian,  narkoba benar-benar dapat 

menghancurkan tatanan sosial. Seseorang yang kecanduan  

narkoba ia akan selalu ingion mengonsumsi narkoba yang jumlahnya 

akan terus meningkat dari hari ke hari. Pecandu yang kaya akan 

menjual hartanya untuk perilaku buruk     ini. Mereka yang tidak 

punya uang akan tergoda untuk mencuri. Tindakan-tindakan kriminal 

lainnya juga akan terus meningkat. 

49. Teks opini paragraf pertama di atas berisi pernyataan pendapat 
tentang . . . . 
A. bahaya narkoba 
B. pengertian narkoba 
C. singkatan narkoba 
D. pengaruh narkoba 
E. fungsi tubuh normal 

 
50. Cermatilah teks berikut! 

Setelah Jawa Tengah dan Timur tunduk, Senapati mengalihkan 
perhatiannya ke Barat. Dalam Tahun 1595, ia berhasil memaksa 
Cirebon dan Galuh mengakui kekuasaannya. Sementara itu, 
Pati bersama dengan Demak memberontak. Tentara mereka 
bahkan sampai dapat mendekati ibu kota Mataram. Tetapi pada 
saat-saat terakhir Senapati berhasil menghancurkan musuhnya 
dengan pasukannya yang berkuda. 
Pada teks tersebut terdapat penggunaan kata hubung yang 
tidak tepat. Kata tersebut adalah  
A. tetapi 
B. setelah 
C. bahkan 
D. dan   
E. sementara itu 

 
51. Bacalah kutipan teks berikut. 

Perdagangan bebas yang diusung oleh sebuah negara 
dipastikan dapat menguntungkan atau merugikan negara yang 
bersangkutan. Dampak negatif kebijakan politik negara di […] 
ekonami ini mudah kita temukan di Indonesia. 
Kata yang tepat untuk mengisi bagian rumpang teks tersebut 
adalah . . . 
A. sektor 
B. unit 
C. bagian 
D. daerah 
E. lingkungan 

 
52. Bacalah teks yang disusun secara acak berikut. 

(1) Bagas : Kalau potongannya cuman segitu, mendingan saya 
balik ke took seberang jalan. 

(2) Bagus : Ini ada, Mas. Baru kemarin datang harganya juga 
murah. 

(3) Bagas : Saya perlu sepeda sport yang ringan. 

(4) Bagus : Karena Mas yang pertama datang ke toko kami, 
maka diberi potongan harga    10%. 

(5) Bagas : Berapa harganya? 
Urutan yang tepat teks tersebut adalah . . . . 

A. (2), (4), (5), (3), (1) 
B. (2), (5), (3), (4), (1) 
C. (3), (2), (5), (4), (1) 
D. (3), (5), (2), (4), (1) 
E. (3), (5), (4), (2), (1) 

 
53. Bacalah teks berikut. 
  Langkah-langkah pelestarian binatang langka: 

1) Memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang 
pentingnya pelestarian binatang langka 

2) Mendukung setiap aktivitas pelestarian binatang langka 
3) Membuat tempat penangkaran hewan-hewan langka 
4) Tidak melakukan perburuan binatang langka 
5) Tidak melakukan transaksi terhadap binatang langka 
Pernyataan yang sesuai dengan cara melestarikan binatang 
langka dalam teks tersebut adalah . . . . 
A. Melestarikan binatang sekadarnya saja, jangan berlebihan. 
B. Melepas binatang ke habitat akan menjadikannya punah 

akibat diburu. 
C. Tidak menjual binatang langka, baik yang hidup maupun 

yang mati. 
D. Membuat penangkaran dan memelihara binatang langka 

tanpa melepas ke habitat. 
E. Boleh membuat transaksi atas binatang langka yang telah 

mati. 
 

54. Mereka ketika berpapasan, yang satu tegap menghormat, yang 
lain dari depan sigap membalas. 
 Antonim dari kata sigap pada kalimat tersebut adalah . . . 
A. lamban 
B. telat  
C. cepat  
D. gesit 
E. tangkas 

 
55. Menurut Gunawan, hujan lebat di sebagian kawasan Indonesia 

juga diperkirakan diikuti angin kencang. Berdasarkan dinamika 
atmosfir dan tekanan udara pada sekala lokal, maka potential 
terbentuk awan cumulonimbus (salah satu dari awan yang 
menimbulkan hujan) yang menjulang sampai ketinggian 7.000 
meter.  
Kata baku untuk mengganti kata tidak baku dalam paragraf 
tersebut adalah 
A. atmosfir, skala, potensial 
B. atmosfir, skala, potensil 
C. atmosfer, skala, potensial 
D. atmosfer, sekala; potensial 
E. atmosfir, skala, potensil 

 
BACAAN-7 

Tujuh orang hakim pengadilan internasional yang berbasis di 

Roma itu dengan bulat menjatuhkan vonis pada Jumat (22/9), 

setelah menjalani persidangan sejak 18 September lalu di Kuala 

Lumpur, Malaysia. Dalam sidang, diperdengarkan sejumlah 

kesaksian terkait tanggung jawab pemerintah Myanmar atas 

kejahatan kemanusiaan terhadap minoritas Rohingya dan Kachin.  

“Pemerintah Myanmar sepenuhnya bertanggung jawab atas 

genosida terhadap masyarakat Rohingya, dan lebih jauh 

bertanggung jawab, tidak hanya atas niat genosida terhadap Kachin 

dan minoritas Muslim, tapi juga secara lebih spesifik atas perang 
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melawan Kachin dan kejahatan terhadap Kachin dan kelompok 

Muslim,” bunyi putusan hakim, dikutip dalam pernyataan Burma Task 

Force yang diterima CNNIndonesia.com. Putusan itu juga menyoroti 

impunitas total pemerintah Myanmar karena ketiadaan sistem 

peradilan yang independen atau mekanisme pengecekan dan 

penyeimbangan pada angkatan bersenjatanya. 

Kekerasan terbaru terhadap masyarakat Rohingya pecah pada 

25 Agustus lalu saat kelompok bersenjata etnis itu disebut 

pemerintah menyerang sejumlah pos polisi dan sebuah kamp militer. 

Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkirakan setidaknya sudah ada 

1.000 orang yang tewas dalam operasi “balasan” yang disebut 

dengan “pembersihan etnis” ini. Disaat yang sama, 400 ribu orang 

lainnya terpaksa mengungsi ke Bangladesh dan tinggal dalam 

kondisi seadanya. Sementara Kachin adalah etnis minoritas Muslim 

lain yang juga kerap berkonflik dengan pemerintah Myanmar. 

56. Simpulan dari bacaan di atas yang paling tepat adalah 
A. Kekerasan terbaru terhadap masyarakat Rohingya pecah 

pada 25 Agustus lalu saat kelompok bersenjata etnis itu 
disebut pemerintah menyerang sejumlah pos polisi dan 
sebuah kamp militer. 

B. Pengadilan internasional memutuskan sejumlah kesaksian 
terkait tanggung jawab pemerintah Myanmar atas 
kejahatan kemanusiaan terhadap minoritas Rohingya dan 
Kachin. 

C. Pengadilan internasional memutuskan bahwa pemerintah 
Myanmar terbukti bersalah telah melakukan genosida 
terhadap masyarakat Rohingya, Kachin, dan kejahatan 
terhadap kemananusiaan pada etnis minoritas lainnya. 

D. Putusan sidang pengadilan menyoroti impunitas total 
pemerintah Myanmar karena ketiadaan sistem peradilan 
yang independen atau mekanisme pengecekan dan 
penyeimbangan pada angkatan bersenjatanya. 

E. Pengadilan internasional memutuskan bahwa pemerintah 
Myanmar terbukti bersalah telah melakukan genosida 
terhadap masyarakat Rohingya dan kejahatan terhadap 
kemananusiaan pada etnis minoritas lainnya. 
 

57. Kalimat-kalimat dibawah ini menyatakan ciri-ciri ragam bahasa 
tulis dengan tepat, kecuali 
A. Dibantu oleh tanda baca 
B. Menggunakan tata kalimat yang benar 
C. Selalau memperhatikan ejaan 
D. Menggunakan lafal tidak baku 
E. Tidak menggunakan atau memperhatikan dialek atau 

idiolek 
Bacalah teks berikut dengan cermat! 

(1) Rokok pada hakIkatnya benda beracun yang memberi efek 
santai dan sugesti merasa lebih jantan. Di balik kegunaan 
atau manfaat rokok terkandung bahaya yang sangat besar 
bagi orang yang merokok ataupun orang di sekitar perokok 
yang bukan perokok. 

(2) Asap rokok mengandung lebih kurang 4.000 bahan kimia, 
200 di antaranya beracun dan 43 jenis lainnya dapat 

mernyebabkan kanker bagi tubuh. Beberapa zat di dalam 
rokok yang sangat berbahaya, yaitu tar, nikotin, karbon 
monoksida, dan sebagainya. 

(3) Asap rokok yang baru mati di asbak mengandung tiga kali 
lipat bahan pemicu kanker dan 50 kali lipat mengandung 
bahan pengiritasi mata dan pernapasan. Semakin pendek 
rokok semakin tinggi kadar racun yang siap melayang ke 
udara. Tempat yang dipenuhi polusi asap rokok lebih 
berbahaya daripada polusi di jalanan raya yang macet. 

(4) Seseorang yang mencoba merokok beresiko ketagihan 
yang seringkali sulit dilepaskan. Seorang perokok berat 
akan memilih merokok daripada makan jika uang yang 
dimilikinya terbatas. 

(5) Jadi, merokok merupakan kegiatan tidak bermanfaat dan 
hanya membuang-buang uang, serta merugikan 
kesehatan, kehidupan sosial, dan sebagainya. Oleh karena 
itu, bersyukurlah Anda yang tidak merokok.   
 

58. Pernyataan yang tidak sesuai dengan teks di atas adalah  
A. Perokok pasif lebih berbahaya daripada perokok aktif. 
B. Orang yang tidak merokok identik dengan orang yang 

cerdas atau pandai. 
C. Polusi di jalan raya lebih berbahaya daripada asap rokok. 
D. Seorang perokok berat biasanya lebih baik lapar daripada 

tidak merokok. 
E. Merokok membuang-buang uang serta merugikan 

kesehatan dan kehidupan sosial. 
 

59. Kalimat yang di dalamnya terdapat kata yang berhomograf 
adalah 
A. Jarak mereka tidak seperti daun jarak. 
B. Kakak membeli apel sebelum apel pagi. 
C. Di halaman yang luas itu saya temukan halaman 120. 
D. Kakak bisa membuat penawar bisa beracun. 
E. Bang Man memiliki banyak tabungan di bank. 

 
60. Kemendikbud menyatakan ada 68 juta peserta didik di 

Indonesia terdampak virus Corona . Mereka semua terpaksa 
belajar dari rumah. “Secara global terdapat 1,25 miliar peserta 
didik di dunia yang terdampak virus dan sekitar 5,44 pasiennya 
berada di Indonesia,” kata Direktur Jenderal PAUD dan 
Dikdasmen Kemendikbud,Jumeri, mengutip Antara, Selasa 
(4/8). Selain peserta didik, Kemendikbud juga mencatat 
sedikitnya 13 juta orang menjadi pendidik di rumah selama 
wabah. “Karena selama belajar dari rumah ini 75 persen 
tanggung jawabnya orang tua dan 25 persen tanggung jawab 
guru PAUD,” katanya. 
Pada di atas terdapat kalimat tidak efektif disebabkan 

pleonasme. Kalimat yang pleonasme ditandai denga  

A. kalimat pertama 
B. kalimat kedua 
C. kalimat ketiga 
D. kalimat keempat 
E. kalimat kelima 
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BAGIAN KEEMPAT TES BAHASA INGGRIS 

61. Ronald and his wife … their house at this time. 
A. Decorate  
B. Decorated  
C. Is decorating  
D. Are decorating  
E. Have decorated  

 

62. If I had free time, … 
A. I will watch the movie  
B. I will be watching the  
C. I would watch the movie  
D. I would have watched the movie  
E. I would have been watching the movie  

 

63. It is imperative that a new student … the instructions 
carefully.  
A. Reads  
B. Read  
C. Reading  
D. Has read  
E. Have read  

 
64. ‘I forgot to bring my money.' 

`Never mind. I … you mine.' 
A. Will be lending  
B. Will lent  
C. Was lending  
D. Have lent  
E. Shall lend  

 
65. `How long has Mr. Freddy been the principal of our school? 

'Since I … this school.' 
A. Had been entering 
B. Was entering 
C. Had entered 
D. Have entered 
E. Entered 

 
66. Before Alessia ran the computer program, she … it out.  

A. Was checking  
B. Had been checking 
C. Had been checked  
D. Had checked  
E. Has been checked  

 
67. All the doctors in our hospital have their own practice room 

and each of them … a nurse to assist him. 
A. Need 
B. They need 
C. He needs 
D. To need 
E. Needs 

 
68. Don’t let your children … outside! 

A. Plays 
B. To play 
C. Is playing 
D. Playing 
E. Play 

 
69. Our new manager has two sons, …? 

A. Hasn’t he 
B. Doesn’t he 
C. Has she 
D. Does she 

E. Did he 
70. Alvina and her children … in Malang last week. 

A. Is  
B. Was 
C. Does 
D. Has been 
E. Were  

 
71. Malik was accustomed … to his college. 

A. Driving  
B. Drove 
C. To driving  
D. To drive 
E. To being driven 

 
72. Our teacher prepared us … this examination. 

A. Take  
B. Taking 
C. Takes 
D. Took  
E. To take  

 
73. The geographic position of North America, … isolated it in 

the early days of the European settlement.  
A. Laying between the Atlantic and the Pacific Oceans 
B. Lying between the Atlantic and the Pacific Oceans 
C. It is lying between the Atlantic and the Pacific Oceans 
D. It is laying between the Atlantic and the Pacific Oceans 
E. It was laying between the Atlantic and the Pacific 

Oceans 
 

74. They … in the chair for more than three hours.  
A. Have sat  
B. Sat 
C. Have set  
D. Set 
E. Sets  

 

75. The owner of the firm is going to have his new secretary … 
a shareholder meeting. 
A. Arrange  
B. Arranging  
C. Arranged  
D. To arrange 
E. Arranges 

 

Text 1 for questions number 16 

A distinctively American architecture began with Frank 

Lloyd Wright, who had taken to heart the admonition that form 

should follow function and who thought of buildings not as 

separate architectural entities but as parts of an organic whole 

that included the land, the community, and the society. In a very 

real way the houses of colonial New England and some of the 

southern plantations had been functional, but Wright was the 

first architect to make functionalism the authoritative principle for 

public as well as for domestic buildings. As early as 1906 he 

built the Unity Temple in Oak Park, Illinois, the first of those 

churches that did so much to revolutionize ecclesiastical 

architecture in the United States. Thereafter he turned his 
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genius to such miscellaneous structures as houses, schools, 

office buildings, and factories, among them the famous Larkin 

Building in Buffalo, New York, and the Johnson Wax Company 

building in Racine, Wisconsin. 

76. The phrase taken to heart in line 1 is closest in meaning to 
which of the following? 
A. Criticized 
B. Taken offence 
C. Memorized 
D. Defeated  
E. Taken seriously 

 
Text 2 for questions number 17 and 18 

Death penalty for serious criminals has been discussed by 

our experts. Those who agree say that death penalty will scare 

the criminals off. However, those who disagree say that it is in 

human not effective and we cannot correct the wrong sentence 

after the criminals die.  

In Switzerland, this penalty does not exist. Most people 

argue that the possibility of making the wrong decision is always 

there although it is true that spending life behind the bars is not 

easy either. Also, every person should have a chance for 

rehabilitation. In this way he or she can start all over again in 

another life style.  

Those who agree argue that there is no use to feed the 

terrorists in prison with their money. When they get out, they will 

create a lot of trouble by blackmailing and killing people. So, 

who says that jails will stop them from being human. My own 

opinion is divided. On the one side, I want to be human, and on 

the other hand, I wonder if those people are worthy of my 

feeling.  

 
77. The text mainly discusses … 

A. The death penalty controversy  
B. The punishment in our country 
C. The death penalty in Switzerland  
D. Those who support death penalty 
E. Most people agree about applying death penalty  

 

78. What is the writer’s opinion about death penalty? 
A. He is against death penalty  
B. He agrees with death penalty  
C. Death penalty is a worthwhile punishment  
D. He totally supports death penalty  
E. He is not able to decide  

 

Text 3 for questions number 19 and 20 

Tube worms live anchored to the sea floor, 1,700 feet 
below the ocean surface, near natural spring vents that spew 
forth water from the earth. They live off geothermal energy 
instead of sunlight. There are two species of the tube worm 
family, with very different lengths of life and growth rates, but 
similarities as well. 

The slow-growing tube worms are known to live as 
long as 250 years, making them the longest-living sea 
invertebrates known. This species lives near cold sea-floor 
seeps and may not grow at all from one year to the next. Even 
when they do grow, it is generally from a half an inch to four 
inches per year. In spite of their slow growth, due to their long 

lives, they can reach nine feet before they die, although they 
are thinner than the hot-water worms. 

The seeps under the slow-growing tube worms are 
rich with oily materials. The environment in which they live is 
slow and peaceful, stable and low-energy. The cold- water 
seeps and the tube worms that reside there may live hundreds 
or thousands of years. 

In stark contrast, the fast-growing tube worms live a 
quick and short life, growing rapidly. They attach themselves 
near hot steaming vents that force water into the sea, growing 
about two and a half feet a year, and up to eight feet overall. 
They live by absorbing sulfur compounds metabolized by 
bacteria in a symbiotic relationship. 

The hot water vents spew forth scalding water filled 
with hydrogen sulfide, which the tiny bacteria living in the 
worms’ tissues consume. These tube worms live a rapid life, 
with none of the relaxing characteristics of the cold-water tube 
worms. 

 
79. The author states that the cold-water tube worm 

A. Grows slower than the hot-water tube worm. 
B. Grows faster than the hot-water tube worm. 
C. Does not grow as high as the hot- water tube worm. 
D. Does not live as long as the hot- water tube worm 
E. Does not live faster than the hot-water tube warm 

 

80. The word anchored in the first sentence is closest in 
meaning to 
A. Affixed. 
B. Contentedly. 
C. Feeding. 
D. Above. 
E. Across
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KUNCI DAN PENYELESAIAN 

TES PENGETAHUAN UMUM 
 

1. Kunci : A 
Materi : Pengetahuan Kepolisian 

Pembahasan : Urutan terendah pada 

pangkat Polisi Bintara adalah Brigadir Polisi 

Dua (Bripda). 

2. Kunci : B 
Materi : UU Kepolisian 

Pembahasan : Menurut Pasal 29 ayat (1) 

UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia, anggota 

Kepolisian Negara Republik Indonesia 

tunduk pada kekuasaan peradilan umum. Hal 

ini menunjukkan bahwa anggota Polri 

merupakan warga sipil dan bukan termasuk 

subjek hukum militer. Isi Pasal 29 UU No. 2 

Tahun 2002 adalah: 

(1) Anggota Kepolisian Negara Republik 
Indonesia tunduk pada kekuasaan 
peradilan umum. 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) diatur lebih lanjut 
dengan Peraturan Pemerintah. 
 

3. Kunci : E 
Materi : Pancasila 

Pembahasan : Sila kelima yakni Keadilan 

sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 

dilambangkan dengan simbol “padi dan 

kapas”.  

4. Kunci : E 
Materi : Ilmu Negara 

Pembahasan : Teori kekuasaan yang 

bersifat fisik: yaitu yang kuatlah yang 

berkuasa (ajaran yang dianut oleh 

Machiaveli). 

5. Kunci : E 
Materi : Kebijakan Pemerintah 

Pembahasan : Presiden Jokowi Widodo 

mengumumkan susunan kabinetnya yang 

diberi nama Kabinet Indonesia Maju di Istana 

Negara, Jakarta, Rabu tanggal 23 Oktober 

2019. Yang menjadi Menteri Pertahanan dan 

dilantik saat itu adalah Prabowo Subianto. 

6. Kunci : E 
Materi : Hukum dan UU 

Kepolisian 

Pembahasan : SKCK yang diterbitkan 

Kepolisian Sektor (Polsek) dapat digunakan 

untuk berbagai keperluan, antara lain untuk 

melamar pekerjaan non-PNS dan non-

BUMN. Kepanjangan SKCK adalah Surat 

Keterangan Catatan Kepolisian. 

7. Kunci : B 
Materi : Pasca Reformasi 

Pembahasan : Provinsi Timor Timur 

menjadi Negara Timor Leste dan 

memisahkan diri dari Indonesia pada tahun 

1999. 

8. Kunci : E 
Materi : Geografi 

Pembahasan : Berikut ini ciri-ciri bioma 

gurun adalah: curah hujan sangat rendah, 

intensitas panas matahari yang tinggi, tingkat 

evaporasi yang tinggi, dan air tanah yang 

cenderung asin. 

9. Kunci : A 
Materi : Geografi 

Pembahasan : Positive checks adalah 

factor penyebab bertambahnya angka 

kematian yang disebabkan oleh terjadinya 

bencana alam, kriminalitas, dan peperangan.  

10. Kunci : C 
Materi : Hukum dan UU 

Kepolisian 

Pembahasan : Visi dan misi Polisi 

Republik Indonesia adalah terwujudnya 

pelayanan keamanan dan ketertiban 

masyarakat yang prima, tegaknya hukum 

dan keamanan dalam negeri yang mantap 

serta terjalinnya sinergi polisional yang 

proaktif. Misi kepolisian RI adalah:  

- Melaksanakan deteksi dini dan 
peringatan dini melalui kegiatan atau 
operasi penyelidikan, pengamanan dan 
penggalangan; 

- Memberikan perlindungan, 
pengayoman dan pelayanan secara 
mudah, responsif dan tidak 
diskriminatif; 

- Menjaga keamanan, ketertiban dan 
kelancaran lalu lintas untuk menjamin 
keselamatan dan kelancaran arus 
orang dan barang;  

- Menjamin keberhasilan 
penanggulangan gangguan keamanan 
dalam negeri; 

- Mengembangkan perpolisian 
masyarakat yang berbasis pada 
masyarakat patuh hukum; 

- Menegak kan hukum secara 
profesional, objektif, proporsional, 
transparan dan akuntabel untuk 
menjamin kepastian hukum dan rasa 
keadilan; 

- Mengelola secara profesional, 
transparan, akuntabel dan modern 
seluruh sumber daya Polri guna 
mendukung operasional tugas Polri; 

- Membangun sistem sinergi polisional 
interdepartemen dan lembaga 
internasional maupun komponen 
masyarakat dalam rangka membangun 
kemitraan dan jejaring kerja 
(partnership building/networking). 

 

11. Kunci : D 
Materi : Ilmu Ekonomi 

Pembahasan : Depresiasi adalah 

penurunan nilai mata uang Rupiah terhadap 

uang asing karena mekanisme pasar. 

12. Kunci : E 
Materi : Kebangkitan Nasional 

Pembahasan : Pada masa kebangkitan 

nasional, Kongres Pemuda pernah diadakan 

sebanyak 2 kali. Kongres Pemuda I 

dilaksanan pada tanggal 30 April - 2 Mei 

1926. 

13. Kunci : A 
Materi : UUD 1945 

Pembahasan : Mengenai Hak Asasi 

Manusia (HAM), UUD 1945 telah 

menjelaskan salah satu HAM tersebut dalam 

pasal 28G ayat 1 yang menyatakan bahwa 

setiap orang berhak atas perlindungan diri 

pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan 

harta benda yang di bawah kekuasaannya, 

serta berhak atas rasa aman dan 

perlindungan dari ancaman ketakutan untuk 

berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang 

merupakan hak asasi. 

14. Kunci : C 
Materi : UUD 1945 

Pembahasan : Dalam pasal 24 UUD 1945 

dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman 

merupakan kekuasaan yang merdeka untuk 

menyelenggarakan peradilan guna 

menegakkan hukum dan keadilan. 

Pengertian kekuasaan peradilan yang bebas 

adalah hakim dalam menjalankan tugasnya 

bebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah.  

15. Kunci : B 
Materi : Hukum dan Perundang-

undangan 

Pembahasan : Pengadilan Tata Usaha 

Negara (PTUN) suatu negara selaras dengan 

sistem hukum apa yang dianutnya. Hukum 

Tata Usaha Negara mengatur tata cara 

pelaksanaan tugas serta hubungan lembaga 

atau perlengkapan negara.   

16. Kunci : D 
Materi : NKRI 

Pembahasan : Globalisasi tidak selalu 

memberi untung bagi suatu negara. Salah 

satu tantangan yang dihadapi bangsa 

Indonesia sebagai akibat teknologi di era 

globalisasi, adalah mempertahankan rasa 

nasionalis serta kepribadian yang kokoh.   

17. Kunci : B 
Materi : Nasionalisme 

Pembahasan : Setiap rakyat Indonesia 

seharusnya memiliki rasa kebangsaan yang 

tinggi atau merupakan suatu wujud cinta 

tanah air. Sikap yang harus dibina supaya 
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semangat cinta tanah air tetap mantap dalam 

hidup berbangsa dan bernegara adalah 

menghentikan segala macam 

penyelewengan, mempelajari dan mendalami 

idelogi selain Pancasila, memberantas KKN 

yang dilakukan pejabat negara, dan 

berpartisipasi mengatasi kesenjangan sosial 

ekonomi. 

18. Kunci : D 
Materi : Bela Negara 

Pembahasan : Patriotisme berasal dari 

kata ”patriot” dan “isme” yang berarti sifat 

kepahlawanan atau jiwa pahlawan, atau 

“heroism” dan “patriotism” dalam bahasa 

Inggris. Salah satu nilai patriotisme Indonesia 

adalah kerelaan berkorban dalam rangka 

membela tanah air.  

 

19. Kunci : D 
Materi : Bhinneka Tunggal Ika 

Pembahasan : Gotong royong adalah 

budaya asli Indonesia dan prinsip kegotong 

royongan dalam pembangunan dapat 

dilaksanakan dengan cara bekerja bersama-

sama yang dilandasi tanpa pamrih guna 

mencapai tujuan nasional.   

 

20. Kunci : A 
Materi : Pengetahuan Umum 

Pembahasan : Penerima Penghargaan 

Nobel dari Amerika Serikat tahun 2012 di 

bidang ekonomi adalah Alvin E Roth. 

 

TES PENGETAHUAN UMUM 

 

21. Kunci : B 
Pembahasan : 
(2x – 1)(X – 1) + 2(5x – 8)  
(2x2 – 3x + 1)+(10x – 16) 
2x2 + 7x – 15  
(2x – 3)(X + 5) 

 
 
 
 
 
22. Kunci : D 

Pembahasan :   

    
6

3

)1)(6(

)1(3

65

33
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2

+
=
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−
=

−+

−

x

x

xx

xx

xx

xx
 

 
23. Kunci : A 

Pembahasan : 

242

1

2

13

x

bax

xx

+
=

+
−

−

−
 

24)2)(2(

)2(1)2(3
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−
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82
2 x
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x

x

−

+
=

−
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a = – 2 dan b = – 8 
a + b = –2 –8 = –10    
 

   
24. Kunci : C 

Pembahasan : 
 

                 C 
 
 
                                           (𝐵 ∩ 𝐶) 

 
                                           (𝐴 ∩ 𝐵) 
 
              A           B 
      Sehingga : 

 (𝐵 ∩ 𝐶) ∪ (𝐴 ∩ 𝐵) = 𝐵 ∩ (𝐴 ∪ 𝐶) 
 
25. Kunci : C 

Pembahasan : 

x
xx

−
−+

=






 1
22

16
4

1
2

 

( ) ( ) xxx −−+− =
14222 22

2

 

( ) xxx 44244
22

2
−+−−

=  

xxx 44244 2 −=+−−  

082 2 =−x  

0)2)(2(2 =+− xx  

2−=x  atau x = 2 

 
26. Kunci : E 

Pembahasan : 
Diketahui Volume Air :  

2 Gelas = 3 Cangkir = 
2

1
 Teko 

tcg
2

1
32 ==   

 
2

3
=

c

g
dan 

12

3

4

1
==

t

g
, Maka  

g : c : t = 3 : 2 : 12 
 
27. Kunci : B 

Pembahasan : 

Garis X = 3y → M1 = 
3

1
 

Syarat Tegak Lurus :  
M1 . M2 = –1  

(
3

1
)M2 = –1  → M2 = – 3  

Pgl : Y – Y1 = M(X – X1) Dititik (–2, 1) 
Y – 1 = – 3(X – (–2)) 
Y = –3(X + 2) + 1  
Y + 3x + 5 = 0  

 
28. Kunci : A 

Pembahasan : 
X2 + 10x – 24 < 0 
 (x + 12 ) (x – 2)<0  
–12< x < 2 

 
29. Kunci : E 

Pembahasan : 
f(x) = 2x2 – 3  

f–1(x) = 
2

3+x
 

g(x) = X + 3 

3)(1 −=− xxg  

 (fog)–1(x) = g–1(f–1(x)) 
(fog) –1(–1) = (g–1 o f–1)( –1) 

))1(( 1 −−fg  

)1(
2

31 11 −− =












 +−
gg  

1 + 3 = 4 
 
30. Kunci : D 

Pembahasan : 
    A    
 
                  (X + 9) 
    X               
 
    B   (X + 7)       C   

222 BCABAC +=  
222 )7()9( ++=+ xxx  

49148118 222 +++=++ xxxxx  

03242 =−− xx  

0)4)(8( =+− xx  

x = 8 atau x = – 4 (TM) 
 
31. Kunci : C 

Pembahasan : 

)3(2

)3)(3(
lim

62

9
lim 32

2

3
−

+−
=

−

−
→→

xx

xx

xx

x
xx          

1
)3(2

33

2

3
lim 3 =

+
=

+
→

x

x
x   

 
32. Kunci : E 

Pembahasan : 

)cos1)(cos1(

2cos1
lim 0

xx

x
x

−+

−
→  

)cos1(

2cos1
lim

20
x

x
x

−

−
→  

2
sin

sin2
lim

2

2

0 =→
x

x
x  

 
33. Kunci : C 

Pembahasan : 

 =+ ...)75(200 92 dxxx  

Mis. U = )75( 2 +x  

Du = (10x)Dx 

x

du
dx

10
=  

 =+
x

du
uxdxxx

10
).(200)75(200 992  

 duU920  

CU +
+

10

)19(

20
 

Cx ++ 102 )75(2  

 
34. Kunci : C 

Pembahasan : 

Luas Yang Dibatasi Y=
2

1
X2 Dan Y = 4 – X 

Batas : 21 yy =  

xx −= 4
2

1 2  

0822 =−+ xx  

0)2_(4( =−+ xx  

x = – 4 dan x = 2 

L = dxxx 
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64
816

6

8
28  

= 30 – 12 = 18 Satuan Luas 
 
35. Kunci : D 

Pembahasan : 
Pk : X2 + 4x + P – 4 = 0 Akarnya A Dan B,  
Dengan (A = 3b) 

     (1) A + B = –4               (2)   Ab = P – 4   
       3b + B = – 4                (–3)( –1) = P – 4  
        B = – 1 Dan A = – 3          P = 7     
  
36. Kunci : B 

Pembahasan : 
F(X) = 2x2 – 8x + P   

2
)2(2

)8(

2
=

−−
−=

−
=

a

b
Xp  

20)( == pp XFY  

Pf +−= )2(8)2(2)2( 2
 

20 = 8 – 16 + P 
P = 28  
F (X) = 2x2 – 8x + 28 
F (2) = 2(2)2 – 8(2) + 28 = –20 

 
37. Kunci : C 

Pembahasan : 
Ingkaran Dari Pernyataan : “ Semua Sekolah 
Mengadakan Pembelajaran Online.” Adalah 
Beberapa Sekolah Tidak Mengadakan 
Pembelajaran Online 

 
38. 18. Kunci  : C 

Pembahasan : 
Ba : U1, U2, U3, U4 Dan U5 
U1 + U2 = 16 
U3 + U4 + U5 = 54 (+) 
S5 = 70 

U3 = Ut = 14
5

70

5

5 ===
S

n

Sn  

  
39. Kunci : D 

Pembahasan : 
Bg : (2a – 3), (A + 3), 4a, Berlaku : 

31
2
2 UUU =  

aaa 4)32()3( 2 −=+  

aaaa 12896 22 −=++  

09187 2 =−− aa  
0)3)(37( =−+ aa  

)(
7

3
TMa −=  atau a = 3 

40. Kunci : E 
Pembahasan : 

263)2)(13()( 232 −−+=+−= XxxXxXF

1129)(' 2 −+= xxxf

201)1(12)1(9)1(' 2 =−+=f  

 

TES BAHASA INDONESIA 

41. Kunci : A 
Pembahasan :   

Gagasan utama adalah gagasan menjadi 

pengembangan suatu paragraf. 

  

42. Kunci : D 
Pembahasan :   

Berdasarkan PUEBI penulisan yang baku 

adalah hari Kamis, bukan Hari Kamis. 

 

43. Kunci : D 
Pembahasan :   

Ide pokok adalah ide yang mendasari 

terjadinya sebuah tulisan. 

 

44. Kunci : E 
Pembahasan :   

Makna popularitas berdasarkan adalah 

kepopuleran. 

45. Kunci : B 
Pembahasan :   

Gagasan atau inti yang dilaporkan dalam 

paragraf ketiga teks tersebut adalah fungsi 

hutan secara klimatologis. Adapun jawaban 

lain hanya merupakan gagasan penjelas atau 

keterangan. 

 

46. Kunci : D 
Pembahasan :   

Amerika tidak termasuk negara kawasan 

Asia Tenggara (baca paragraf ke-3) 

47. Kunci : D 
Pembahasan :   

Kata antrian dan photo di dalam KKBI tertulis 

antrean dan foto. Kata menunjukkan berasal 

dari kata dasar tunjuk dan imbuhan me-kan. 

Jadi, yang tepat adalah menunjukkan, bukan 

menunjukan. 

48. Kunci : C 
Pembahasan :   

Gagasan penjelas yang sesuai/mendukung 

gagasan utama terdapat pada kalimat 3,4, 

dan 5 karena kalimat tersebut menjelaskan 

bahwa pemimpin tidak harus berpendidikan 

formal tinggi. 

 

49. Kunci : B  
Pembahasan :   

Paragraf pertama teks opini tersebut 

merupakan struktur awal teks opini yang 

dinamakan pernyataan pendapat. 

Pernyataan itu merupakan definisi resmi 

WHO tentang narkoba (pengertian narkoba). 

50. Kunci : A 
Pembahasan :   

Kata hubung tetapi merupakan kata hubung 

intrakalimat yang penggunaannya tidak boleh 

diletakkan di awal kalimat. Kata hubung 

tetapi sebaiknya digunakan di dalam kalimat.  

 

51. Kunci : A 
Pembahasan :   

Kata yang tepat untuk mengisi bagian 

rumpang teks yang disajikan adalah sektor. 

 

52. Kunci : C 
Pembahasan :   

Kalimat-kalimat yang disajikan pada soal 

dapat dijadikan teks negosiasi yang baik 

apabila diurutkan sesuai nomor kalimat, 

yakni 3,2,5,4, dan 1. 

 

53. Kunci  : C 
Pembahasan :   

Pernyataan yang sesuai dengan cara 

melestarikan adalah Tidak menjual binatang 

langka, baik yang hidup maupun yang mati. 

 

54. Kunci  : A 
Pembahasan :   

Antonim adala kata yang memiliki makna 

berlawanan. 

sigap = tangkas 

lamban = tidak tangkas 

 

55. Kunci  : C 
Pembahasan :   

Kata baku untuk mengganti kata tidak baku 

dalam paragraf tersebut adalah atmosfer, 

skala, potensial 

56. Kunci  : E 
Pembahasan :   

Simpulan adalah hasil dari menyimpulkan 

(kesimpulan). Kesimpulan adalah ikhtisar, 

pendapat terakhir yang berdasarkan pada  

uraian wacana. 

 

57. Kunci  : D 
Pembahasan :   

Ciri-ciri ragam bahasa tulis adalah: 

• Dibantu oleh tanda baca 

• Menggunakan tata kalimat yang benar 

• Selalu memperhatikan ejaan 

• Tidak menggunakan atau 
memperhatikan dialek atau idiolek 

 

58. Kunci  : C 
Pembahasan :   

Pada paragraf ketiga dijelaskan bahwa asap 

rokok lebih berbahaya daripada polusi udara 

di jalan raya. Jadi, pernyataan yang tidak 

sesuai dengan  

59. Kunci  : B 
Pembahasan :   

Homograf adalah kata yang sama ejaan, 

tetapi makna dan lafalnya berbeda. 

apel :    buah 

apel :    upavcara 

 

60. Kunci  : B 
Pembahasan :  

Pleonasme adalah pemakaian kata secara 

berlebihan.  

Kalimat pleonasme efektif dengan cara 

menghilangkan salah satu kata yang memiliki 

makna sama 

 

TES BAHASA INGGRIS 

61. Kunci : D 
Materi  : Present Continuous 

Tense 

Pembahasan :  
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Time signal nya At this time dan subject nya 

Ronald and his wife (jamak).  

62. Kunci  : C 
Materi  : Conditional Sentences 

Type 2 

Pembahasan  :  

Anak kalimat nya dalam bentuk Simple Past 

Tense, Maka Induk kalimat nya dalam bentuk 

Past Future Perfect.  

 

63. Kunci  : B 
Materi  : Subjunctive That Clause  

Pembahasan  :  

Apabila ada kata-kata seperti Imperative,  

Require, Request, Decree, Demand, 

Necessary dan lain-lain yang diikuti That, 

maka menjadi Subjunctive That Clause.  

Pola Subjunctive That: 

Subjunctive + That + Subject + 

Infinitive/Be. 

 

64. Kunci  : E 
Materi  : Future Tense  

Pembahasan :  

Karena Kejadian nya spontan, maka rumus 

nya menggunakan Shall/Will + Infinitive.  

 

65. Kunci  : E 
Materi  : Simple Past Tense  

Pembahasan  : 

Present Perfect + Since + Simple Past. 

  

66. Kunci  : D 
Materi  : Past Tenses  

Pembahasan  :  

Before + S.Past, Past Perfect 

67. Kunci : E 
Materi : Concordance   

Pembahasan  :  

Apabila ada Each of, none of, either of, 

neither of, one of, maka diikuti predikat 

tunggal. Kata kerja +s/es merupakan kata 

kerja tunggal.  

68. Kunci  : E 
Materi  : Infinitive 

Pembahasan  :  

Let + Infinitive. 

69. Kunci  : B 
Materi  : Question Tag 

Pembahasan  :  

Pertama sekali yang harus diperhatikan 

dalam soal Question Tag ialah kalimat 

positive atau negative. Kemudian lihat 

apakah ada auxiliary verb. Apabila tidak ada 

auxiliary verb, maka gunakan do untuk verb 

1, does untuk verb 1+s/es dan did untuk verb 

2.  

Has yang diikuti noun bukan termasuk 

auxiliary verb. Maka jawaban nya B 

70. Kunci  : E 
Materi : Concordance  

Pembahasan  :  

Subject nya Alvina and her children (Jamak), 

kemudian ada time signal last week, maka 

jawaban nya were.  

 

71. Kunci  : C 
Materi  : Gerund  

Pembahasan  :  

Apabila ada frase seperti: be used to, be 

accustomed to, get used to, confess to, 

object to, look forward to, maka diikuti 

Gerund (Ving). 

72. Kunci  : E 
Materi  : To Infinitive . 

Pembahasan  :  

To Infinitive bisa terjadi : 

a. Menyatakan tujuan  
b. Adjective + To Infinitive 
c. QW + To Infinitive  
d. Linking Verb + The Ordinal + (N/NP) + 

To Infinitive  
e. Setelah kata kerja tertentu seperti 

: prepare, plan, promise, persuade, 
beg, instruct, dan lain-lain. 

 

73. Kunci  : B 
Materi : Appositive dan 

Confusing Words  

Pembahasan  :  

Didalam appositive harus diperhatikan apa 

yang boleh dan tidak boleh. 

Appositive itu boleh: 

V3/Ving, 

Noun Phrase, 

Who/ Which + V1/V2/Aux. 

Sementara Appositive itu tidak boleh : 

Diawali V1/V2/Aux, 

Diawali That, 

Membentuk S + P. 

Kemudian perhatikan Ving nya.  

Laying diikuti Noun (Object) sementara Lying 

diikuti Adverb. 

 

74. Kunci  : A 
Materi  : Confusing Words  

Pembahasan :  

Set Set Set Setting diikuti Object. 

Sit Sat Sat Sitting diiukuti Adverb.   

Karena ada keterangan for two hours, maka 

tense nya present perfect. 

75. Kunci  : A 
Materi  : Causative 

Pembahasan  : 

Causative ada 2 jenis, 

Have dan Get. 

Have + Object Person + Infinitive 

Have + Object Non Person + V3 

Get + object Person + To Infinitive  

Get + Object Non Person + V3 

76. Kunci  : E 
Materi  : Vocabulary  

Pembahasan  :  

Frasa taken to heart adalah bentuk ungkapan 

idiomatik dan memiliki arti “melakukan 

dengan sepenuh hati/serius 

 

77. Kunci  : A 
Materi  : Reading Comprehension  

Pembahasan  :  

Secara keseluruhan teks ini membahas 

tentang kontroversi hukuman mati. 

 

78. Kunci  : E 
Materi  : Reading Comprehension  

Pembahasan  :  

My own opinion is divided. On the one side, I 

want to be human, and on the other hand, I 

wonder if those people are worthy of my 

feeling.  

Dari kalimat tersebut dapat disimpulkan 

bahwa penulis tidak bisa menetukan pilihan 

apakah setuju dengan penerapan hukuman 

mati atau tidak.  

 

79. Kunci  : A 
Materi : Reading Comprehension 

Pembahasan  :  

Perhatikan paragraf kedua dan kelima. Disitu 

dijelaskan perbedaan rata-rata pertumbuhan 

antara kedua jenis cacing tersebut.  

 

80. Kunci  : A 
Materi : Vocabulary 

Pembahasan  :  

Anchored  : Menempel 

Affixed  : Menempel  

Contentedly : Puas 

Feeding  : Memberi makan  

Above  : Dibawah  

Across : Diseberang 

 


