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

terendah 1. 

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

 
 
 

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

 
1. Sudah sepantasnya para pejabat negara Indonesia belajar 

meniru dan menerapkan karakteristik yang ada pada Pangeran 
Diponegoro agar dapat menggugah dan merubah pandangan 
serta pemikiran rakyat sipil yang selama ini telah terbebani dan 
merasakan penderitaan berkepanjangan akibat praktek yang 
bersumber dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sikap realistis 
yang dapat ditiru oleh para pejabat negara dari Pangeran 
Diponegoro adalah kecuali pada ... 
A. cinta tanah kelahiran.  
B. sikap rohani dan spritual. 
C. sikap berani mengambil resiko. 
D. sikap primordialisme pada budaya sendiri. 
E. sikap bertanggung jawab atas keputusan yang telah 

diambil. 
 
2. Lahirnya Pancasila adalah judul pidato yang disampaikan oleh 

Soekarno dalam sidang Dokuritsu Junbi Cosakai atau Badan 
Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan pada tanggal 1 Juni 
1945. Dalam pidato inilah konsep dan rumusan awal Pancasila 
pertama kali dikemukakan oleh Soekarno sebagai dasar negara 
Indonesia. Salah satu prinsip dasar negara yang diusulkan oleh 
Ir. Soekarno tersebut adalah mufakat (demokrasi). 
Bagaimanakah kaitan atau hubungan antara nasionalisme 
dengan demokrasi tersebut ... 
A. menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila seperti menjaga 

kedaulatan bangsa dan negara di tengah perkembangan 
zaman yang terus berubah. 

B. ikut berpartisipasi untuk dipilih menjadi kepala daerah 
melalui pemilu dan Kepala Daerah tersebut bisa memberi 
yang terbaik untuk nusa dan bangsa. 

C. menjaga kehormatan bangsa dalam dunia internasional, 
aktif di Perserikatan Bangsa-Bangsa demi kepentingan 
nasinal. 

D. ikut aktif dalam pengenalan budaya khas Indonesia ke 
dunia internasional salah satunya bisa dengan ikut 
mendukung beberapa warisan budaya yang didaftarkan ke 
UNESCO. 

E. membeli produk-produk dalam negeri agar memberi untung 
pada pengusaha lokal meskipun mempunyai kemampuan 
membeli produk asing terkenal. 

 
3. Dalam buku Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI (diterbitkan 

oleh Sekjen MPR RI, 2019) dinyatakan bahwa mengapa dasar 
negara yang menyatukan dan menjadi panduan keindonesiaan 
itu dibatasi lima? Jawaban Soekarno selain kelima unsur itulah 
yang memang berakar kuat dalam jiwa bangsa Indonesia, dia 
juga mengaku suka pada simbolisasi angka lima. Angka lima 
memiliki nilai “keramat” dalam antropologi masyarakat 

Indonesia, dan yang tidak disebutkan oleh Soekarno tentang 
angka lima tersebut adalah bahwa ... 
A. Rukun Islam jumlahnya lima 
B. manusia memiliki panca indra (5 indra) 
C. jari tangan dan kaki manusia jumlahnya lima 
D. bintang bersudut lima sebagai pemandu pelaut 

(masyarakat bahari) 
E. Indonesia memiliki 5 pulau besar (Sumatera, Kalimantan, 

Jawa, Sulawesi, dan Papua) 
 

4. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang 
dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik 
Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 
Dasar (UUD) 1945, dalam upaya mempertahankan 
kelangsungan hidup bangsa dan negara. Hari Bela negara 
(HBN) diperingati setiap tanggal 19 Desember dimana latar 
belakang peringatan HBN setiap tanggal 19 Desember tersebut 
adalah deklarasi Pemerintahan Darurat RI oleh Mr. Sjafruddin 
Prawiranegara di Sumatera Barat. Hubungan bela negara saat 
itu dengan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia adalah ... 
A. peralihan sistem pemerintahan dari presidensial ke 

parlementer dengan nama PDRI. 
B. militer Republik Indonesia tidak dapat mencampuri urusan 

eksekutif dalam hal bela negara. 
C. bahwa pemerintahan tidak mampu berperan besar dalam 

upaya mempertahankan ketatanegaraan Indonesia. 
D. adanya upaya untuk tetap mempertahankan kedaulatan 

dan pemerintahan yang sah melalui politik ketatanegaraan. 
E. adanya pertanggungjawaban menteri pada presiden karena 

menteri adalah pembantu presiden seperti pasal 17 UUD 
1945. 

 
5. Dewan Konstituante adalah lembaga negara yang membentuk 

UUD baru sebagai pengganti UUD 1950. Faktor penyebab 
kegagalan Dewan Konstituante adalah terjadi perdebatan 
berkepanjangan antar anggota Konstituante karena perbedaan 
(kebhinnekaan) tidak terjalin untuk persatuan. Kondisi politik 
semacam ini juga bisa terjadi pada politik masa kini jika saja ... 
A. kekuatan partai politik yang seimbang. 
B. hasil pemilu didominasi oleh 1 partai politik.   
C. tokoh nasional memiliki pandangan politik yang tidak 

parsial. 
D. koalisi partai politik yang mementingkan kepentingan 

bersama. 
E. media massa (pers) yang memberi koreksi yang keras 

namun berimbang. 
 

6. Pancasila merupakan keputusan akhir bagi bangsa Indonesia 
yang harus diamalkan dan dilestarikan oleh seluruh rakyat 
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Indonesia. Keberagaman yang melekat pada masyarakat 
Indonesia merupakan salah satu faktor yang menjadikan 
Pancasila sebagai keputusan bersama yang dilakukan pada 
tanggal 18 Agustus 1945. Hal ini dilakukan pada saat PPKI 
(Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) telah menerima 
Pancasila dan menetapkannya sebagai dasar negara secara 
konstitusional dalam Pembukaan UUD 1945. Dalam hal ini 
Pancasila berperan sebagai … 
A. dasar negara 
B. ideologi bangsa 
C. sumber dari segala sumber hukum 
D. perjanjian luhur 
E. kepribadian bangsa 

 
7. Menyaring informasi yang didapatkan juga merupakan salah 

satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah pemahaman 
radikalisme dan tindakan terorisme yang sering terjadi saat ini di 
tengah ramainya informasi yang muncul di media sosial. Upaya 
menyaring informasi ini dilakukan karena … 
A. informasi yang didapatkan tidak selamanya benar dan 

harus diikuti, terlebih dengan adanya kemajuan teknologi 
seperti sekarang ini, dimana informasi bisa datang dari 
mana saja.  

B. penyaringan terhadap informasi tersebut tidak harus 
dilakukan agar karena kesalahpahaman tidak mungkin 
muncul. 

C. informasi yang diperoleh tentang radikalisme ada 
benarnya, oleh karena itu perlu pertimbangan ekstra. 

D. sebagai rujukan masyarakat bahwa jika berita itu tidak 
benar, akan menjadi alasan untuk melakukan tindakan 
tegas pada pelakunya. 

E. pemerintah tidak perlu mengakomodir keresahan 
kelompok/golongan tertentu karena tujuan utama 
pemerintahan adalah mensejahterakan rakyat. 
 

8. Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan bangsa Indonesia 
diatur dalam pasal 36A UUD 1945. Yang mengusulkan pertama 
kali agar Bhinneka Tunggal Ika dijadikan semboyan bangsa 
adalah Muh. Yamin. Konsep usulan Muh. Yamin sudah tepat 
dengan kondisi antara sejarah Bhinneka Tunggal Ika dan 
kondisi Indonesia yang modern. Hal tersebut terlihat dalam 
konteks ... 
A. agama Hindu dan Budha di kerajaan Majapahit adalah 

cetak biru dari kemajemukan Indonesia sekarang. 
B. banyaknya partai politik yang berbeda pandangan tidak 

akan terkonsolidasi jika menerapkan konsep Bhinneka 
Tunggal Ika. 

C. Indonesia adalah negara pluralistik yang membutuhkan 
suatu sistem integrasi nasional yang dinamis. 

D. keinginan Muh. Yamin menggabungkan sistem budaya 
karena pada dasarnya Muh. Yamin adalah seorang 
sastrawan Melayu. 

E. bahwa permasalahan bangsa dan negara seperti pandemik 
Covid-19 bisa terselesaikan dengan konsep Bhinneka 
Tunggal Ika.  
 

9. Selain dekrit Presiden Soekarno tanggal 5 Juli 1959, ada juga 
maklumat Presiden Abdurrahman Wahid yakni dekrit pada 
tanggal 23 Juli 2001 yang berisi hal-hal seperti; membekukan 
MPR dan DPR, mengambil tindakan untuk penyelenggaraan 
pemilihan umum, menyelamatkan gerakan reformasi total dari 
hambatan unsur-unsur Orde Baru, membekukan Partai 
Golongan Karya (Golkar), dan penyelenggaraan pemilihan 
umum dalam waktu setahun. Dengan adanya dekrit Presiden 
Abdurrahman Wahid tersebut berpengaruh pada konstitusi UUD 
1945 yakni ... 
A. amandemen pasal 7C     

B. amandemen pasal 16  
C. pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) 
D. pembubaran Dewan Pertimbangan Agung (DPA) 
E. pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden  
 

10. Agama Islam di Indonesia mulanya berkembang di daerah 
pesisir atau pantai pulau Sumatera dan pulau Jawa. 
Perkembangan tersebut dikarenakan ... 
A. di daerah pesisir udaranya sejuk  
B. di daerah pesisir padat penduduknya  
C. disebarkan melalui perdagangan laut     
D. penduduk pesisir masih terbelakang 
E. merupakan pusat kerajaan 
 

11. Prinsip nasionalisme Indonesia adalah bahwa kita harus 
mencintai bangsa Indonesia, namun hal tersebut bukan berarti 
kita harus mengagung-agungkan bangsa kita sendiri secara 
berlebihan. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada 
negara lain karena pandangan seperti itu akan mencelakakan 
sebuah bangsa, merendahkan harkat martabat manusia (negara 
lain). Sikap tersebut juga bertentangan dengan Pancasila yakni 
pada sila … 
A. Ketuhaan yang maha esa    
B. Kemanusiaan yang adil dan beradab 
C. Persatuan Indonesia  
D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan 

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

 
12. Perhatikan pernyataan di bawah ini: 

(1) Pemerintahan yang sentralistis mengakibatkan 
kesenjangan dengan rakyatnya. 

(2) Hukum yang berjalan sesuai dengan prinsip negara 
hukum. 

(3) Pelaku ekonomi berlangsung dengan praktik korupsi dan 
nepotisme. 

(4) Nilai agama dijadikan sumber tindakan dan sikap. 
Dampak penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan 
adalah ... 
A. 1 dan 2   
B. 1 dan 3    
C. 1 dan 4    
D. 2 dan 3    
E. 3 dan 4 

 
13. Sistem ekonomi Gerakan Benteng merupakan usaha 

pemerintah Republik Indonesia untuk mengubah 
struktur ekonomi yang berat sebelah. Gerakan ini dilakukan 
pada masa Kabinet Natsir yang direncanakan oleh Sumitro 
Djojohadikusumo (Menteri Perdagangan). Tujuan dilaksanakan 
program Sistem Ekonomi Gerakan Benteng adalah membantu 
memberikan kredit bagi para pengusaha nasional. Apabila 
dilihat dari sisi ideal program ekonomi Gerakan Benteng masa 
itu, maka yang terlihat adalah upaya ... 
A. integrasi 
B. heroisme 
C. patriotisme   
D. kapitalisme 
E. nasionalisme   

 
14. Dalam pewarganegaraan terdapat dua kasus seperti bipatride 

(dua kewarganegaraan) dan apatride (satu kewarganegaraan). 
Kasus yang menimpa seseorang ketika tidak memiliki 
kewarganegaraan (apatride) terjadi ketika … 
A. berasal dari negara yang menganut ius soli dan melahirkan 

di negara yang menganut ius sangunis. 
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B. berasal dari negara yang menganut ius sangunis bertempat 
tinggal dan melahirkan di negara yang menganut ius soli. 

C. lahir di negara yang menganut ius sangunis bertempat 
tinggal dan melahirkan di negara yang menganut ius 
sangunis. 

D. lahir di negara yang menganut ius soli bertempa tinggal 
dan melahirkan di negara yang menganut ius soli. 

E. memiliki status tidak memiliki kewarganegaraan dan 
melahirkan serta bertempat tinggal di negara yang 
menganut ius soli. 
 

15. Manfaat utama dari pelatihan bisnis untuk masyarakat desa 
adalah sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran untuk 
mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik lagi. Hal ini 
dilakukan dengan bagaimana masyarakat desa mengolah 
sumber daya alam yang masih melimpah di desa sebagai bahan 
baku dan diproses agar memperoleh produksi dengan nilai jual 
yang lebih tinggi dari bahan mentah. Alasan lain mengapa 
pelatihan bisnis ini penting adalah untuk mempersiapkan 
masyarakat desa menuju tingkatan pasar yang lebih tinggi lagi 
yakni pasar internasional. Tidak sedikit desa yang sudah 
mampu mencapai pasar internasional dalam pemasaran 
produknya yang mana tentu saja produk yang dibuat haruslah 
berkualitas tinggi seperti yang sudah disampaikan pada poin 
sebelumnya. dengan demikian, persaingan di pasar 
internasional dapat diatasi. 
Deskripsi di atas adalah salah satu wujud pelaksanaan 
Pancasila, yakni sila … 
A. Ketuhanan yang maha esa 
B. Kemanusiaan yang adil dan beradab 
C. Persatuan Indonesia 
D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan 

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

 
16. Pemilu 2019 tengah menjadi topik perbincangan menarik baik di 

dunia nyata maupun maya, oleh seluruh kalangan usia baik 
muda maupun tua. Pesta demokrasi ini juga disambut antusias 
oleh pemilih pemula, termasuk dari kalangan mahasiswa. 
Yogyakarta sebagai kota dengan jumlah mahasiswa yang besar 
dipilih sebagai tuan rumah dalam acara Festival Rumah Pemilu 
2019. Acara yang terselenggara atas kerjasama Kompas 
Gramedia dengan Universitas Gadjah Mada ini bertujuan 
mengedukasi pemilih pemula untuk berpartisipasi aktif dalam 
Pemilu 2019 karena dengan mengikuti Pemilu artinya kita telah 
ikut melakukan perubahan kecil untuk Indonesia. 
Dengan mengikuti Pemilu, berarti pemilih telah membantu 
negara Indonesia menuju ke arah yang lebih baik. Hal-hal yang 
diharapkan oleh rakyat Indonesia seperti akses pendidikan dan 
kesehatan yang murah, pembangunan infrastruktur, semua itu 
dapat diwujudkan oleh orang-orang terbaik di negara ini. 
Bagaimana cara memilih orang-orang terbaik itu? Caranya 
adalah dengan ikut Pemilu. 
Pernyataan di atas adalah bentuk wujud dari nilai Pancasila 
yakni … 
A. sila 1 dan sila 2      
B. sila 2 dan sila 4 
C. sila 3 dan sila 4      
D. sila 3 dan sila 5 
E. sila 4 dan sila 5 

 
17. Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik 

Indonesia (Polri) merupakan unsur utama dalam usaha 
pertahanan dan keamanan rakyat. Hal tersebut tertulis dalam 
konstitusi UUD 1945 .....  
A. pasal 30 ayat 1      
B. pasal 30 ayat 2  

C. pasal 30 ayat 3     
D. pasal 30 ayat 4  
E. pasal 30 ayat 5  

 
18. Perhatikan reffrain Mars Bela Negara berikut!  

“Persatuan dan kesatuan - Negara Republik Indonesia - 
Undang-Undang Dasar empat lima - Pancasila dasar negara - 
Seluruh rakyat wajib bela negara - Menuju Indonesia adil dan 
makmur.” 
Lirik yang salah adalah pada kalimat … 
A. Persatuan dan kesatuan     
B. Undang-Undang Dasar empat lima 
C. Pancasila dasar negara     
D. Seluruh rakyat wajib bela negara  
E. Menuju Indonesia adil dan makmur 

 
19. Pengertian upaya pembelaan negara adalah sikap dan perilaku 

warga Negara yang dijiwai kencintaan kepada NKRI 
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin 
kelangsungan hidup bangsa dan negara. Dalam suatu peristiwa 
beberapa WNI sedang memancing di peraiaran yang jauh dari 
keramaian, dan melihat adanya kapal laut asing yang 
mencurigakan masuk ke perairan Indonesia. Sikap bela negara 
yang sesuai dilakukan oleh para WNI tersebut adalah ... 
A. menegur keras dan mengusir kapal asing tersebut. 
B. bersikap biasa saja dan memancing di dekat kapal 

tersebut. 
C. melaporkan kejadian tersebut ke lembaga UNCLOS (PBB). 
D. melapor dan ikut membantu TNI Angkatan Laut menyerang 

kapal asing tersebut. 
E. merekam kejadian tersebut dengan gawainya dan 

membagikannya di media sosial. 
 

20. Presiden Joko Widodo menyatakan akan membuat sebuah 
konsep hukum perundang-undangan yang disebut Omnibus 
Law, dalam pidato pertamanya setelah dilantik sebagai Presiden 
RI 2019-2024. Presiden mengajak DPR untuk membahas dua 
Undang-undang (UU) besar, yakni UU Cipta Lapangan Kerja 
dan UU Pemberdayaan UMKM. Maksud Omnibus Law adalah 
… 
A. penggabungan beberapa Organisasi Perangkat Daerah 

(OPD). 
B. politik pemerintah yang diarahkan pada pelaksanaan 

pembangunan. 
C. penyederhanaan kendala regulasi yang saat ini berbelit dan 

panjang.  
D. percepatan pembangunan infrastruktur di daerah. 
E. masa keemasan Indonesia pada 100 tahun merdeka yakni 

di tahun 2045. 
 

21. Masyarakat berbondong-bondong pindah ke kota-kota besar 
untuk mencari peluang kerja. Tentu saja hal ini menyebabkan 
berbagai masalah sosial pada kota-kota tujuan, misalnya 
Jakarta. Ditambah lagi, jika masyarakat yang pindah ke kota 
besar belum memiliki keterampilan ataupun skill yang 
mencukupi. Cara dan kebijakan pemerintah yang sesuai untuk 
mengatasi permasalahan pendatang di kota besar adalah ... 
A. urbanisasi dihilangkan dan dilarang keras agar tidak terjadi 

terjadi kepadatan penduduk. 
B. mendata dan memberikan pendatang modal usaha dan 

tempat tinggal. 
C. mempercepat pembangunan infrastruktur dan menciptakan 

lapangan kerja di setiap daerah. 
D. kebanyakan penduduk desa adalah petani, oleh karena itu 

pemerintah di kota besar dapat memperluas lapangan kerja 
sektor pertanian. 
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E. Pemerintah Daerah fokus pada keberadaan pemukiman 
kumuh yang memang menjadi alternatif bagi pendatang 
yang belum mendapatkan tempat tinggal. 
 

22. Toleransi beragama di Indonesia bisa dibilang belum 
sepenuhnya baik, salah satu kasus sikap intoleransi di 
Indonesia yaitu kasus tahun lalu di Tanjungbalai, Sumatera 
Utara. Menurut kompas.com (21/8/2018) kasus bermula saat 
Meiliana mengeluhkan pengeras suara adzan dari Masjid Al 
Maksum di Tanjungbalai, Sumatera Utara pada Juli 2016. Dia 
menyatakan merasa terganggu karena pengeras suara adzan 
setiap hari di nyalakan. Meiliana mengeluhkan hal tersebut 
kepada tetangganya dan meminta untuk disampaikan kepada 
BKM masjid agar mengecilkan volume adzan. Kemudian pada 
tanggal 29 Juli 2016, tetangganya menyampaikan kepada 
pengurus masjid dan malam hari itu juga pengurus masjid 
mendatangi rumah Meiliana untuk berdialog. Suami Meiliana 
juga sempat mendatangi masjid dan meminta maaf. Namun 
keluhan Meiliana ini sudah menyebar dan memicu amarah dan 
sejumlah kelenteng dan vihara menjadi objek kemarahan 
pemuda setempat. Kasus Meiliana ini terbukti sebagai kasus 
penistaan agama sehingga dia dikenai hukuman 18 bulan 
penjara. Dapat dipetik pelajaran bahwa sikap intoleransi atau 
anti toleran dalam beragama yang dianggap sepele dapat 
mengakibatkan banyak dampak negatif seperti perpecahan dan 
konflik antar umat beragama dan perpecahan antar bangsa atau 
negara. Selain itu dapat pula menghilangkan rasa solidaritas 
atau kerukunan yang terjalin pada masyarakat hingga 
menurunnya rasa nasionalisme. 
Menurut intisari peristiwa atau kejadian di atas, maka nilai-nilai 
Pancasila yang dilanggar adalah … 
A. sila 1 dan 5  
B. sila 2 dan 3  
C. sila 1 dan 3   
D. sila 4 dan 5  
E. sila 2 dan 4 

 
23. Perhatikan kutipan pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 

berikut ini; 
Allah SWT membuat peta dunia, menyusun peta dunia. Kalau 
kita melihat peta dunia, kita dapat menunjukkan dimana 
“kesatuan-kesatuan? Di situ. Seorang anak kecil pun - jikalau ia 
melihat peta dunia - ia dapat menunjukkan bahwa kepulauan 
Indonesia merupakan satu kesatuan. Pada peta itu dapat 
ditunjukkan satu kesatuan gerombolan pulau-pulau di antara 2 
lautan yang besar, Lautan Pasifik dan Lautan Hindia, dan di 
antara benua, yaitu Benua Asia dan Benua Australia. Seorang 
anak kecil dapat mengatakan, bahwa pulau-pulau Jawa, 
Sumatera, Bomeo, Selebes, Halmahera, Kcpulauan Sunda 
Kecil, Maluku dan lain-lain pulau kecil di antaranya, adalah satu 
kesatuan. Demikan pula tiap-tiap anak kecil dapat melihat pada 
peta bumi, bahwa pulau-pulau Nippon yang membentang pada 
pinggir timur Benua Asia sebagai golfbreker atau penghadang 
gelombang Lautan Pasifik, adalah satu kesatuan. 
Sikap Soekarno yang terlihat dari kutipan pidato di atas adalah 
sikap ... 
A. rela berkorban demi bangsa     
B. integritas dan anti penjajahan    
C. pro pada pemerintahan Jepang  
D. mengutamakan kepentingan bersama  
E. menunjukkan pengetahuan geografi yang luas 

 
24. Peristiwa Peniwen Affair di Malang tanggal 19 Februari 1949 

membuat beberapa negara seperti Prancis, Swiss, Jerman, 
hingga Inggris yang menjadi sekutu Belanda mengutuk kejadian 
ini dan meminta Belanda menghentikan Agresi Militer II di 

Indonesia. Yang tidak benar mengenai peristiwa Peniwen Affair 
tersebut adalah ... 
A. para anggota PMR yang berjumlah 12 dibantai dengan keji 

oleh Belanda. 
B. di Peniwen berdiri sebuah rumah pengobatan bernama 

Panti Husodo. 
C. Peniwen dijadikan pusat penyembuhan dan rehabilitasi dari 

pejuang yang mengalami luka cukup parah. 
D. Belanda ingin menjadi Peniwen pusat pertahanan dalam 

agresinya. 
E. Belanda menghancurkan lokasi pengobatan di Peniwen ini, 

menghancurkan plang nama PMI serta merusak semua 
obat yang ada. 
 

25. Nasionalisme bisa didefinisikan yakni sebagai pemahaman dari 
masyarakat pada suatu bangsa yang memiliki keselarasan 
kebudayaan, serta wilayah dan juga kesamaan cita-cita serta 
tujuan sehingga menimbulkan atau memunculkan rasa ingin 
mempertahankan negaranya, baik dari internal atau juga 
eksternal. Contoh peristiwa sejarah yang menggambarkan 
nasionalisme adalah ... 
A. memberantas pemberontakan dan gerakan DI/TII di 

Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar.  
B. pemerintah Indonesia melakukan 

Indonesianisasi/nasionalisasi De Javasche Bank menjadi 
Bank Indonesia karena pemerintah ingin memudahkan 
pengawasan terhadap bank sirkulasi. 

C. deklarasi Pemerintahan Darurat RI oleh Mr. Sjafruddin 
Prawiranegara di Sumatera Barat. Hubungan bela negara 
saat itu dengan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. 

D. mengatasi keuangan yang memburuk awal kemerdekaan 
Indonesia dimana pemerintah dalam hal ini Menteri 
Keuangan Ir. Surrachman melaksanakan Program 
Pinjaman Nasional. 

E. Agresi Militer Belanda II dibalas oleh Tentara Republik 
Indonesia dengan serangan umum ke Yogyakarta tanggal 
1 Maret 1949. 

 
26. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-

kurangnya dua puluh persen (20%) dari Anggaran Pendapatan 
Belanja Nasional (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja 
Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan 
pendidikan nasioanal. Rumusan pasal tersebut terdapat dalam 
UUD NRI 1945 pada … 
A. pasal 31 ayat 1 
B. pasal 31 ayat 2 
C. pasal 31 ayat 3 
D. pasal 31 ayat 4 
E. pasal 31 ayat 5 

 
27. Alasan langsung Indonesia keluar dari keanggotaan 

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 7 Januari 1965 
adalah karena … 
A. sikap Amerika Serikat yang terlalu arogan pada ideologi 

komunis 
B. dominasi negara-negara kapitalis dan liberalis di 

keanggotaan PBB 
C. PBB tidak menerima usulan Indonesia tentang 

pembentukan Conefo 
D. Indonesia berkeinginan kuat membentuk poros atau 

kerjasasama negara-negara ketiga 
E. Indonesia tidak setuju jika PBB menjadikan Malaysia 

sebagai anggota tidak tetap DK PBB 
 
28. Tindakan bullying saat ini menjadi momok yang menakutkan 

bagi generasi muda. Bahkan, bullying bisa dilakukan dimana 
saja karena arus perkembangan teknologi informasi dan 
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komunikasi yang begitu cepat. Penyebab utama kasus “cyber 
bullying” pada era milenial saat ini ditinjau dari pendekatan pilar 
kebangsaan disebabkan oleh … 
A. kurangnya kesadaran terhadap hukum 
B. lemahnya pendidikan dasar 
C. lunturnya pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila 
D. minimnya pengawasan yang dilakukan oleh sekolah 
E. kurangnya bimbingan konseling pada peserta didik 
 

29. Kesalahan penulisan huruf kapital terdapat pada kalimat .... 
A. Kakek suka membaca surat kabar Waspada. 
B. Susi mengajar di sekolah tiga kali seminggu. 
C. Ayah membeli jeruk Bali untuk kakek. 
D. Siang ini Lesti akan bertemu dengan Faul. 
E. Keluargaku  datang dari Rantau Prapat sore ini. 

 

30. Kalimat yang tidak efektif adalah .... 
A. Peraturan ibaratnya bisa berubah setiap hari tetapi tanpa 

semangat menghormati dan melindungi minoritas, masalah 
akan tetap muncul. 

B. Air yang dimaksud adalah perairan pedalaman ataupun laut 
wilayah Indonesia. 

C. Dalam konteks kasus hukum HAM yang menolak diperiksa 
sebagai tersangka sampai ada putusan MK terhadap 
keabsahan Jaksa Agung, sebenarnya suatu hal yang tidak 
relevan. 

D. Seorang sahabat asal Singapura yang bosan melihat 
keteraturan di negerinya bahagia sekali ketika pertama kali 
ke Bali. 

E. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat pesisir tidak 
semata memerlukan penguatan ekonomi, tetapi juga 
memerlukan penguatan posisi politiknya. 
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BAGIAN II :   TES INTELIGENSIA UMUM 
Jumlah soal   :   35 
Keterangan  :   Dilarang menggunakan alat bantu (Kamus, tabel, Kalkulator, HP, tablet, dsb.) 

 
ANALYTICAL REASONING 
 
31. Saka sekarang berusia 12 tahun. Sedangkan umur Saki dua kali 

lebih tua dari umur Sika. Umur Sika tiga tahun lebih tua 
daripada umur Siki. Jika umur Saka lima tahun lebih tua 
daripada umur Suki yang setahun lebih muda daripada Saki, 
maka urutan umur mereka dari yang termuda ke yang tertua 
adalah ... 
A. Siki, Sika, Saki, Suki, Saka 
B. Sika, Siki, Suki, Saka, Saki  
C. Saka, Sika, Suki, Saki, Siki 
D. Siki, Sika, Suki, Saki, Saka 
E. Saka, Siki, Suki, Sika, Saki 

 
32. Rana harus kursus bahasa Mandarin setiap Kamis. Sedangkan 

Rani kursus bahasa Inggris tiga kali seminggu setiap selasa, 
rabu dan kamis. Sementara Reni harus kursus bahasa Jepang 
pada hari yang sama dengan Rani kecuali hari rabu. Rini kursus 
computer setiap Rabu. 
Yang pergi kursus pada hari yang sama setiap minggunya 
adalah ... 
A. Rini, Rana, dan Reni  
B. Rani, Rini, dan Reni  
C. Rini dan Rana 
D. Reni dan Rini 
E. Rana dan Reni 

 
33. Seorang penyiar radio harus memutar lagu yang dipesan 

pendengar. lagu yang dipesan pendengar A akan diputar 
menjelang akhir acara, lagu pendengar B akan diputar lebih 
dahulu dari lagu yang dipesan A tetapi bukan sebagai lagu 
pembuka. lagu yang dipesan pendengar D dan E diputar 
berurutan di antara lagu pendengar B dan C. Pesanan lagu 
yang diputar paling awal adalah 
A. A  
B. B  
C. C 
D. D 
E. E 

 
Haji Surya akan ke luar negeri selama 3 bulan untuk urusan 
usahanya sehingga ia harus memilih salah satu dari 3 pegawainya 
yang akan menggantikannya di kantor. Kriteria yang menjadi dasar 
keputusan Haji Surya sebagai berikut:   
➢ Rahman cukup kreatif dan cukup baik memimpin namun sering 

sakit sehingga terkesan kurang rajin bekerja 
➢ Rohman paling kreatif dan cukup sehat, tetapi masih kalah dari 

Rahmin dalam hal kerajinan dan masih kalah dari Rahman 
dalam kepemimpinan 

➢ Dalam kreatifitas, Rahmin masih di bawah Rohman dan 
Rahman , tetapi ia paling rajin, paling sehat dan paling bagus 
memimpin 

 
34. Berdasarkan keunggulan-keunggulan aspeknya, calon 

pengganti Haji Surya yang berpeluang paling besar secara 
berurutan adalah ... 
A. Rahmin, Rohman, Rahman    
B. Rahman, Rahmin, Rohman    
C. Rahmin, Rahman, Rohman 
D. Rohman, Rahmin, Rahman 
E. Rahman, Rohman, Rahmin 

 

35. Ayub menyenangi buku-buku fiksi. Adlin penggemar 
ensiklopedia. Ebol membeli segala macam novel dan beberapa 
kamus. Budi penggemar biografi, sedang Birong menyukai 
buku-buku non fiksi. Jika dibuat kelompok membaca buku 
sejenis dengan anggota 3 orang diantaranya, maka susunan 
yang paling sesuai adalah.. 
A. Ayub, Adlin, Birong   
B. Ayub, Ebol, Birong  
C. Ayub, Budi, Ebol 
D. Adlin, Budi, Birong 
E. Ayub, Adlin, Ebol 

 
ANALOGI 
 
36. NGARAI  :  GOT  =  ...  :  ... 

A. Air  :  Kolam  
B. Samudera  :  Laut  
C. Pulau  : Benua 
D. Hujan  :  Petir 
E. Becek  :  Lembab 

 
37. GEOLOGI  :  ILMU  =  ...  :  ... 

A. Kimia : Senyawa   
B. Teori : Praktek  
C. Beringin : Pohon 
D. Biologi : Laboratorium 
E. Astronomi : Galaksi 

 
BAHASA INDONESIA 
 
38. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan 

akan mengalami kenaikan iuran tepat pada tanggal 1 Januari 
2020 . Kenaikannya bahkan mencapai dua kali lipat dari 
sebelumnya. Hal tersebut telah disepakati oleh Presiden Joko 
Widodo bertepatan dengan ditandatanganinya Peraturan 
Presiden (pepres) Nomor 75 tahun 2019 perihal perubahan 
mengenai Pepres Nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan 
kesehatan pada 24 Oktober 2019 lalu. “Bahwa untuk 
meningkatkan kualitas dan kesinambungan program jaminan 
kesehatan, perlu dilakukan penyesuaian beberapa ketentuan 
dalam Perpres 82/2019 tentang Jaminan Kesehatan,” tulis 
Jokowi dalam pertimbangan Perpres Nomor 75 tahun 2019. 
Dengan diterbitkannya Perpres baru ini maka iuran BPJS 
kesehatan untuk Peserta bukan penerima upah (PBPU) dan 
Bukan pekerja sebesar 100 persen yang terangkum dalam 
pasal 34 ayat 1 dan berlaku mulai awal Januari 2020. Dalam 
pasal tersebut dijelaskan bahwa, besar iuran peserta yang 
dulunya berada di pelayanan ruang perawatan kelas III naik 
menjadi dua kali lipat dari Rp 25.500/bulan menjadi Rp 
42.000/bulan untuk tiap peserta. 
1. Seperti yang dilansir oleh detik finance, berikut merupakan 

daftar iuran BPJS Kesehatan yang berlaku pada 1 Januari 
2020: 
PBI pusat dan daerah Rp 42.000 dari Rp 23.000 per bulan 
per jiwa 

2. Kelas I menjadi Rp 160.000 dari Rp 80.000 per bulan per 
jiwa 

3. Kelas II menjadi Rp 110.000 dari Rp 51.000 per bulan per 
jiwa 

4. Kelas III menjadi Rp 42.000 dari Rp 25.500 per bulan per 
jiwa 
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Ketika kita mengingat kembali, BPJS kesehatan memang selalu 
menuai kontroversi di tengah-tengah masyarakat. Bermula sejak 
didirikan pada tahun 2014 silam. Jika ditelusuri faktor mendasar 
terjadinya kenaikan iuran tersebut adalah untuk melindungi 
keuangan BPJS kesehatan yang terus mengalami kenaikan 
defisit disetiap tahunnya. 
Salah satu penyebab kenaikan Defisit BPJS kesehatan menurut 
Mardiasmo selaku Wakil Menteri Keuangan adalah Peserta 
Golongan Mandiri atau Peserta Bukan Penerima Upah yang 
terus meningkat. Maka dari itu kenaikan iuran BPJS menjadi 
jalan keluar atas persoalan tersebut. 
Ditengah kondisi problematika masyarakat yang semakin 
memprihatinkan, mulai dari kurangnya lapangan kerja yang 
berdampak meningkatkan pengangguran, kondisi ekonomi yang 
terus meningkat menyebabkan kebutuhan masyarakat pas-
pasan, pajak yang makin mencekik, maka hadirnya berita terkait 
disahkannya kenaikan iuran BPJS kesehatan menjadi mimpi 
buruk berkali-kali bagi rakyat yang selama ini mendambakan 
kesejahteraan hidup. 
Fakta ini semakin menunjukkan akan kegagalan penguasa 
dalam melaksanakan kewajibannya untuk menyanggupi 
ataupun menjamin keperluan dasar bagi rakyatnya. Kejadian ini 
juga merupakan bukti dari lepas tangannya penguasa dalam 
menyediakan layanan kesehatan bagi rakyat. Alhasil, kini rakyat 
semakin menjerit karena cekikan tagihan dari layanan 
kesehatan ini. 
Program BPJS telah lama digaungkan pemerintah sebagai 
solusi untuk menjamin kesehatan masyarakat. Program ini 
dilaksanakan melalui pengumpulan iuran yang bersifat wajib 
setiap bulan guna untuk memberi perlindungan atas kondisi 
ekonomi yang tidak stabil. Ketika rakyat tidak bayar maka tidak 
ada hak dalam menerima pelayanan kesehatan. Jikapun ada 
yang masih nunggak iuran, maka ada sanksi berupa denda 
yang akan mengintai dengan besaran maksimalnya mencapai 
Rp 30 juta. 
Tema dari bacaan tersebut adalah …. 
A. Sanksi yang diberikan BPJS bagi yang tidak membayar 

iuran 
B. Kenaikan iuran BPJS 
C. BPJS memberi solusi kesehatan masyarakat 
D. Kenaikan iuran BPJS berakibat fatal terhadap rakyat kecil. 
E. BPJS menuai kontroversi di tengah-tengah 

masyarakat  
 

39. Berdasarkan wacana di atas yang dirugikan dengan kenaikan 
iuran BPJS adalah .... 
A. Pemerintah 
B. Pengusaha Rumah sakit 
C. Rakyat 
D. Wakil rakyat 
E. Presiden 

 
40. Saat kita melakukan aktivitas fisik, tubuh kita menghabiskan 

banyak vitamin dan mineral penting untuk mendukung kinerja 
tubuh. Semakin kita aktif, semakin banyak pula vitamin dan 
mineral yang hilang dari tubuh. Akibatnya, kita pun merasa 
lelah….  

 Kalimat yang tepat untuk melanjutkan paragraf di atas    
 adalah… 
A. Tubuh kita memerlukan banyak buah 
B. Jelaslah bahwa tubuh kita membutuhkan banyak vitamin 

dan mineral. 
C. Tubuh kita perlu asupan gizi 
D. Tubuh kita akan lebih aktif jika banyak mengonsumsi 

karbohidrat 
E. Jika lelah kita harus beristirahat 

 

KEMAMPUAN KUANTITATIF 
 

41. 37
1

2
 : 2,5

2
 + 128 × 0,375

2
 =… 

A. 26  
B. 24  
C. 23 
D. 21 
E. 20 

 

42. Jika x adalah 62,5% dari 64 dan y = √125 × 8
3

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

 

43. Jika 
1

2m
−

3

14
 =

4

7
−

1

2
+

18

28
. Maka nilai m yang paling 

mendekati adalah ...                             
A. 0,125   
B. 0,167  
C. 0,250 
D. 0,333 
E. 0,540 

 
44. Dari tabel berikut: 

  3 sendok teh             =     1 sendok makan 
  16 sendok makan    =     1 cangkir 
  8 ons                        =     1 cangkir 
Dari tabel di atas, diperoleh 2 ons sama dengan x sendok teh, 
maka nilai x adalah ... 
A. 6  
B. 12  

C. 42
2

3
 

D. 1
1

3
 

E. 10 
 

45. Siki secara tidak sengaja menuliskan label pada sebuah buku 
menjadi naik 25% dari yang seharusnya turun 25%. Hasilnya 
harga pada label menjadi lebih mahal Rp 100.000,00. Harga 
buku tersebut semula adalah ... 
A. Rp 150.000,00  
B. Rp 175.000,00  
C. Rp 200.000,00  
D. Rp 250.000,00 
E. Rp 300.000,00 

 
46. Mesin A dapat menyelesaikan suatu pekerjaan dalam 8 jam. 

Mesin B dapat menyelesaikan tugas yang sama dalam 10 jam. 
Mesin C dapat menyelesaikan pekerjaan yang sama dalam 12 
jam. Ketiga mesin mulai bekerja pada pukul 09.00. pada pukul 
11.00, mesin A rusak sehingga tidak dapat lagi melanjutkan 
pekerjaan, maka dua mesin lainnya yang menyelesaikan 
pekerjaan tersebut. Kira-kira pukul berapakah pekerjaan 
tersebut selesai?  
A. 13.00  
B. 13.06  
C. 13.15 
D. 13.22 
E. 13.26 
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47. Dari 40 siswa SMA Galaksi, diketahui 24 orang mampu 
mengendarai motor matic, 18 orang mampu mengendarai motor 
bebek dan 12 orang mampu mengendarai motor sporty. Jika 6 
siswa mampu mengendarai motor matic dan bebek, 10 siswa 
mampu mengendarai motor matic dan sporty, 9 siswa mampu 
mengendarai motor bebek dan sporty. Serta 7 siswa mampu 
mengendarai motor matic, bebek dan sporty. Maka banyak 
siswa SMA Galaksi yang mampu mengendarai motor sebanyak 
... 
A. 28    
B. 30   
C. 32  
D. 35 
E. 36 

 

48. Sebuah tes diberikan kepada tiga kelas yang berjumlah 100 
siswa. Nilai rata-rata kelas pertama, kedua dan ketiga adalah 6 ; 
8 ; 7,5. Jika banyaknya siswa kelas pertama 25 orang dan kelas 
ketiga 5 orang lebih banyak dari kelas kedua, maka nilai rata-
rata seluruh siswa adalah ... 
A. 7,1 
B. 7,2 
C. 7,3 
D. 7,4 
E. 7,5 

 

49. Dalam kotak yang berisi 10 bola yang diberi nomor 1 sampai 10. 
Dua bola diambil sekaligus dari dalam kotak. Tentukan 
probabilitas jumlah bilangan dari kedua bola yang terambil 
merupakan bilangan genap. 
A. 4/9 
B. 2/5  
C. 3/8 
D. 1/3 
E. 5/12 

 

50. Perhatikan gambar di bawah ini ya dek! 
R 
  3              
Q                         10 
 
  5 
 
P                                                              S 
Jika semua ukuran dinyatakan dalam cm, maka luas segitiga 
QRS adalah ... 
A. 8  
B. 9  
C. 10 
D. 12 
E. 15 

 

PENARIKAN KESIMPULAN 
 

51. Jika jalan penghubung kecamatan diperbaiki pemerintah maka 
hasil pertanian akan terdistribusi dengan cepat. 
Jadi ... 
A. Jalan penghubung kecamatan tidak diperbaiki pemerintah 

maka hasil pertanian akan terdistribusi dengan lambat 
B. Jalan penghubung kecamatan tidak diperbaiki pemerintah 

maka hasil pertanian akan terdistribusi dengan cepat 
C. Jalan penghubung kecamatan tidak diperbaiki pemerintah 

atau hasil pertanian akan terdistribusi dengan lambat 
D. Jalan penghubung kecamatan tidak diperbaiki pemerintah 

atau hasil pertanian akan terdistribusi dengan cepat 
E. Tidak dapat disimpulkan  

 

52. Semua C adalah A. Semua A adalah C. Sebagian C adalah B. 
Jadi ... 
A. Semua C adalah A dan B 
B. Semua A yang bukan C adalah B 
C. Semua B yang bukan C adalah A 
D. Semua C yang bukan A adalah B 
E. Semua C yang bukan B adalah A 

 

53. Sebagian orang yang sukses adalah laki-laki. Tidak ada 
pengusaha yang tidak sukses. Jadi ... 
A. Tidak dapat disimpulkan  
B. Sebagian pengusaha adalah laki-laki   
C. Sebagian pengusaha adalah tidak sukses 
D. Sebagian laki-laki bukan pengusaha sukses 
E. Semua yang sukses adalah pengusaha 

 

54. Jika suatu daerah teridentifikasi sebagai zona merah 
(berbahaya) pandemi COVID 19 maka sekolah memberlakukan 
Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Jika sekolah memberlakukan 
Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) maka orang tua siswa 
membimbing anaknya belajar di rumah. Bu Rani adalah orang 
tua Rina yang bersekolah di SMA Galaksi dan saat ini 
membimbing Rina belajar di rumah. Jadi ... 
A. Daerah Bu Rani tidak teridentifikasi sebagai zona merah 

(berbahaya) pandemi COVID 19 
B. Daerah Bu Rani teridentifikasi sebagai zona merah 

(berbahaya) pandemi COVID 19 
C. Bu Rani adalah orang tua yang sangat peduli kepada Rina  
D. Tidak dapat disimpulkan 
E. Bu Rani tidak ingin Rina terpapar Covid 19 sehingga 

membimbingnya di rumah 
 

55. Tidak ada petani yang tidak memiliki cangkul. Ada petani yang 
memiliki traktor. 
A. Semua petani memiliki cangkul dan traktor 
B. Semua petani memiliki cangkul atau traktor 
C. Sebagian petani memiliki cangkul atau traktor 
D. Sebagian petani memiliki cangkul dan traktor 
E. Sebagian petani yang tidak memiliki cangkul memiliki 

traktor 
 

DERET ANGKA DAN HURUF 
 

56. 7   18   40   84   172   ... 
A. 181 
B. 216 
C. 348 
D. 384 
E. 398 

 

57. 7   29   27   37   41   ... 
A. 48   
B. 49 
C. 50 
D. 51 
E. 52 

 

58. 3   4   7   14   25   46   85   ...   ... 
A. 170   340 
B. 170   289 
C. 170   287  
D. 156   289 
E. 156   287 

 

59. A   B   B   D   D   C   E   F   F   H   ...   ...    
A. I   H 
B. H   I 
C. H   G 
D. G   G 
E. G   H 
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60. B     D     F     J     P     ... 
A. T 
B. U 
C. V 
D. Y 
E. Z 

 
61. E    H    K    N    Q    ...   ... 

A. S   V 
B. T   W 
C. T   V 
D. U   X 
E. S   W 

 
POLA GAMBAR 

62.  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
        A                         B                       C                         D                       E 

63. Gambar manakah yang berbeda dengan gambar lainnya! 
 
 

 

 

 

                       A                                B                                 C                                   D                               E 

64. Gambar yang tepat untuk melengkapi deret di bawah ini adalah ... 
                                                              

 

 

 

 

 

 

                 A                               B                                  C                                    D                             E        

 

 

 

 

 

     

= 

…………..                = 
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65. Gambar selanjutnya adalah ... 
 

 

 

 

     

 

 

 

                   A                          B                           C                          D                           E 
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BAGIAN III :   TES KARAKTERISTIK PRIBADI 
Jumlah soal   :   35 
Keterangan  :   Dilarang menggunakan alat bantu (Kamus, tabel, Kalkulator, HP, tablet, dsb.) 

 
66. Tanos bekerja di Universitas di Medan, tempat ia menempuh 

kuliah S1 dulu. Suatu hari saat libur kerja, Tanos lembur di 
kantor karena banyak deadline pekerjaan yang menunggu. 
Tiba-tiba Mak Beti, teman kuliahnya dulu, menelponnya dari 
Siantar meminta bantuannya mengirimkan legalisir ijazah 
sebagai prasyarat daftar ulang CPNS tahun ini. Sayangnya, hari 
itu adalah hari terakhir pengumpulan berkas dan dengan jasa 
pengiriman tidak akan sampai pada hari itu. Satu-satunya 
pilihan adalah Tanos harus mengantar berkas tersebut ke 
Siantar. Tanos mengalami dilema karena di satu sisi banyak 
deadline menunggu. di sisi lain berkas tersebut sangat 
menentukan kehidupan temannya. Jika berkas tidak diterima 
hari itu maka temannya gagal menjadi CPNS. Menurut Anda, 
apa yang harus dilakukan Tanos ? 
A. Berangkat mengantarkan berkas dengan kompensasi  
B. Tetap fokus pada pemenuhan deadline pekerjaan  
C. Menyampaikan kepada temannya bahwa terpaksa ia tidak 

dapat mengantarkan berkas karena banyak deadline  
D. Tetap menyelesaikan pekerjaan karena jika mengantar 

berkas akan menguras waktu dan tenaga  
E. Mempertimbangkan waktu dan tenaga untuk memenuhi 

deadline kemudian segera berangkat mengantarkan berkas 
 
67. Apakah Anda merasa sulit untuk meminta tolong kepada teman 

untuk melakukan sesuatu untuk Anda?  
A. Saya merasa sulit karena saya tidak ingin memberatkan 

orang lain atas tugas saya.  
B. Jika dalam kondisi benar-benar mendesak maka saya akan 

minta tolong orang lain.  
C. Tergantung situasi dan urgensi, terkadang saya meminta 

tolong terkadang tidak, jika tidak dibutuhkan  
D. Saya jarang meminta tolong karena saya merasa itu tugas 

saya dan saya bisa menyelesaikannya sendiri.  
E. Saya tidak pernah merasa sulit karena menurut saya 

meminta tolang adalah hal yang sopan dan baik. 
 
68. Ketika saya sakit ringan, maka saya akan ... 

A. Pergi ke dokter agar tidak bertambah parah  
B. Berdiam diri di rumah  
C. Izin tidak masuk kerja  
D. Bermalas-malasan di kantor  
E. Tetap mengerjakan tugas seperti biasanya 

 
69. Ketika memberikan hadiah kepada teman saya, saya 

mempertimbangkan tentang... 
A. Keadaan keuangan saya 
B. Selera pribadi saya 
C. Keinginan teman saya 
D. Kebutuhan teman saya 
E. Kegunaan hadiah tersebut 

 
70. Jika kolega Anda membatalkan janjinya secara tiba-tiba untuk 

acara penting, apa yang akan Anda lakukan?  
A. Saya akan menunjukkan betapa kecewanya saya.  
B. Jika hal tersebut bukanlah hal yang sangat penting maka 

saya tidak akan menunjukkan sikap kecewa.  
C. Jika hal tersebut dapat ditoleransi dan dia bisa mengatakan 

dengan jelas maka saya akan biasa saja  
D. Jika saya sangat kecewa, maka saya tidak dapat 

menyembunyikannya. 
E. Saya selalu bisa menyembunyikan rasa kecewa walaupun 

akan tetap saya ingat 

71. Teman saya tidak menyukai hadiah yg saya berikan. Saya akan 
A. marah 
B. kecewa 
C. sedih 
D. malu 
E. biasa saja 

 
72. Saya harus menyelesaikan tugas dengan cepat karena tugas 

tersebut telah dibatasi waktu pengerjaannya oleh atasan di 
kantor. Beliau memberikan batas waktu, yaitu hari Jumat dalam 
minggu ini. Saya akan ... 
A. Meminta perpanjangan waktu sekitar satu atau dua hari 

apabila ada tugas lain dari kantor yang menumpuk yang 
dikerjakan dalam waktu bersamaan. 

B. Menyelesaikan tepat waktu pada hari Jumat, maksimal di 
akhir jam kerja kantor. 

C. Mencoba menyelesaikannya di hari Kamis jika 
memungkinkan. 

D. Menegosiasikan batas waktu yang ditetapkan oleh atasan 
dengan baik-baik agar tidak terlalu memberatkan dan buru-
buru 

E. Meminta tolong rekan lain agar tidak terlambat 
mengumpulkan tugasnya 

 
73. Situasi berikut yang menggambarkan diri Saya adalah 

A. Saya orang dibalik layar. 
B. Saya tidak suka memulai konflik dengan orang lain. 
C. Saya merasa tidak enak jika harus memotivasi orang lain. 
D. Saya selalu bisa menjadi pemimpin bahkan dalam situasi 

yang baru sekalipun. 
E. Saya merasa nyaman jika dapat bekerja tanpa 

menonjolkan diri sebagai pemimpin 
 
74. Atasan yang saya sukai adalah yang …. 

A. Sangat disiplin dan selalu meminta saya menunggu 
keputusan yang diambilnya sebelum suatu pekerjaan 
dilaksanakan 

B. Selalu menanyakan pendapat dan ide dari bawahan 
sebagai bahan masukan untuk suatu pekerjaan yang 
dilakukannya 

C. Senantiasa mendelegasikan wewenangnya pada bawahan 
D. Tidak terlalu membantu bawahan menyelesaikan tugas, 

namun sebaliknya berharap saya mampu menyelesaikan 
pekerjaan tanpa sering berkonsultasi kepadanya 

E. Selalu memberi petunjuk yang jelas atas pekerjaan yang 
akan bawahan kerjakan 
 

75. Sebagai bagian dari penerapan sistem informasi yang baru, 
setiap pegawai di kantor saya diminta untuk melalukan update 
data pribadi secara online, tindakan saya adalah... 
A. meminta bantuan pendampingan karena keterbatasan saya 

di bidang teknologi 
B. menunggu rekan kerja yang lain untuk melakukan update 

dan mengikuti cara mereka 
C. melakukan update sesegera mungkin dengan meminta 

bantuan dari tim sistem informasi 
D. mengabaikan perkerjaan tersebut dengan harapan sistem 

tersebut masih dalam percobaan 
E. mempelajari cara melakukan update dan data apa saja 

yang harus dimasukkan dalam sistem 
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76. Ketika berhadapan dengan pilihan-pilihan yang sulit dalam 
hidup Anda, biasanya Anda akan? 
A. Menghitung kancing baju Anda  
B. Meminta orang tua untuk memilihkan  
C. Meminta pendapat rekan-rekan Anda  
D. Meminta petunjuk kepada Tuhan  
E. Mengundinya saja 

 
77. Sebagai seorang pimpinan, Wiro harus mampu menyampaikan 

segala hal yang behubungan dengan perusahaan, baik itu hal 
yang menyenangkan maupun tidak. Bagaimana Wiro 
menyampaikan kepada pegawainya tentang perusahaannya 
yang sedang merugi? 
A. Segera menyampaikan berita itu apabila kondisi telah 

memungkinkan 
B. Menyampaikan berita itu setelah semua pegawai sudah 

berkumpul bersama 
C. Menunggu situasi sampai yakin betul pegawainya sedang 

dalam keadaan baik 
D. Segera mungkin menyampaikan berita itu karena memang 

demikianlah kenyataanya 
E. Segera mungkin menyampaikan berita itu karena darurat 

 
78. Menjelang hari raya Idul Fitri supermarket dipenuhi oleh 

pembeli, sehingga kasir sangat ramai. Kebetulan pada saat itu 
Anda buru-buru dan mendapat antrian ke empat. Pada saat 
akan tiba giliran Anda ada seorang kakek-kakek yang hanya 
membeli air mineral dan meminta didahulukan ke kasir karena 
sedang ditunggu cucunya di luar. Apa yang akan Anda lakukan 
terhadap kakek tersebut sementara dibelakang Anda masih ada 
enam orang lagi yang juga mengantri dan si kasir bingung mau 
berbuat apa ? 
A. Membiarkan kakek tersebut dilayani dengan rasa jengkel 

karena ketidakdisiplinanya  
B. Menegur kakek tersebut untuk ikut mengantri di belakang  
C. Mempersilahkan kakek tersebut dan memohon pengertian 

antrian dibelakang Anda  
D. Meminta kasir untuk melayani kakek setelah Anda dengan 

alasan Anda juga buru-buru  
E. Meminta kasir untuk melayani sesuai dengan antrian 

 
79. Anda sedang menelpon kekasih Anda. Tiba-tiba ada orang 

menanyakan arah jalan kepada Anda, maka yang akan Anda 
lakukan adalah ? 
A. Jika sedang berbicara dengan kekasih, Anda tidak 

menghiraukan orang lain  
B. Menjawab pertanyaan orang tersebut sambil telepon 

dengan kekasih Anda  
C. Mengecilkan volume telepon dan menyimak pertanyaan 

orang tersebut  
D. Membiarkan orang tersebut bertanya kepada orang lain  
E. Segera menutup telepon dan menjawab pertanyaan orang 

tersebut 
 
80. Pendapat atau opini dalam musyawarah yang baik menurut 

Anda ialah ? 
A. Opini yang berisikan sisi positif  
B. Opini yang menguntungkan kepentingan segelintir orang  
C. Opini yang singkat, jelas , dan padat  
D. Opini yang menunjukkan secara jelas ekspresi emosional 

terhadap pernyataan yang dilontarkan  
E. Opini yang berisikan hal yang kritik yang membangun untuk 

kepentingan bersama 
 
 
 

81. Jika ada kesempatan untuk berkompetisi dalam bidang yang 
saya senangi, maka saya ? 
A. Tidak ikut kompetisi  
B. Mengalahkan pesaing dengan meningkatkan diri  
C. Ikut kalau ada kemungkinan menang  
D. Lebih baik tidak usah ikut karena khawatir akan kalah  
E. Berusaha keras mengalahkan pesaing dengan mencari 

kelemahan mereka 
 
82. Sebagai PNS, Anda juga memiliki banyak aktivitas dan kegiatan 

di luar PNS, maka Anda akan ? 
A. Biasa saja 
B. Membuat manajemen waktu 
C. Mengurangi aktivitas 
D. Lelah 
E. Berkomitmen untuk menyelesaikan semua pekerjaan 

dengan baik 
 
83. Pada tanggal yang sudah ditetapkan, seluruh pegawai 

diwajibkan menjalani cek kesehatan, maka Anda…  
A. tidak masuk pada hari pelaksanaan  
B. mengikuti cek kesehatan dengan baik  
C. memilih laboratorium di luar karena lebih akurat  
D. hasil cek kesehatan tidak penting  
E. memilih tugas ke luar daripada di kantor 

 
84. Pandangan saya terhadap pekerjaan  

A. bekerja rata-rata teman sekantor  
B. bekerja sesuai perintah atasan  
C. bekerja sebaik mungkin dan sekeras mungkin  
D. bekerja di atas rata-rata  
E. bekerja sesuai kemampuan 

 
85. Seluruh pekerjaan telah selesai saya kerjakan namun jam kerja 

hari ini masih tersisa sekitar 2 jam lebih. Sikap saya..... 
A. Mumpung masih di kantor dengan fasilitas internet, maka 

saya pergunakan untuk mengakses situs jaringan sosial 
facebook 

B. Setelah lelah bekerja hari ini, saya rasa tak ada salahnya 
saya mengobrol dengan rekan-rekan kerja lain untuk 
sekedar mengisi waktu 

C. Saya lebih suka membaca tabloid infotainment 
D. Saya pergunakan untuk chatting dengan kawan lama 
E. Saya pergunakan untuk membaca buku-buku 

pengembangan diri 
 
86. PNS yang kreatif itu adalah PNS yang... 

A. Bisa membagi waktunya 
B. Cepat kerjanya 
C. Bisa membunuh rutinitas 
D. Menikmati pekerjaannya 
E. Aneh 

 
87. Anda memutuskan untuk keluar dari PNS maka anda akan…  

A. Memulai usaha 
B. Fokus kepada keluarga 
C. Melamar pekerjaan lain 
D. Bekerja di perusahaan swasta 
E. Mempersiapkan semuanya dahulu. 

 
88. Instansi kantor Anda mengadakan training yang sangat 

bermanfaat bagi peningkatan kemampuan Anda, namun training 
tersebut diadakan pada hari Sabtu dan Minggu. Sikap saya 
adalah… 
A. Lebih baik saya mengikuti training yang diadakan bukan 

pada hari libur 
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B. Hari Sabtu dan Minggu adalah hak pegawai untuk libur dari 
urusan kantor dan yang berhubungan dengannya 

C. Saya bersedia mengorbankan dua hari libur saya untuk 
mengikuti training tersebut 

D. Saya bersedia untuk mengikuti training pada hari Sabtu 
saja 

E. Saya menyarankan pegawai lain yang masih lajang saya 
yang mengikuti training tersebut 
 

89. Ketika Anda sedang lapar, maka anda... 
A. Tidak bisa berkonsentrasi 
B. Ingin segera makan 
C. Istirahat dari pekerjaan anda 
D. Minum air putih yg banyak 
E. Lebih cepat dalam bekerja dan berfikir 

 
90. Keluarga Anda menyarankan pada Anda untuk pindah kerja ke 

perusahaan lain yg memiliki gaji dan fasilitas lebih banyak 
dibanding dengan perusahaan tempat Anda bekerja sekarang. 
Bagaimana sikap Anda jika menghadapi hal tersebut? 
A. Menuruti saran keluarga 
B. Menolak dan tetap bekerja disana, karena loyalitas bagi 

saya adalah hal yg penting 
C. Menerangkan pada keluarga bahwa saya sudah merasa 

nyaman dan senang dengan tempat kerja saya sekarang 
D. Mempertimbangkan terlebih dahulu saran tersebut 
E. Langsung pindah, karena secara finansial sangat 

menguntungkan 
 
91. Jika saya memiliki bawahan yang kompetensinya rendah, 

maka...  
A. Saya menuntunnya untuk meningkatkan kemampuannya.  
B. Saya menegaskan bila tidak meningkatkan kemampuannya 

akan diberhentikan 
C. Saya akan memberhentikannya dengan segera 
D. Saya meminta atasan saya untuk memindahkan ke bagian 

lain.  
E. Saya membimbing dan memintanya untuk meningkatkan 

kemampuannya secara baik. 
 
92. Dalam menyelesaikan sesuatu, biasanya saya menggunakan 

cara yang..  
A. Biasa saya gunakan dipadu dengan cara orang lain  
B. Sudah menjadi kebiasaan saya  
C. Terlintas di pikiran pada saat ini  
D. Lazim digunakan orang lain  
E. Baru dan belum banyak yang menggunakan 

 
93. Ketika Anda membawa anak Anda ke pasar, anak Anda tiba-

tiba meminta untuk dibelikan permainan, maka Anda akan...  
A. Menolaknya karena harganya mahal  
B. Menolaknya karena Anda mau ia membelinya sendiri 

dengan uang tabungannya  
C. Segera membelikannya karena ia memaksa  
D. Menolaknya karena hal tersebut tak ada dalam rencana 

Anda dan dia  
E. Mengabulkannya karena Anda takut ia menangis 

 
94. Ketika berhadapan dengan seseorang yang banyak omongnya, 

maka Anda akan... 
A. Diam saja  
B. Ikut banyak omong juga  
C. marah dan menyuruhnya bekerja saja  
D. Menyuruhnya membuktikan omong besarnya saja 
E. Tidak peduli dengan yang dia katakan 

 
95. Saya lebih menyukai... 

A. Menggunakan berbagai cara dalam mengerjakan tugas 
agar tidak mudah merasa bosan walaupun memakan waktu 
lebih lama  

B. Menjalani pekerjaan saya sesuai apa yang diminta oleh 
atasan dan aturan  

C. Menjadi karyawan yang tidak perlu harus berambisi tinggi 
karena yang penting saya dapat beradaptasi dengan baik 
karena dalam pekerjaan yang dibutuhkan adalah 
kemampuan adaptasi  

D. Tidak perlu terburu-buru dalam menyelesaikan tugas 
karena semua tugas sudah terukur waktunya  

E. Menyiapkan perencanaan kerja sedetail mungkin agar tidak 
banyak melakukan kesalahan sehingga banyak waktu 
dapat dihemat karena tidak ada kesalahan 

 
96. Terhadap para wirausahawan muda, saya akan... 

A. Mengingatkan mereka untuk berhati-hati  
B. Berusaha menghasilkan ide kreatif seperti mereka  
C. Bersikap biasa saja  
D. Mengikuti perjalanan karir mereka 
E. Menghargai kerja keras mereka 

 
97. Terhadap ide-ide baru, saya adalah orang yang ? 

A. Menyukai cara baru, asalkan sudah terbukti efektifitasnya  
B. Mengikuti aturan yang ada, karena khawatir tidak sesuai 

dengan aturan  
C. Kalau boleh memilih, lebih baik memakai ide yang sudah 

lama yang sudah terbukti  
D. Selektif terhadap ide baru, karena takut akan mengubah 

kebiasaan saya  
E. Mencari cara baru untuk menyelesaikan persoalan 

 
98. Jika Anda seorang wiraswasta, agar menjaga pelanggan Anda 

tetap membeli produk Anda. Maka Anda? 
A. Memberikan kemudahan dalam bertransaksi  
B. Selalu ada inovasi pada produk agar pelanggan selalu 

terpuaskan  
C. Memberikan potongan harga pada pelanggan setia  
D. Memberikan hadiah pada setiap pelanggan yang berulang 

tahun  
E. Menjaga kualitas dari produk yang dihasilkan 

 
99. Sebuah perusahaan memberi syarat bahwa karyawan baru 

untuk tidak menikah dulu selama mengikuti pendidikan. 
Kebetulan Anda sudah menikah, tetapi istri Anda tidak tinggal 
dalam satu kota dengan Anda. 
A. Akan melamar pekerjaan di perusahaan yang tidak 

mensyaratkan hal tersebut.  
B. Sebenarnya dengan menikah justru saya tenang dalam 

bekerja.  
C. Tidak akan melamar di perusahaan tersebut.  
D. Tetap akan melamar pekerjaan di perusahaan tersebut, istri 

saya ada di kota lain.  
E. Seharusnya syarat tersebut tidak usah dicantumkan 

 
100. Pendapat anda terhadap waktu …  

A. Semaksimal mungkin memanfaatkan waktu untuk kegiatan 
bermanfaat  

B. Wajib ditepati sehingga perlu perencanaaan yang matang  
C. Santai dan dinikmati karena tidak akan terulang  
D. Dimanfaatkan untuk kegiatan bermanfaat  
E. Santai, tetapi penuh makna dan manfaat 
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BAGIAN KEDUA TES POTENSI AKADEMIK 

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

• Jawaban benar mendapat nilai 4 (empat). 

• Jawaban salah mendapat nilai -1 (minus satu). 

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

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

 

SINONIM  
 

101. DOSIS 
A. Racikan 
B. Ramuan 
C. Komposisi 
D. Takaran 
E. Batas 
 

102. LEJAR 
 Malas 
 Lemas 
 Lemah 
 Penat  
 Bosan  

 

ANTONIM  
 

103. PEJAL 
 Berongga 
 Bulat 
 Pipih  
 Bernas 
 Keropos 

 

104. JEMAWA 
A. Sombong 
B. Sedih 
C. Tinggi hati 
D. Rendah hati 
E. Sakit hati 

 
KEMAMPUAN KUANTITATIF 

 
105. Sebuah pizza berbentuk lingkaran akan dipotong menjadi 5 

bagian berbentuk juring sama besar. Berapakah besar sudut 
lancip yang terbentuk dari sebuah potongan pizza tersebut? 

A. 060  

B. 
0

65  

C. 
0

72  

D. 
0

75  

E. 076  

 

106. Jika 0
32

188 2

=
+

−

x

x
dan 0

3

455 2

=
+

−

y

y
maka ... 

A. x = y 
B. x2 = y 
C. x > y 
D. x < y 
E. x = y2 

 
 
 
 
 

 
107. Suatu hari Dwi membuka album kenangan dan melihat foto 

lama bersama sahabatnya. Ia lupa kapan foto tersebut diambil. 
Namun yang pasti, foto tersebut diambil 100 hari setelah hari 
ulang tahun sahabatnya pada 5 Oktober 2019 tepatnya hari 
Sabtu. Pada hari apakah foto tersebut diambil? 
A. Minggu 
B. Senin 
C. Rabu 
D. Kamis 
E. Jum’at 

 
108. 1333 – 83 – 1253  

A. 142.720 
B. 512.500 
C. 410.000 
D. 142.100 
E. 399.000 

 

109. Pak Eko mewariskan kebun sawit yang berukuran 
2

(40 × 30) m

kepada kedua anaknya yaitu Eka dan Eki. Kebun tersebut akan 
dibagi dua dengan cara membuat batas secara diagonal. 
Karena terlibat cekcok dengan Eka, maka Eki berniat membuat 
pagar keliling kebun miliknya. Berapakah panjang pagar yang 
diperlukan Eki? 
A. 100 m 
B. 110 m 
C. 120 m 
D. 130 m 
E. 140 m 

 
110. Sebuah bus pariwisata dapat menampung penuh anak-anak 

sebanyak 48 orang. Namun jika bus tersebut diisi penumpang 
dewasa seluruhnya, maka bus tersebut hanya dapat 
menampung 32 orang. Apabila bus tersebut sudah berisi 24 
orang dewasa, maka berapa orang lagi anak-anak yang yang 
dapat ditampung? 
A. 11 
B. 12 
C. 13 
D. 14 
E. 15 

 
111. Besar sudut x pada gambar berikut adalah ... 

 
 
 
 
 
 
 

A. 
0

110  

B. 
0

120  

C. 
0

135  

D. 
0

145  

E. 
0

150  
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112. Sebuah proyek pembangunan jembatan yang akan dikerjakan 
oleh 30 orang ditargetkan selesai dalam waktu 40 hari. 
Memasuki hari ke-11, setengah dari jumlah pekerja terkena 
demam dan harus diistirahatkan selama 10 hari. Dari seluruh 
pekerja yang sakit, ternyata hanya 10 orang yang dapat 
melanjutkan pekerjaan kembali. Berapa hari waktu tambahan 
yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek dengan sisa 
pekerja yang ada? 
A. 20 
B. 25 
C. 10 
D. 15 
E. 30 

 
113. Hari ini Rina dan Amel berjanji akan bertemu untuk menepati 

janji mereka setahun yang lalu. Rumah Rina dan Amel berjarak 
120 km. Namun karena mereka ingin saling memberi kejutan, 
Amel berangkat ke rumah Rina pada pukul 07.45 WIB dengan 
kecepatan 50 km/jam. Tanpa sepengetahuan Amel, ternyata 
Rina sudah berangkat ke rumah Amel pukul 07.00 WIB dengan 
kecapatan 40 km/jam. Pada pukul berapakah mereka akan 
bertemu di jalan? 
A. 08.45 WIB 
B. 08.35 WIB 
C. 09.00 WIB 
D. 09.15 WIB 
E. 08.55 WIB 

 
114. Riko mendapatkan nilai 50, 62, 70, 61 dan 75 pada ujian lima 

mata pelajaran yang diikuti. Karena merasa tidak puas, ia 
berniat remedial untuk memperbaiki nilainya. Namun Riko 
hanya diberi kesempatan untuk 3 mata pelajaran dengan nilai 
hasil remedial maksimum adalah 80. Berapakah rata-rata 
maksimum nilai ujian Riko yang dapat dicapai setelah remedial? 
A. 74 
B. 75 
C. 77 
D. 79 
E. 76 

 
115. Empat tahun yang lalu, perbandingan umur Ayu dan Dina 

adalah 5 : 9. Sedangkan 4 tahun yang akan datang, 
perbandingan usia keduanya adalah 7 : 11. Maka berapakah 
perbandingan umur mereka sekarang? 
A. 3 : 4 
B. 4 : 3 
C. 3 : 5 
D. 5 : 3 
E. 2 : 5 

 
116. Ari melakukan perjalanan mudik dari Medan menuju 

Rantauprapat menggunakan bus dan berangkat pukul 09.00 
WIB. Pada perjalanan awal, bus melaju dengan kecepatan rata-
rata 50 km/jam. Dua jam kemudian, terjadi kepadatan lalu lintas 
dan bus terpaksa menurunkan kecepatanya menjadi 40% dari 
kecepatan awal. Kepadatan lalu lintas berlangsung selama tiga 
jam, dan setelah itu bus berjalan normal kembali dan sopir 
menambah kecepatan sebesar 40 km/jam selama 2 jam 40 
menit sampai tujuan. Maka berapakah jarak tempuh Medan dan 
Rantauprapat?  
A. 320 km 
B. 330 km 
C. 280 km 
D. 300 km 
E. 324 km 

 

117. Untuk membangun jembatan penghubung Desa Makmur dan 
Desa Sukajaya, diperlukan anggaran sebesar 400 juta rupiah. 
Dana ini akan dipungut dari seluruh keluarga di kedua desa 
tersebut. Perbandingan jumlah dana yang akan dikeluarkan 
kedua desa tersebut adalah 3 : 5. Jumlah keluarga di Desa 
Makmur adalah 150 sedangkan jumlah keluarga di Desa 
Sukajaya adalah 200. Maka selisih rata-rata pungutan yang 
dibebankan setiap keluarga antara Desa Makmur dan Desa 
Sukajaya adalah ...  
A. Rp 120.000,- 
B. Rp 150.000,- 
C. Rp 200.000,- 
D. Rp 250.000,- 
E. Rp 225.000,- 

 
118. Pada sebuah tabung berdiameter 14 cm yang berisi air 

setengahya, dimasukkan beberapa kubus pejal dengan rusuk 2 
cm ke dalamnya. Setelah beberapa kubus tersebut dimasukkan, 
ketinggian air bertambah 4 cm. Berapakah banyak kubus yang 
dimasukkan ke dalam tabung tersebut? 
A. 77 
B. 75 
C. 76 
D. 60 
E. 65 

 
119. Bu Ashiap berencana membeli kulkas di sebuah toko elektronik 

seharga 1,5 juta rupiah. Namun karena belum memiliki uang 
yang cukup, Bu Ashiap meminta pembayaran dilakukan secara 
cicilan selama 6 bulan, sehingga toko tersebut menaikkan harga 
kulkas sebesar 20%. Berapakah cicilan perbulan yang harus 
dibayarkan oleh Bu Ashiap? 
A. Rp 250.000,- 
B. Rp 300.000,- 
C. Rp 320.000,- 
D. Rp 400.000,- 
E. Rp 410.000,- 

 
ANALOGI 
 
120. Rantauprapat : Sumut = … : Jatim  

A. Balikpapan 
B. Sorong 
C. Mamuju 
D. Bantul 
E. Sidoarjo 

 
121. Es : … = … : Menyublim 

A. Membeku = Kayu 
B. Mencair = Kapur Barus 
C. Air = Menguap 
D. Mencair = Salju 
E. Parfum = Mewangi 

 
122. … : Smash = Sepak bola : … 

A. Catur - Servis 
B. Bulu tangkis - Shooting 
C. Voli - Passing 
D. Tenis – Kick Off 
E. Bulutangkis – Crossing 

 
123. Sumatera Barat : Riau = Banten : … 

A. Bengkulu 
B. Jawa Timur 
C. Bali  
D. Jawa Barat 
E. Serang 
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ANALITYCAL REASONING 
 
124. Menjelang kompetisi AFF Suzuki Cup 2020, delapan negara 

yang akan berpartisipasi disusun dalam 4 pot sesuai ranking 
FIFA dan akan diundi ke dalam dua grup. Pot 1 : Vietnam dan 
Malaysia. Pot 2 : Indonesia dan Thailand. Pot 3 : Myanmar dan 
Filipina. Pot 4 : Singapura dan Laos. Tim yang berada pada pot 
yang sama, tidak akan dimasukkan ke dalam satu grup. Melihat 
pengalaman masa lalu, panitia memiliki catatan khusus : 

• Indonesia dan Malaysia tidak akan berada pada grup yang 
sama, mengingat kedua suporter tim tersebut sering terlibat 
bentrok. 

• Myanmar memiliki misi balas dendam terhadap Thailand 
akibat dikalahkan saat semifinal 2016, sehingga panitia 
akan menempatkan kedua tim dalam satu grup. 

Susunan salah satu grup yang mungkin terbentuk adalah ... 
A. Malaysia - Indonesia - Myanmar - Laos 
B. Malaysia - Thailand - Myanmar - Singapura 
C. Thailand - Indonesia - Filipina - Laos 
D. Vietnam - Thailand - Filipina - Laos 
E. Malaysia - Thailand - Filipina - Laos 

 
125. Menjelang kompetisi AFF Suzuki Cup 2020, delapan negara 

yang akan berpartisipasi disusun dalam 4 pot sesuai ranking 
FIFA dan akan diundi ke dalam dua grup. Pot 1 : Vietnam dan 
Malaysia. Pot 2 : Indonesia dan Thailand. Pot 3 : Myanmar dan 
Filipina. Pot 4 : Singapura dan Laos. Tim yang berada pada pot 
yang sama, tidak akan dimasukkan ke dalam satu grup. 
Berdasarkan evaluasi, panitia memiliki catatan khusus : 

• Indonesia dan Malaysia tidak akan berada pada grup yang 
sama, mengingat kedua supporter tim tersebut sering 
terlibat bentrok. 

• Myanmar memiliki misi balas dendam terhadap Thailand 
akibat dikalahkan saat semifinal 2016, sehingga panitia 
akan menempatkan kedua tim dalam satu grup. 

Jika Indonesia dan Laos satu grup, maka 2 tim lainnya yang 
berada satu grup dengan mereka adalah ... 
A. Thailand dan Singapura 
B. Malaysia dan Myanmar 
C. Thailand dan Myanmar 
D. Vietnam dan Singapura 
E. Vietnam dan Filipina 

 
126. Menjelang kompetisi AFF Suzuki Cup 2020, delapan negara 

yang akan berpartisipasi disusun dalam 4 pot sesuai ranking 
FIFA dan akan diundi ke dalam dua grup. Pot 1 : Vietnam dan 
Malaysia. Pot 2 : Indonesia dan Thailand. Pot 3 : Myanmar dan 
Filipina. Pot 4 : Singapura dan Laos. Tim yang berada pada pot 
yang sama, tidak akan dimasukkan ke dalam satu grup. Melihat 
pengalaman masa lalu, panitia memiliki catatan khusus : 

• Indonesia dan Malaysia tidak akan berada pada grup yang 
sama, mengingat kedua suporter tim tersebut sering terlibat 
bentrok. 

• Myanmar memiliki misi balas dendam terhadap Thailand 
akibat dikalahkan saat semifinal 2016, sehingga panitia 
akan menempatkan kedua tim dalam satu grup. 

Berikut ini pernyataan yang mungkin benar terkait Malaysia 
adalah ... 
A. Tidak boleh satu grup dengan Thailand 
B. Berada satu grup dengan Filipina dan Laos 
C. Tidak boleh satu grup dengan Myanmar 
D. Berada di grup yang sama dengan Filipina 
E. Berada satu grup dengan Myanmar dan Laos 

 
127. Andi, Budi, Coki, dan Dodi adalah teman sekelas di Bimbel 

Adzkia. Jalan yang menghubungkan rumah mereka satu sama 
lain adalah sebagai berikut : 

• Rumah Andi dan Coki dihubungkan oleh Jl. Sawi, yang 
memiliki dua jalur berlawanan arah.  

• Rumah Budi dan Dodi dihubungkan oleh Jl. Kangkung, 
yang hanya memiliki satu jalur searah, yaitu dari rumah 
Budi ke arah rumah Dodi. 

• Rumah Dodi dan Coki dihubungkn oleh Jl. Kacang, yang 
memiliki dua jalur berlawanan arah. 

• Rumah Andi dan Dodi dihubungkan oleh Jl. Terong, yang 
memiliki dua jalur berlawanan arah. 

• Rumah Budi dan Andi dihubungkan oleh Jl. Jengkol, yang 
hanya memiliki satu jalur searah, yaitu dari rumah Andi ke 
arah rumah Budi. 

Apabila Budi hendak bermain ke rumah Andi, maka rute 
tercepat yang dapat dilalui adalah ... 
A. Jl. Sawi – Jl. Kacang 
B. Jl. Kacang – Jl. Terong 
C. Jl. Terong – Jl. Sawi 
D. Jl. Jengkol 
E. Jl. Kangkung – Jl. Terong 

 
128. Andi, Budi, Coki, dan Dodi adalah teman sekelas di Bimbel 

Adzkia. Jalan yang menghubungkan rumah mereka satu sama 
lain adalah sebagai berikut : 

• Rumah Andi dan Coki dihubungkan oleh Jl. Sawi, yang 
memiliki dua jalur berlawanan arah.  

• Rumah Budi dan Dodi dihubungkan oleh Jl. Kangkung, 
yang hanya memiliki satu jalur searah, yaitu dari rumah 
Budi ke arah rumah Dodi. 

• Rumah Dodi dan Coki dihubungkn oleh Jl. Kacang, yang 
memiliki dua jalur berlawanan arah. 

• Rumah Andi dan Dodi dihubungkan oleh Jl. Terong, yang 
memiliki dua jalur berlawanan arah. 

• Rumah Budi dan Andi dihubungkan oleh Jl. Jengkol, yang 
hanya memiliki satu jalur searah, yaitu dari rumah Andi ke 
arah rumah Budi. 

Apabila Jl. Sawi diblokir, maka cara Coki menuju ke rumah Andi 
adalah ... 
A. Melalui Jl. Kacang – Jl. Kangkung 
B. Melalui Jl. Kacang – Jl. Terong 
C. Melalui Jl. Kacang – Jl. Jengkol 
D. Melalui Jl. Jalan Kangkung 
E. Tidak ada jalan menuju rumah Andi 

 
129. Andi, Budi, Coki, dan Dodi adalah teman sekelas di Bimbel 

Adzkia. Jalan yang menghubungkan rumah mereka satu sama 
lain adalah sebagai berikut : 

• Rumah Andi dan Coki dihubungkan oleh Jl. Sawi, yang 
memiliki dua jalur berlawanan arah.  

• Rumah Budi dan Dodi dihubungkan oleh Jl. Kangkung, 
yang hanya memiliki satu jalur searah, yaitu dari rumah 
Budi ke arah rumah Dodi. 

• Rumah Dodi dan Coki dihubungkn oleh Jl. Kacang, yang 
memiliki dua jalur berlawanan arah. 

• Rumah Andi dan Dodi dihubungkan oleh Jl. Terong, yang 
memiliki dua jalur berlawanan arah. 

• Rumah Budi dan Andi dihubungkan oleh Jl. Jengkol, yang 
hanya memiliki satu jalur searah, yaitu dari rumah Andi ke 
arah rumah Budi. 

Apabila Jl. Kangkung diblokir, maka rumah siapakah yang 
terisolir? 
A. Andi 
B. Budi 
C. Coki 
D. Dodi 
E. Eko 
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PENARIKAN KESIMPULAN 
 
130. Semua soal TPA mempunyai trik cepat. 

Sebagian yang mempunyai trik cepat adalah soal TBI. 
Maka ... 
A. Soal TPA sama dengan soal TBI 
B. Soal TPA lebih sulit dari soal TBI 
C. Semua soal dapat dikerjakan  
D. Soal TBI lebih menarik dari soal TPA 
E. Tidak dapat disimpulkan 

 
131. Corona adalah virus menular. 

Semua virus menular bisa dicegah. 
Maka ... 
A. Corona merupakan virus yang sangat berbahaya 
B. Corona tidak dapat dicegah 
C. Corona tidak bisa menular cepat 
D. Corona bisa dicegah 
E. Tidak dapat disimpulkan 

 
132. Semua jalan protokol di Medan ditutup akibat pandemi. 

Jalan Kangkung di Medan tidak ditutup akibat pandemi. 
Maka ... 
A. Jalan Kangkung tidak dilanda pandemi 
B. Jalan Kangkung di Medan bukan jalan protokol 
C. Jalan Kangkung seharusnya ditutup 
D. Jalan Kangkung di Medan adalah jalan protokol yang tidak 

ditutup 
E. Tidak dapat disimpulkan 

 
133. Semua tentor Bimbel Adzkia mengenakan tanda pengenal. 

Bang Jali selalu mengenakan tanda pengenal. 
Maka ... 
A. Bang Jali sudah pasti tentor Bimbel Adzkia 
B. Bang Jali bukan tentor Bimbel Adzkia 
C. Bang Jali bekerja di Bimbel Adzkia 
D. Bang Jali mungkin tentor Bimbel Adzkia 
E. Bang Jali pemilik Bimbel Adzkia 

 
134. Jika jalanan macet maka pengendara emosi. 

Jika pengendara emosi maka terjadi keributan. 
Hari ini terjadi keributan. 
Maka ... 
A. Hari ini jalanan macet 
B. Hari ini pengendra emosi 
C. Hari ini jalanan ribut 
D. Emosi menyebabkan kemacetan 
E. Tidak dapat disimpulkan 

 
135. Jika aku ingin lulus sekolah kedinasan maka aku bimbingan di 

Adzkia. 
Jika aku bimbingan di Adzkia maka aku akan dilatih oleh tentor 
profesional. 
Aku ingin lulus sekolah kedinasan. 
Maka ... 
A. Aku akan dilatih oleh tentor profesional 
B. Aku harus belajar giat di rumah 
C. Aku tidak akan bimbingan di Adzkia 
D. Aku mencari guru privat 
E. Tidak dapat disimpulkan 

 
 
 
 
 
 
 

DERET ANGKA DAN HURUF 
 
136. 4     5     9     14     23     37     ... 

A. 61 
B. 60 
C. 72 
D. 54 
E. 51   

 
137. 3     –1     6     3     18     7     72    …    … 

A. 11     350 
B. 12     350 
C. 11     360 
D. 12     300 
E. 13     320 

 
138. 4     3     2     6     8     12     6    ...   ... 

A. 23     24 
B. 24     24 
C. 12     24 
D. 12     23 
E. 14     25 

 
139. B     E     E     G     H     I     K     ...     ... 

A. K     N 
B. L     N 
C. K     M 
D. L     M 
E. M     N 

 
140. B     C     E     H     M     ... 

A. Q 
B. R 
C. S 
D. T 
E. U 

 
141. A     T     B     R     C     P    ...     ...    ... 

A. D     N     G 
B. C     M     D 
C. C     M     G 
D. D     N     E 
E. D     M     F 
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POLA GAMBAR 

142. Carilah gambar yang sama! 
 

     

                                           =  ... 

 

 

 

 

       A               B     C 

            D                    E 

143. Carilah gambar yang berbeda! 
 

 

 

         A                B      C 

             D           E 

 

144.  
    =     
? 
 

 

 

 

 

 A          B       C 

          D         E 

145. Tentukan gambar selanjutnya!  
   

   ? 

   
 

            A         B          C 

               D      E 
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BAGIAN KETIGA TES BAHASA INGGRIS 

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

• Jawaban benar mendapat nilai 5 (lima). 

• Jawaban salah mendapat nilai 0 (nol). 

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

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

 

STRUCTURE AND WRITTEN EXPRESSION   

Select  the correct  answer from four choices given! 

 

 

146. The Washington Monument is ... monument in the US capital. 
A. older 
B. elder 
C. the oldest 
D. the eldest 

 
147. ... seemed foolish when decisive action was required. 

A. be waited 
B. be waiting 
C. to waiting 
D. to wait 

 
148. John Mclane was opposed ... in public places. 

A. to smoke 
B. to smoking 
C. smoke 
D. smoking 

 
149. Sixty thousand pounds ... in the robbery several hours ago. 

A. has been stolen 
B. was stolen 
C. have been stolen 
D. were stolen 

 
 
 

150. Once you ... there, you may need my help. 
A. were 
B. will be 
C. are 
D. have been 

 
151. Because his visa had expired, the man ... from re – entering the 

country. 
A. prevent 
B. am prevented 
C. prevented 
D. was prevented  

 
152. The stairs leading to the exit ... steep and dangerous, said the 

report. 
A. is 
B. has been 
C. was 
D. were 

 
153. I can meet you at six o’clock. I ... teaching by then. 

A. will be finishing 
B. would be finishing 
C. will have finished 
D. have finished 

ERROR RECOGNITION  
Choose the one word or phrase which would not be appropriate in standard written English! 
 
154. There was a big black car parking outside the house last night. 
            A                       B               C                                          D 
155. Since last week, a number of rockets were launched from Gaza along with hundreds of balloons with explosive and incendiary devices  

                                           A                          B                                                     C 
attached that have caused dozens of fires in southern Israel. 

              D 
156. During this week’s sentencing, the court heard that the gunman planned to target other mosque but was detained by officers on the way. 
            A                                                                                                                    B       C                                   D 
157. Good ventilation could be the key to avoid coronavirus as autumn approaches and people spend more time indoors. 
                                          A                          B                       C                                                                            D 
158. They decided to increase their advertising spend as they think that may be a very effect strategy. 
                                         A         B                         C                                                            D 
159. Tonight, we will be eating dinner, discussing our plans, and have a good time. 
             A                                                                       B                 C            D 
 
READING TEXT 
 
Artist Grant Wood was a guiding force in the school of painting 
known as American regionalist, a style reflecting the distinctive 
characteristics of art from rural areas of the United States. Wood 
began drawing animals on the family farm at the age of three, and 
when he was thirty-eight, one of his paintings received a remarkable 
amount of public notice and acclaim. This painting, called “American 
Gothic,” is a starkly simple depiction of a serious couple staring 
directly out at the viewer. 
 

160. What style of painting is known as American regionalist? 
A. Art from America's inner cities 
B. Art from the central region of the United States 
C. Art from various urban areas in the United States 
D. Art from rural sections of America 

The Great Chicago Fire began on October 8, 1871, and according to 
legend began when a cow knocked over a lantern in Mrs. O'Leary,'s 
barn. No matter how it began, it was a disastrous fire. The preceding 
summer had been exceedingly dry in the Chicago area, and the 
extreme dryness accompanied by Chicago's infamous winds created 
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an inferno that destroyed 18,000 buildings and killed more than 300 
people before it was extinguished the following day. 
 
161. Which of the following is not true about the Great Chicago Fire?  

A. The dry weather prior to the fire made it worse. 
B. It happened during the summer. 
C. Chicago's winds made it worse. 
D. It killed many people. 

 
The settling of the vast farmlands in central North America was 
delayed at least partly because of an error by one man. In the early 
nineteenth century, Lieutenant Zebulon Pike of the U.S. Army was 
sent out to explore and chart the huge expanses of land in the center 
of the continent. When he returned from his explorations, he wrote a 
report in which he erroneously stated that the vast plains in the 
central part of the continent were desertlike, comparable to the 
Sahara in Africa. In reality, however, these vast plains contained 
some mistake, the maps of the day depicted the central part of what 
is today the United States as a vast desert rather than the excellent 
and available farmland that it was. This mistaken belief about the 
nature of those lands caused settlers to avoid the central plains for 
years.  
 
162. This text would probably be given in which of the following 

courses? 
A. Agricultural Science 
B. American History 
C. Geology of the United States 
D. Military Science 

 
John Quincy Adams, who served as the sixth president of the United 
States from 1825 to 1829, is today recognized for his masterful 
statesmanship and diplomacy. He dedicated his life to public service, 
bothin the presidency and in the various other political offices that he 

held. Throughout his political career he demonstrated his 
unswerving belief in freedom of speech, the antislavery cause, and 
the right of Americans to be free from European and Asian 
domination. 
 
163. In the text above, the word “unswerving” is closest in meaning to 

... 
A. Moveable 
B. Insignificant 
C. Unchanging 
D. Diplomatic 

 
The earliest form of jazz was ragtime, lively songs or rags performed 
on the piano, and the best-known of the ragtime performers and 
composers was Scott Joplin. Born in 1868 to former slaves, Scott 
Joplin earned his living from a very early age playing the piano in 
bars along the Mississippi.  
 
164. The word “living” in the text could most easily be replaced by ... 

A. Money 
B. life-style 
C. enjoyment 
D. health 

 
American jazz is a conglomeration of sounds borrowed from such 
varied sources as American and African folk music, European 
classical music, and Christian gospel songs. 
 
165. The word “conglomeration” in line 1 could best be replaced by?  

A. Disharmony 
B. Mixture 
C. Purity 
D. Treasure 
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KUNCI DAN PENYELESAIAN 
 

SELEKSI KEMAMPUAN DASAR 
TES WAWASAN KEBANGSAAN 

 
1. Kunci : D 

Materi : Nasionalisme 
Pembahasan :  
Sudah sepantasnya para pejabat negara 
Indonesia belajar meniru dan menerapkan 
karakteristik yang ada pada Pangeran 
Diponegoro agar dapat menggugah dan 
merubah pandangan serta pemikiran rakyat 
sipil yang selama ini telah terbebani dan 
merasakan penderitaan berkepanjangan 
akibat praktek yang bersumber dari korupsi, 
kolusi dan nepotisme. Sikap realistis yang 
dapat ditiru oleh para pejabat negara dari 
Pangeran Diponegoro adalah kecuali pada 
sikap primordialisme pada budaya sendiri. 
Sikap primordialisme adalah mencintai 
budaya dan suku sendiri. Sikap ini memiliki 
dampak positif untuk melestarikan budaya 
namun rentan pada perpecahan karena 
terkikisnya sikap integrasi nasional. 

 
2. Kunci : B 

Materi : Nasionalisme 
Pembahasan :  
Demokrasi berarti bahwa adanya 
pemerintahan yang berasal dari rakyat, 
dilakukan oleh rakyat dan memberi hasil bagi 
rakyat. Pemilihan umum (pemilu) adalah 
salah satu bentuk dan wujud demokrasi 
tersebut.  
Kaitan atau hubungan antara nasionalisme 
dengan demokrasi seperti definisi di atas 
adalah bahwa seseorang dapat ikut 
berpartisipasi untuk dipilih menjadi kepala 
daerah melalui pemilu dan Kepala Daerah 
tersebut bisa memberi yang terbaik untuk 
nusa dan bangsa. 

 
3. Kunci : E 

Materi : Pilar Negara (Pancasila) 
Pembahasan :  
Dalam buku Materi Sosialisasi Empat Pilar 
MPR RI (Sekjen MPR RI, 2019)  dinyatakan 
bahwa mengapa dasar negara yang 
menyatukan dan menjadi panduan 
keindonesiaan itu dibatasi lima? Jawaban 
Soekarno selain kelima unsur itulah yang 
memang berakar kuat dalam jiwa bangsa 
Indonesia, dia juga mengaku suka pada 
simbolisasi angka lima. Angka lima memiliki 
nilai “keramat” dalam antropologi masyarakat 
Indonesia yang disebutkan oleh Soekarno 
tentang angka lima tersebut adalah: 
- Rukun Islam jumlahnya lima 
- Manusia memiliki panca indra (5 indra) 
- Jari tangan dan kaki manusia 

jumlahnya lima 
- Bintang bersudut lima sebagai 

pemandu pelaut (masyarakat bahari) 
- Tradisi Jawa akan 5 larangan (ma limo) 
- Chuo Sangi In dan dan Taman Siswa 

memiliki Panca Dharma 
- Adanya Pandawa Lima 

 
4. Kunci : D 

Materi : Bela Negara 
Pembahasan :  
Latar belakang peringatan HBN setiap 
tanggal 19 Desember tersebut adalah 
deklarasi Pemerintahan Darurat RI oleh Mr. 
Sjafruddin Prawiranegara di Sumatera Barat. 

Hal ini dilakukan untuk tetap 
mempertahankan kedaulatan dan 
pemerintahan RI karena Sokarno dan M. 
Hatta ditawan oleh Belanda. Maka hubungan 
bela negara saat itu dengan sistem 
ketatanegaraan Republik Indonesia adalah 
adanya upaya untuk tetap mempertahankan 
kedaulatan dan pemerintahan yang sah 
melalui politik ketatanegaraan. 
 

5. Kunci : A 
Materi : Pilar Negara (Bhinneka 
Tunggal Ika) 
Pembahasan :  
Dewan Konstituante adalah lembaga negara 
yang membentuk UUD baru sebagai 
pengganti UUD 1950. Faktor penyebab 
kegagalan Dewan Konstituante adalah terjadi 
perdebatan berkepanjangan antar anggota 
Konstituante karena 4 partai besar (PNI, 
Masyumi, NU, dan PKI) memiliki kekuatan 
yang seimbang di parlemen. Perbedaan 
(kebhinnekaan) tidak terjalin untuk persatuan 
dan kondisi politik semacam ini juga bisa 
terjadi pada politik masa kini jika kekuatan 
partai politik yang seimbang. 

 
6. Kunci : D 

Materi : Pilar Negara (Pancasila) 
Pembahasan :  
Fungsi dan peran Pancasila sebagai 
perjanjian luhur dilihat dari proses dan 
sejarahnya lahirnya Pancasila itu sendiri 
sebagai dasar negara Indonesia. Dalam soal 
disebutkan bahwa Pancasila merupakan 
keputusan akhir bagi bangsa Indonesia yang 
harus diamalkan dan dilestarikan oleh 
seluruh rakyat Indonesia. Keberagaman yang 
melekat pada masyarakat Indonesia 
merupakan salah satu faktor yang 
menjadikan Pancasila sebagai keputusan 
bersama yang dilakukan pada tanggal 18 
Agustus 1945. Hal ini dilakukan pada saat 
PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan 
Indonesia) telah menerima Pancasila dan 
menetapkannya sebagai dasar negara 
secara konstitusional dalam Pembukaan 
UUD 1945. 

 
7. Kunci : A 

Materi : Integritas 
Pembahasan :  
Menyaring informasi yang didapatkan juga 
merupakan salah satu cara yang dapat 
dilakukan untuk mencegah pemahaman 
radikalisme dan tindakan terorisme yang 
sering terjadi saat ini di tengah ramainya 
informasi yang muncul di media sosial. 
Upaya menyaring informasi ini dilakukan 
karena informasi yang didapatkan tidak 
selamanya benar dan harus diikuti, terlebih 
dengan adanya kemajuan teknologi seperti 
sekarang ini, dimana informasi bisa datang 
dari mana saja.  

 
8. Kunci : C 

Materi : Pilar Negara (Bhinneka 
Tunggal Ika) 
Pembahasan :  
Bhinneka Tunggal Ika artinya adalah 
berbeda-beda namun tetap satu jua. 
Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan 
bangsa Indonesia diatur dalam pasal 36A 
UUD 1945, dan yang mengusulkan pertama 
kali agar Bhinneka Tunggal Ika dijadikan 

semboyan bangsa adalah Muh. Yamin. 
Konsep usulan Muh. Yamin sudah tepat 
dengan kondisi antara sejarah Bhinneka 
Tunggal Ika (zaman Majapahit) dengan 
kondisi Indonesia yang modern. Hal tersebut 
terlihat dalam konteks bahwa Indonesia 
adalah negara pluralistik (majemuk) yang 
membutuhkan suatu sistem integrasi 
(persatuan) nasional yang dinamis. 

 
9. Kunci : A 

Materi : Pilar Negara (UUD 1945)  
Pembahasan :  
Selain dekrit Presiden Soekarno tanggal 5 
Juli 1959, ada juga maklumat Presiden 
Abdurrahman Wahid yakni dekrit pada 
tanggal 23 Juli 2001 yang berisi hal-hal 
seperti; membekukan MPR dan DPR, 
mengambil tindakan untuk penyelenggaraan 
pemilihan umum, menyelamatkan gerakan 
reformasi total dari hambatan unsur-unsur 
Orde Baru, membekukan Partai Golongan 
Karya (Golkar), dan penyelenggaraan 
pemilihan umum dalam waktu setahun. 
Dengan adanya dekrit Presiden 
Abdurrahman Wahid tersebut berpengaruh 
pada konstitusi UUD 1945 yakni amandemen 
pasal 7C yang isinya menjadi “Presiden tidak 
dapat membekukan dan/atau membubarkan 
Dewan Perwakilan Rakyat.” 
 

10. Kunci : C 
Materi : Nasionalisme 
Pembahasan :  
Agama Islam di Indonesia mulanya 
berkembang di daerah pesisir atau pantai 
pulau Sumatera dan pulau Jawa. 
Perkembangan tersebut dikarenakan 
disebarkan melalui perdagangan laut, dan 
laut adalah jalur transportasi antar negara 
saat itu.   
  

11. Kunci : B 
Materi : Pilar Negara (Pancasila) 
Pembahasan :  
Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita 
kepada negara lain karena pandangan 
seperti itu akan mencelakakan sebuah 
bangsa, merendahkan harkat martabat 
manusia (negara lain). Sikap tersebut juga 
bertentangan dengan Pancasila yakni pada 
sila kedua (Kemanusiaan yang adil dan 
beradab) karena merendahkan harkat 
martabat kemanusiaan. Inti kalimat dalam 
soal bukanlah pada kalimat “Prinsip 
nasionalisme Indonesia adalah bahwa kita 
harus mencintai bangsa Indonesia”. 

 
12. Kunci : B 

Materi : Integritas 
Pembahasan :  
Dampak penyelenggaraan 
pemerintahan yang tidak transparan adalah 
pemerintahan yang sentralistis 
mengakibatkan kesenjangan dengan 
rakyatnya dan pelaku ekonomi berlangsung 
dengan praktik korupsi dan nepotisme. 

 
13. Kunci : E 

Materi : Nasionalisme 
Pembahasan :  
Program Gerakan Benteng dimulai pada 
bulan April 1950 dan berlangsung selama 
tiga tahun  
(1950 – 1953). Kurang lebih 700 pengusaha 
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pribumi Indonesia mendapat bantuan kredit 
dari Program Benteng ini. Tujuan Program 
Benteng, antara lain untuk menumbuhkan 
dan membina wiraswastawan Indonesia 
sambil menumbuhkan nasionalisme ekonomi 
atau Indonesianisasi, mendorong para 
importir nasional agar mampu bersaing 
dengan perusahaan-perusahaan impor 
asing, membatasi impor barang-barang 
tertentu dan memberikan lisensi (surat izin) 
impor hanya kepada para importir Indonesia, 
memberi bantuan dalam bentuk kredit 
keuangan kepada para pengusaha 
Indonesia. Maka dapat disimpulkan bahwa 
tujuan program ini adalah wujud 
nasionalisme yakni kecintaan pada negara 
Indonesia. 

 
14. Kunci : A 

Materi : Pilar Negara (NKRI) 
Pembahasan : 
Dalam pewarganegaraan terdapat dua kasus 
seperti bipatride (dua kewarganegaraan) dan 
apatride (satu kewarganegaraan). Bipatride 
(dua kewarganegaraan) terjadi jika 
seseorang berasal dari negara yang 
menganut ius soli (berdasarkan tempat lahir) 
dan dilahirkan di negara yang menganut ius 
sangunis (keturunan). Apatride (satu 
kewarganegaraan) terjadi jika seseorang 
berasal dari negara yang menganut ius 
sangunis (keturunan) dan dilahirkan di 
negara yang menganut ius soli (berdasarkan 
tempat lahir). 

 
15. Kunci : E 

Materi : Pilar Negara (Pancasila) 
Pembahasan :  
Pelatihan bisnis untuk masyarakat desa 
sebagai upaya untuk meningkatkan 
kesadaran untuk mendapatkan 
kesejahteraan yang lebih baik lagi adalah 
cara untuk memberi kesejahteraan bagi 
rakyat. Kesejahteraan adalah wujud dari sila 
ke-5 (Keadilan sosial bagi seluruh rakyat 
Indonesia). 

 
16. Kunci : E 

Materi : Pilar Negara (Pancasila) 
Pembahasan :  
Yang dibicarakan dalam teks di soal adalah 
pemilihan umum (pemilu) yang merupakan 
nilai dari sila ke 4. Kemudian disebutkan 
bahwa dengan mengikuti Pemilu, berarti 
pemilih telah membantu negara Indonesia 
menuju ke arah yang lebih baik. Hal-hal yang 
diharapkan oleh rakyat Indonesia seperti 
akses pendidikan dan kesehatan yang 
murah, pembangunan infrastruktur, semua 
itu dapat diwujudkan oleh orang-orang 
terbaik di negara ini, dan pernyataan ini 
adalah nilai dari sila ke-5. 

 
17. Kunci : B 

Materi : Pilar Negara (UUD 1945) 
Pembahasan : 
Isi Bab XII tentang Pertahanan dan 
Keamanan Negara, pada pasal 30 adalah: 
(1) Tiap-tiap warga negara berhak dan 

wajib ikut serta dalam usaha 
pertahanan dan keamanan negara. 

(2) Untuk pertahanan dan keamanan 
negara dilaksanakan melalui sistem 
pertahanan dan keamanan rakyat 
semesta oleh Tentara Nasional 
Indonesia dan Kepolisian Negara 
Republik Indonesia, sebagai kekuatan 
utama, dan rakyat, sebagai kekuatan 
pendukung. 

(3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas 
Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan 
Angkatan Udara sebagai alat negara 
bertugas mempertahankan, melindungi, 
dan memelihara keutuhan dan 
kedaulatan negara. 

(4) Kepolisian Negara Republik Indonesia 
sebagai alat negara yang menjaga 
keamanan dan ketertiban masyarakat 
bertugas melindungi, mengayomi, 
melayani masyarakat, serta 
menegakkan hukum. 

(5) Susunan dan kedudukan Tentara 
Nasional Indonesia, Kepolisian Negara 
Republik Indonesia, hubungan 
kewenangan Tentara Nasional 
Indonesia dan Kepolisian Negara 
Republik Indonesia di dalam 
menjalankan tugasnya, syarat-syarat 
keikutsertaan warga negara dalam 
usaha pertahanan dan keamanan 
negara, serta hal-hal yang terkait 
dengan pertahanan dan keamanan 
diatur dengan undang-undang. 
 

18. Kunci : E 
Materi : Bela Negara 
Pembahasan :  
Reffrain Mars Bela Negara adalah 
“Persatuan dan kesatuan - Negara Republik 
Indonesia - Undang-Undang Dasar empat 
lima - Pancasila dasar negara - Seluruh 
rakyat wajib bela negara – Songsong hari 
esok makmur sejahtera.” 

 
19. Kunci : E 

Materi : Bela Negara 
Pembahasan :  
Analisa dari contoh sikap di atas adalah: 
- menegur keras dan mengusir kapal 

asing tersebut adalah tugas dari 
TNI/Polri yang memiliki wewenang 
tegas. 

- bersikap biasa saja dan memancing di 
dekat kapal tersebut adalah suatu sikap 
yang tidak baik dari seorang WNI yang 
apatis dan berdiam diri melihat kondisi 
seperti di atas. 

- melaporkan kejadian tersebut ke 
lembaga UNCLOS (PBB) adalah tugas 
dari Negara (pemerintah). 

- Tugas seorang WNI adalah melapor 
dan bukan ikut membantu TNI 
Angkatan Laut menyerang kapal asing 
tersebut karena menyerang (fisik) 
adalah tugas dari TNI. 

- merekam kejadian tersebut dengan 
gawainya dan membagikannya di 
media sosial adalah sikap yang sesuai 
dengan kondisi saat ini. Hasil rekaman 
bisa menjadi bukti agar Negara dan TNI 
dapat mengambil sikap yang tepat. 

 
20. Kunci : C 

Materi : Integritas (Kebijakan 
Pemerintah) 
Pembahasan :  
Omnibus Law adalah penyederhanaan 
kendala regulasi yang saat ini berbelit dan 
panjang. Presiden Joko Widodo menyatakan 
akan membuat sebuah konsep hukum 
perundang-undangan yang disebut Omnibus 
Law, dalam pidato pertamanya setelah 
dilantik sebagai Presiden RI 2019-2024. 
Presiden mengajak DPR untuk membahas 
dua Undang-undang (UU) besar, yakni UU 
Cipta Lapangan Kerja dan UU 
Pemberdayaan UMKM.  

 

21. Kunci : C  
Materi : Integritas (Kebijakan 
Pemerintah) 
Pembahasan :  
Dengan mempercepat pembangunan 
infrastruktur dan menciptakan lapangan kerja 
di setiap daerah adalah cara dan kebijakan 
pemerintah yang sesuai untuk mengatasi 
permasalahan pendatang di kota besar. 
Alasan masyarakat berbondong-bondong 
pindah ke kota-kota besar adalah untuk 
mencari peluang kerja. Hal ini menyebabkan 
berbagai masalah sosial pada kota-kota 
tujuan, misalnya Jakarta. Ditambah lagi, jika 
masyarakat yang pindah ke kota besar belum 
memiliki keterampilan ataupun skill yang 
mencukupi.  

 
22. Kunci : C 

Materi : Pilar Negara (Pancasila) 
Pembahasan :  
Perhatikan deksripsi berita di dalam soal, 
toleransi beragama di Indonesia adalah 
wujud sila 1, dan di akhir teks disebutkan 
“Selain itu dapat pula menghilangkan rasa 
solidaritas atau kerukunan yang terjalin pada 
masyarakat hingga menurunnya rasa 
nasionalisme” dan ini adalah wujud sila ke-3. 

 
23. Kunci : B 

Materi : Nasionalisme 
Pembahasan :  
Sikap Soekarno yang terlihat dari kutipan 
pidato di atas adalah sikap anti pada 
penjajahan. Hal ini terlihat dari rangkaian 
kalimat “Allah SWT membuat peta dunia, 
menyusun peta dunia. Kalau kita melihat 
peta dunia, kita dapat menunjukkan dimana 
“kesatuan-kesatuan?”. Soekarno juga 
menunjukkan sikap persatuan (integritas) 
pada kalimat “Demikan pula tiap-tiap anak 
kecil dapat melihat pada peta bumi, bahwa 
pulau-pulau Nippon yang membentang pada 
pinggir timur Benua Asia sebagai golfbreker 
atau penghadang gelombang Lautan Pasifik, 
adalah satu kesatuan.” 

 
24. Kunci : D 

Materi : Bela Negara 
Pembahasan :  
Peristiwa Peniwen Affair di Malang tanggal 
19 Februari 1949 membuat beberapa negara 
seperti Prancis, Swiss, Jerman, hingga 
Inggris yang menjadi sekutu Belanda 
mengutuk kejadian ini dan meminta Belanda 
menghentikan Agresi Militer II di Indonesia. 
Di Peniwen berdiri sebuah rumah 
pengobatan bernama Panti Husodo yang 
dijadikan pusat penyembuhan dan 
rehabilitasi dari pejuang yang mengalami 
luka cukup parah. Belanda menghancurkan 
lokasi pengobatan di Peniwen, 
menghancurkan plang nama PMI serta 
merusak semua obat yang ada dan para 
anggota PMR berjumlah 12 dibantai dengan 
keji oleh Belanda. 

 
25. Kunci : B 

Materi : Nasionalisme 
Pembahasan : 
Pemerintah Republik Indonesia melakukan 
Indonesianisasi/nasionalisasi De Javasche 
Bank menjadi Bank Indonesia karena 
pemerintah ingin memudahkan pengawasan 
terhadap bank sirkulasi, dan peristiwa 
sejarah ini bisa dikatakan sebagai contoh 
bentuk nasionalisme. Nasionalisme bisa 
didefinisikan yakni sebagai pemahaman dari 
masyarakat pada suatu bangsa yang 
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memiliki keselarasan kebudayaan, serta 
wilayah dan juga kesamaan cita-cita serta 
tujuan sehingga menimbulkan atau 
memunculkan rasa ingin mempertahankan 
negaranya, baik dari internal atau juga 
eksternal.  

 
26. Kunci : D 

Materi : Pilar Negara (UUD 1945) 
Pembahasan :  
Negara memprioritaskan anggaran 
pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh 
persen dari APBN dan APBD untuk 
memenuhi kebutuhan penyelenggaraan 
pendidikan nasioanal, rumusan pasal 
tersebut terdapat dalam UUD NRI 1945 pada 
pasal 31 ayat 4. 

 
27. Kunci : E 

Materi : Bela Negara (Hubungan 
Internasional) 
Pembahasan :  
Soekarno menganggap PBB telah menjadi 
boneka imperaliasme dan neo-kolonialisme 
dimana PBB menerima Amerika dan 
sekutunya. Anggapan ini terjadi setelah 
Malaysia diterima sebagai anggota tidak 
tetap Dewan Keamanan (DK) PBB. Soekarno 
menyatakan bahwa Indonesia keluar PBB 
tanggal 7 Januari 1965, namun Indonesia 
kembali menjadi anggota PBB tanggal 28 
September 1966 pada masa Soeharto.  

 
28. Kunci : C 

Materi : Pilar Negara (Pancasila) 
Pembahasan :  
Pilar negara/kebangsaan meliputi Pancasila, 
UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. 
Tindakan bullying saat ini menjadi momok 
yang menakutkan bagi generasi muda. 
Bahkan, bullying bisa dilakukan dimana saja 
karena arus perkembangan teknologi 
informasi dan komunikasi yang begitu cepat. 
Penyebab utama kasus “cyber bullying” pada 
era milenial saat ini ditinjau dari pendekatan 
pilar kebangsaan disebabkan oleh lunturnya 
pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila. 
 

29. Kunci  : C 
Pembahasan  : 
Huruf kapital biasa dipakai pada abjad awal 
kalimat. Penggunaan abjad kapital lainnya 
ialah sebagai abjad pertama nama tempat, 
nama instansi, atau nama orang. 
Penggunaan abjad kapital pada kata jeruk 
Bali tidak benar alasannya kata Bali tidak 
menunjukkan nama daerah melainkan jenis 
jeruk. 

 
30. Kunci  : C 

Pembahasan : 
Salah satu ciri kalimat efektif adalah harus 
ada Subjek dan Predikat. 
Kalimat yang tidak efektif ada pada pilihan 
(C), yaitu Dalam konteks kasus hukum HAM 
yang menolak diperiksa sebagai tersangka 
sampai ada putusan MK terhadap keabsahan 
Jaksa Agung, sebenarnya suatu hal yang 
tidak relevan. Kalimat tersebut semuanya 
berupa keterangan tanpa ada Subyek dan 
Predikat. 

 
 

TES INTELEGENSI UMUM 
 

31. Kunci  : D 
Pembahasan : 

Saka = 12 tahun 
Maka:  
➢ Saka = Suki + 5                    Suki = 7 

tahun 
➢ Suki = Saki –1                      Saki = 8 

tahun 
➢ Saki = 2 (Sika)                     Sika = 4 

tahun 
➢ Sika = Siki + 3                       Siki  = 1 

tahun 
Maka : 
Urutan dari termuda: Siki, Sika, Suki, Saki, 
Saka 

 
32. Kunci  : E  

Pembahasan : 
                   Senin  Selasa  Rabu  Kamis  
Jum’at 
Rana  :                                       √ 
Rani :                √         √          √ 
Reni :                √                     √                 
Rini   :                            √ 
Yang pergi kursus pada hari yang sama 
setiap minggunya adalah (E) Rana dan Reni  
    

33. Kunci  : C  
Pembahasan : 
Lagu pesanan: 
❖ A (bukan pertama) karena diputar 

menjelang akhir 
❖ B (bukan pertama) karena bukan lagu 

pembuka 
❖ D dan E (bukan pertama) karena 

diputar di antara B dan C 
Maka yang diputar paling awal adalah 
Pesanan lagu C 

 
34. Kunci  : A  

Pembahasan : 
Jika diberi nilai (1 sampai 3) untuk tiap 
aspek, maka: 

 Kre

atif 

Pemi

mpin  

Se

hat  

Ra

jin  

Jum

lah 

Rah

man 

2 2 1 1 6 

Roh

man 

3 1 2 2 8 

Rah

min 

1 3 3 3 10 

Calon pengganti Haji Surya yang berpeluang 
paling besar secara berurutan adalah 
Rahmin, Rohman, Rahman 
 

35. Kunci  : D 
Pembahasan :  
Dari syarat : 
Ayub                       Buku fiksi 
Adlin                      Ensiklopedia (Buku Non 
fiksi) 
Birong                      Buku Non fiksi       
Ebol                         Novel (Buku Fiksi),  
                                Kamus (Buku Non fiksi) 
Budi                         Biografi (Buku Non fiksi) 
Jika dibuat kelompok membaca dengan 
dengan anggota 3 orang, susunan yang 
paling sesuai adalah yang menyukai Buku 
Non fiksi yaitu 3 dari 4 orang di antara: Adlin, 
Birong, Budi dan Ebol. 

 
36. Kunci  : B 

Pembahasan :  
NGARAI aliran air yang besar, GOT aliran air 
yang kecil 
seperti: (Analogi Gradasi) 
SAMUDERA (Besar), LAUT (Kecil) 

 

37. Kunci  : C 
Pembahasan :  
Analogi Bagian dari Keseluruhan. 
Geologi merupakan sebuah ilmu, seperti 
Beringin merupakan sebuah pohon. 

38. Kunci  : B 
Pembahasan : 
Tema merupakan suatu gagasan pokok atau 
ide pikiran tentang suatu hal 
Tema dari bacaan tersebut adalah kenaikan 
tarif BPJS (B) karena sesuai dengan isi 
bacaan tersebut 
 

39. Kunci  : C 
Pembahasan : 
Berdasarkan wacana di atas yang dirugikan 
dengan kenaikan iuran BPJS adalah rakyat 
karena sesuai dengan bacaan tersebut pada 
paragraf ke-6 
 

40. Kunci  : B 
Pembahasan : 
Kalimat yang tepat untuk melanjutkan 
paragraf di atas  adalah Jelaslah bahwa 
tubuh kita membutuhkan banyak vitamin dan 
mineral.karena susuai dengan kelanjutan 
kalimat sebelumnya 

 
41. Kunci  : B  

Pembahasan : 

=
75
2

 : (
5
2
 . 5

2
) +128 (

3
8
 . 3

8
) = 24  

 
42. Kunci  : A  

Pembahasan : 

x = 62,5 % dari 64 dan y  = √125 × 8
3

. x = 40 

y = 5 . 2 =10                                                                    

Maka : x2 + xy + y2 + yx = (40 + 10)2 
                                        = 2.500 

 
43. Kunci  : E  

Pembahasan : 
1

2m
=

4

14
−

7

14
+

9

14
+

3

14
 

         m = 
14
26

= 0,54 

 
44. Kunci  : B  

Pembahasan : 
Secara perbandingan senilai, diperoleh:  

2 ons                         
1

4
 cangkir 

Sehingga:  
1

4
 cangkir                       4 sendok makan = 4 . 

3 sendok teh = 12 sendok teh 
 

45. KUNCI : C  
Misalkan harga semula adalah x 

 
 
                                            
 
 
 
Maka: 
50% . x = Rp 100.000,00 
          x = Rp 200.000,00 

 
46. Kunci  : B 

Pembahasan :  

(
1

8
 + 

1

10
 + 

1

12
)  . 2  +  (

1

10
 + 

1

12
)  . t = 1  

37

60
  + 

11

60
 . t = 1 

t = 
23
11

   

t = kira-kira 02.06 

Pekerjaan selesai kira-kira:  

turun naik 
25% 25% 

50% 

x 
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11.00 + 02.06 = 13.06 
  

47. Kunci  : E 
Pembahasan : 
n  = Jumlah S1  –  Jumlah S2  + Jumlah S3 

      = (18 + 12 + 24) – (6 + 10 +  9)  +  7 
      =    36 
 

48. Kunci  : C 
Pembahasan :  

x̅ =
25 (6) + 35 (8) + 40 (7,5)

100
 

x̅ = 7,3 

 
49. Kunci  : A  

Pembahasan : 
Banyak cara : 

2 bola genap :C
2
5
= 

5!

3!    21
=10 

2 bola ganjil :C
2
5
= 

5!

3!    21
=10 

n(s)= C2
10

= 
10!

2!    81
= 45 

Maka: 

P(genap)= 
10 + 10

45
=

4

9
 

 
50. Kunci  : B 

Pembahasan :  

PS = 22 )35(10 +−  

= 636 =  

Luas QRS = Luas PRS – Luas PQS          

Luas QRS =  
1

2
 . 6 . 8  – 

1

2
 . 6 . 5 

                  = 24 – 15  
                  = 9 cm 

 

51. Kunci  : D 
Pembahasan :  
Jika jalan penghubung kecamatan diperbaiki 
pemerintah maka hasil pertanian akan 
terdistribusi dengan cepat. 
Kontraposisi :  
Jika hasil pertanian terdistribusi dengan 
lambat maka jalan penghubung kecamatan 
tidak diperbaiki  pemerintah 
Ekivalen : 
Jalan penghubung kecamatan tidak 
diperbaiki pemerintah atau hasil pertanian 
akan terdistribusi dengan cepat 

 
52. Kunci  : E 

Pembahasan :  
Semua C adalah A.  
Semua A adalah C.  
Sebagian C adalah B. 

 
              C = A 
 
                                                      B 
∴ Semua C yang bukan B adalah A 

 
53. Kunci  : A 

Pembahasan :  
Tidak dapat ditarik kesimpulan, karena kedua 
term middle nya adalah khusus        

 
54. Kunci  : D 

Pembahasan :  
Secara silogisme: 
P                        Q 
Q                        R 
R                        Tidak dapat disimpulkan 

 
55. KUNCI  : D 

Pembahasan :  
Semua petani memiliki cangkul.  
Ada petani yang memiliki traktor. 

Dengan metode menjumlahkan: 
Sebagian petani memiliki cangkul dan traktor. 

56. Kunci  : C 
Pembahasan :  
7        18        40        84        172           348 
Pola 1 :  +11  +22  +44   +88 +176  
Pola 2 :   2   2   2   2 

 
57. Kunci  : A 

Pembahasan : 
7       29      27       37       41       48 
Pola 1:  +22   –2   +10  +4   +7       
Pola 2:  –24  +12  –6  +3    
Pola 3:  :2   :2   :2               

       
58. Kunci  : E 

Pembahasan : 
3   4   7   14   25   46   85   156   287 
Pola : Jumlahkan dengan tiga angka 
sebelumnya. 

 
59. Kunci  : C 

Pembahasan : 
 
A   B   B   D   D   C   E   F   F   H   H   G 

 
 

60. Kunci  : E 
Pembahasan : 
B     D     F     J     P     Z 
Pola :   Fibonacci  

 
61. Kunci  : B 

Pembahasan : 
E    H    K    N    Q    ...     ... 
Pola :   maju tiga langkah 

 
62. Kunci  : D 

Pembahasan : 
Rotasi 1800, kemudian lihat posisi siku siku 
kedua segitiga  

 
63. KUNCI  : A 

Pembahasan : 
Hanya struktur garis di gambar A yang tidak 
memiliki garis potong. 

 
64. Kunci  : B 

Pembahasan : 
Gambar pertama dan gambar kedua 
digabung, kemudian garis yang sama 
(beririsan) menghilang. 
Pada soal, gambar hasil dikurang dengan 
gambar pertama akan menghasilkan bentuk 
gambar B 

 
65. Kunci  : C 

Pembahasan : 
Pola gambar anak panah bergerak ke sudut 
kotak yang arah geraknya searah jarum jam 
dan selalu menuju keluar. Gambar garis dan 
anak panah bertambah satu secara 
bergantian. 

 

 
TES KARAKTERISTIK PRIBADI 

 
66. Kunci  : C 

Pembahasan  : 

Orientasi Kepada Orang Lain 
A. 1 
B. 4 
C. 5 
D. 3 
E. 2 
 

67. Kunci  : C 
Pembahasan  : 

Kemampuan Bekerja Mandiri & Tuntas 
A. 1 
B. 3 
C. 5 
D. 4 
E. 2 
 

68. Kunci  : E 
Pembahasan  : 

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

69. Kunci  : E 
Pembahasan  : 

Orientasi Kepada Orang Lain 
A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4 
E. 5 
 

70. Kunci  : C 
Pembahasan  : 

Kemampuan Mengendalikan Diri 
A. 1 
B. 4 
C. 5 
D. 2 
E. 3 
 

71. Kunci  : E 
Pembahasan  : 

Kemampuan Mengendalikan Diri 
A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4 
E. 5 
 

72. Kunci  : C 
Pembahasan  : 

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

73. Kunci  : D 
Pembahasan  : 

Kemampuan Menggerakkan Dan 
Mengkoordinir Orang Lain 
A. 4 
B. 3 
C. 1 
D. 5 
E. 2 
 

74. Kunci  : B 
Pembahasan  : 

Kemampuan Menggerakkan Dan 
Mengkoordinir Orang Lain 
A. 2 
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B. 5 
C. 3 
D. 1 
E. 4 
 

75. Kunci  : C 
Pembahasan  : 

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

76. Kunci  : D 
Pembahasan  : 

Kemampuan Mengendalikan Diri 
A. 2 
B. 4 
C. 3 
D. 5 
E. 1 
 

77. Kunci  : D 
Pembahasan  : 

Kemampuan Menggerakkan Dan 
Mengkoordinir Orang Lain 
A. 3 
B. 2 
C. 1 
D. 5 
E. 4 
 

78. Kunci  : C 
Pembahasan  : 

Orientasi Kepada Orang Lain 
A. 4 
B. 1 
C. 5 
D. 3 
E. 2 
 

79. Kunci  : E 
Pembahasan  : 

Orientasi Kepada Orang Lain 
A. 2 
B. 3 
C. 4 
D. 1 
E. 5 

 
80. Kunci  : E 

Pembahasan  : 

Kemampuan Bekerjasama Dalam 
Kelompok 
A. 3 
B. 2 
C. 4 
D. 1 
E. 5 
 

81. Kunci  : B 
Pembahasan  : 

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

82. Kunci  : B 
Pembahasan  : 

Kemampuan Mengendalikan Diri 
A. 3 
B. 5 
C. 2 
D. 1 
E. 4 
 

83. Kunci  : B 
Pembahasan  : 

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

84. Kunci  : C 
Pembahasan  : 

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

 
85. Kunci  : E 

Pembahasan  : 

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

86. Kunci  : D 
Pembahasan  : 

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

87. Kunci  : E 
Pembahasan  : 

Kreativitas Dan Inovasi 
A. 4 
B. 1 
C. 2 
D. 3 
E. 5 
 

88. Kunci  : C 
Pembahasan  : 

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

 
89. Kunci  : E 

Pembahasan  : 

Kemampuan Mengendalikan Diri 
A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4 

E. 5 
 

90. Kunci  : C 
Pembahasan  : 

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

91. Kunci  : E 
Pembahasan  : 

Kemampuan Menggerakan Dan 
Mengkoordinir Orang Lain 
A. 4 
B. 2 
C. 1 
D. 3 
E. 5 
 

92. Kunci  : E 
Pembahasan  : 

Kreativitas Dan Inovasi 
A. 4 
B. 3 
C. 1 
D. 2 
E. 5 
 

93. Kunci  : B 
Pembahasan  : 

Kemampuan Menggerakan Dan 
Mengkoordinir Orang Lain 
A. 1 
B. 5 
C. 4 
D. 3 
E. 2 
 

94. Kunci  : A 
Pembahasan  : 

Kemampuan Mengendalikan Diri 
A. 5 
B. 1 
C. 4 
D. 3 
E. 2 
 

95. Kunci  : E 
Pembahasan  : 

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

96. Kunci  : B 
Pembahasan  : 

Kreativitas Dan Inovasi 
A. 3 
B. 5 
C. 1 
D. 2 
E. 4 
 

97. Kunci  : A 
Pembahasan  : 

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

98. Kunci  : E 
Pembahasan  : 

Orientasi Kepada Orang Lain 
A. 2 
B. 4 
C. 3 
D. 1 
E. 5 
 

99. Kunci  : A 
Pembahasan  : 

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

100. Kunci  : A 
Pembahasan  : 

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

 
 

TES POTENSI AKADEMIK 
 

101. Kunci  : D 
Topik  : Sinonim 
Pembahasan  : 
DOSIS sinonimnya takaran 
 

102. Kunci  : D 
Topik  : Sinonim 
Pembahasan  : 
LEJAR sinonimnya penat. 
 

103. Kunci  : A 
Topik  : Antonim 
Pembahasan  : 
PEJAL (padat keras) >< berongga. 
 

104. Kunci  : D 
Topik  : Antonim 
Pembahasan  : 
JEMAWA (angkuh,sombong) >< rendah hati 
(tidak sombong) 

 
105. Kunci : C 

Pembahasan :  

Besar sudut o
o

72
5

360
==  

 
106. Kunci : D 

Pembahasan : 

              0
32

188 2

=
+

−

x

x
 

0
32

)32)(32(2
=

+

−+

x

xx
 

            0)32(2 =−x  

                     32 =x  

                       
2

3
=x  

             0
3

455 2

=
+

−

y

y
 

    0
3

)3)(3(5
=

+

−+

y

yy  

             0)3(5 =−y  
                     3=y  

maka x < y
 

 
107. Kunci : B 

Pembahasan : 
100 : 7 → sisanya adalah 2. 
Maka Sabtu + 2 hari = Senin 

 
108. Kunci : E 

Pembahasan : 
1333 – 83 – 1253 = 3  133   8   125 
                           = 399  1.000 

                           = 399.000 
 

109. Kunci : C 
Pembahasan : 
Gunakan rumus pythagoras untuk mencari 
panjang garis diagonal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Maka 40 m + 30 m + 50 m = 120 m 
110. Kunci : B 

Pembahasan : 
A = Anak-anak 
D = Dewasa 

1
4832

24
=+

A
 

A = 12 
 

111. Kunci : C 
Pembahasan : 
Sudut x adalah sudut yang melibatkan 3 
buah sisi segi delapan, maka 

oo 135360
8

3
=   

112. Kunci : C 
Pembahasan : 
t = tambahan waktu 
30   10 + 15   10 + 25(20 + t) = 30   40 
                300 + 150 + 500 + 25t = 1.200 
                                              25t = 250 
                                                  t = 10 

 
113. Kunci : A 

Pembahasan : 
Waktu Berpapasan/Bertemu = tp 

21

dilaluisudahyangjarakjaraktotal

vv
tp

+

−
=  

    
4050

40
4

3
120

+

−

=  

     = 1 jam 
 
Pukul 07.45 WIB + 1 jam = 08.45 WIB 

 
114. Kunci : C 

Pembahasan : 
Agar diperoleh nilai rata-rata baru yang 
maksimum, Riko harus remedial 3 nilai 
terendah yang dimiliki. Sehingga nilai 

maksimumnya sekarang menjadi 80, 80, 70, 
80 dan 75. 

dataBanyak

dataJumlah
=x  

   
5

7580708080 ++++
=  

    = 77 
 

115. Kunci : C 
Pembahasan : 

5:3
5

3

20

12

119

75

DinaUmur

AyuUmur
===

+

+
=  

 
116. Kunci : A 

Pembahasan : 
v1    = 50 km/jam 

km/jam2050
100

40
2 ==v  

 v3  = 20 + 40 = 60 km/jam 
 
stotal = s1 + s2 + s3 
       = v1 . t1 + v2. t2 + v3. t3 

       = 50(2) + 20(3) + 60(2
3

2
) 

       = 100 + 60 + 160 
       = 320 km 

 
117. Kunci : D 

Pembahasan : 

Desa Makmur = juta150juta400
53

3
=

+
 

juta1
150

juta150
1 ==x  

Desa Sukajaya = 

juta250juta400
53

5
=

+
 

juta25,1
200

juta250
2 ==x  

 
Selisih = 0,25 juta = Rp 250.000,- 

 
118. Kunci : A 

Pembahasan : 
n volume kubus = pertambahan volume air  

47
7

22
222 2 =n  

                n = 77 
 
119. Kunci : B 

Pembahasan : 
Cicilan perbulan = 

000.300
6

000.500.1
100

120

=



 
 

120. Kunci : E 
Pembahasan : 
Rantauprapat adalah kota di Sumut, begitu 
juga dengan Sidoarjo yang merupakan kota 
di Jatim. 

 
121. Kunci : B 

Pembahasan : 
Es perubahan fisiknya adalah mencair, 
begitu  dengan kapur barus yang perubahan 
fisiknya adalah menyublim. 

 
122. Kunci : B 

Pembahasan : 
Dalam bulu tangkis, smash adalah pukulan 
tajam mengarah ke pertahanan lawan untuk 
meraih poin. Begitu juga dalam sepak bola, 
shooting adalah sepakan tajam mengarah ke 
gawang lawan untuk mencetak gol. 

Eki 

Eka 

40 m 

30 m 
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123. Kunci : D 

Pembahasan : 
Provinsi Sumatera Barat berbatasan 
langsung dengan Provinsi Riau, begitu juga 
dengan Provinsi Banten yang berbatasan 
langsung dengan Provinsi Jawa Barat. 

 
124. Kunci : B 

Pembahasan : 
Susunan grup yang mungkin terbentuk 
adalah sebagai berikut. 

Vietnam 

Indonesia 

Filipina  

Singapur

a 

Malaysia 

Thailand 

Myanma

r 

Laos 

Vietna

m 

Indnesi

a 

Filipina 

Laos 

Malaysia 

Thailand 

Myanmar 

Singapur

a 

Malaysia – Thailand – Myanmar – Singapura 
berada dalam satu grup. 

 
125. Kunci : E 

Pembahasan : 
Susunan grup yang mungkin terbentuk 
adalah  berikut. 

Vietnam 

Indonesia 

Filipina  

Singapur

a 

Malaysia 

Thailand 

Myanma

r 

Laos 

Vietna

m 

Indnesi

a 

Filipina 

Laos 

Malaysia 

Thailand 

Myanmar 

Singapur

a 

Apabila Indonesia dan Laos berada dalam 
satu grup, maka 2 tim lainya adalah Vietnam 
dan Filipina. 

 
126. Kunci : E 

Pembahasan : 
Susunan grup yang mungkin terbentuk 
adalah sebagai berikut. 

Vietnam 

Indonesia 

Filipina  

Singapur

a 

Malaysia 

Thailand 

Myanma

r 

Laos 

Vietna

m 

Indnesi

a 

Filipina 

Laos 

Malaysia 

Thailand 

Myanmar 

Singapur

a 

Pernyataan yang mungkin benar terkait 
Malaysia adalah berada satu grup dengan 
Myanmar dan Laos. 

 
127. Kunci : E 

Pembahasan : 
Skema rute yang terbentuk adalah sebagai 
berikut. 

 
Apabila Budi hendak bermain ke rumah Andi,  
rute tercepat yang dapat dilalui adalah Jl. 
Kangkung dan Jl. Terong. 

 
128. Kunci : B 

Pembahasan : 
Skema rute yang terbentuk adalah sebagai 
berikut. 

 
Apabila Jl. Sawi diblokir, maka cara Coki 
menuju ke rumah Andi adalah melalui Jl. 
Kacang – Jl. Terong. 

 
129. Kunci : B 

Pembahasan : 
Skema rute yang terbentuk adalah sebagai 
berikut. 

 
Apabila Jl. Kangkung diblokir, maka yang 
terisolir adalah Budi. 

 
130. Kunci : E 

Pembahasan : 
Tidak dapat disimpulkan (kedua term middle 
yang sama adalah khusus). 
   

131. Kunci : D 
Pembahasan : 
Corona bisa dicegah (silogisme). 
 

132. Kunci : B 
Pembahasan : 
Jalan Kangkung di Medan bukan jalan 
protokol (silogisme). 
 

133. Kunci : D 
Pembahasan : 
Kedua term middle yang sama adalah 
khusus, sehingga tidak dapat disimpulkan. 
Jawaban yang tepat adalah Bang Jali 
mungkin tentor Bimbel Adzkia. 
 

134. Kunci : E 
Pembahasan : 
Tidak dapat disimpulkan (karena bukan 
termasuk modus ponens atau modus 
tollens). 
 

135. Kunci : A 
Pembahasan : 
Aku akan dilatih oleh tentor profesional 
(modus ponens). 

 
136. Kunci : B 

Pembahasan : 
4     5     9     14     23     37     60 
Deret Fibonacci 

 
137. Kunci : C 

Pembahasan : 
3    –1     6     3     18     7     72      11     360  
Pola 1 :  2   3    4    5 

Pola 2 : +4  +4  +4 
 

138. Kunci : B 
Pembahasan : 
4    3    2    6    8    12    6    24    24 
Pola 1 : –2   4   –2   4 
Pola 2 :  2   2   2 

139. Kunci : A 
Pembahasan : 
B   E   E   G   H   I   K   K   N 
Pola 1 : +3   +3   +3   +3 
Pola 2 : +2   +2   +2 

 
140. Kunci : E 

Pembahasan : 
B     C     E     H     M     U 
2      3     5      8    13     21 
Deret Fibonacci 

 
141. Kunci : D 

Pembahasan : 
A    T    B    R    C    P    D   N   E 
Pola 1 : +1   +1   +1   +1 
Pola 2 : –2   –2   –2   –2 

 
142. Kunci : B 

Pembahasan : 
Gambar yang sama adalah B. 

 
143. Kunci : D 

Pembahasan : 
Gambar yang berbeda adalah D. 

 
144. Kunci : D 

Pembahasan : 
Gambar yang tepat adalah D (luas gambar 
satu ke gambar berikutnya berkurang 25%). 

 
145. Kunci : B 

Pembahasan : 
Gambar selanjutnya adalah B. 

 
 

TES BAHASA INGGRIS 
 

146. Kunci : C 
Pembahasan :   
Makna yg ada pada kalimat soal adalah 
tingkatan superlative yg tidak ada hubungan 
keluarga. 
 

147. Kunci : D 
Pembahasan :  
To infinitive yg posisinya sebagai subjek. 
 

148. Kunci : B 
Pembahasan :  
Oppose to + verb – ing. 
 

149. Kunci : B 
Pembahasan :  
Jarak, Uang & Waktu dianggap tunggal. 
 

150. Kunci : C 
Pembahasan :  
Simple Future pada induk kalimat memiliki 
anak kalimat simple present atau present 
perfect. 
 

151. Kunci : D 
Pembahasan : 
Kalimat pasif dalam bentuk masa lampau. 
 

152. Kunci : D 
Pembahasan :  
Subjek pada kalimat ini jamak sehingga 
membutuhkan predikat jamak. 
 

153. Kunci : C 
Pembahasan :  
‘Future Perfect Tense’ menjelaskan aktivitas 
yang selesai di masa depan. 
 

154. Kunci : C 
Pembahasan :  
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Mobil yang diparkirkan maka bentuk kalimat 
membutuhkan ‘past participle’. 
 

155. Kunci : B 
Pembahasan :  
‘Since last week’ membutuhkan Present 
Perfect Tense. 
 

156. Kunci : C 
Pembahasan :  
‘Mosque’ di sini berbentuk tunggal dan belum 
jelas. 
 

157. Kunci : B 
Pembahasan :  
Key to + verb – ing 
 

158. Kunci : D 
Pembahasan :  
effective  strategy 
 

159. Kunci : C 
Pembahasan :  
Bentuk setara maka have diubah menjadi 
having. 
 

160. Kunci : D  
Pembahasan :  
Lihat teks, “... known as American regionalist, 
a style reflecting the distinctive 
characteristics of art from rural areas of the 
United States.” 
 

161. Kunci :  B 
Pembahasan :  
Lihat teks, “..... began on October 8, 1871, 
.....”  
Tidak terjadi pada musim panas tetapi pada 
musim gugur (began in October, which is in 
autumn).  
 

162. Kunci : B 
Pembahasan :  
Text refers to the early nineteenth century 
dan mendiskusikan tentang the settling of the 
vast farmlands in central North America. 
(American History Course)  
 

163. Kunci : C 
Pembahasan :  
unswerving = unchanging 
Moveable = yang bergerak 
Insignificant = tidak berarti 
Diplomatic = Pandai 
 

164. Kunci : A 
Pembahasan :  
Living = money 
Enjoyment = kenikmatan 
Life-style = gaya hidup 
Health = kesehatan 
 

165. Kunci : B  
Pembahasan :  
conglomeration = mixture 
Disharmony =  ketidaksesuaian 
Purity = kemurnian  
Treasure = harta-benda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


