
 
                  

 

TRY OUT SKD CPNS 

1 

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

terendah 1. 

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

 
 
 

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

 
1. Dalam menghadapi setiap pandemi seperti Covid-19, selalu ada 

sikap-sikap non-ilmiah yang beredar di masyarakat luas sebagai 
konstruksi berpikir untuk memahami pandemi tersebut. Sebagai 
konstruksi non-ilmiah, sikap-sikap tersebut tentu saja tidak 
berkorelasi langsung terhadap eksistensi pandemi tersebut, 
dalam pengertian mencegah dan menghentikan 
penyebarannya. Anakronisme perspektif budaya yang muncul 
adalah ... 
A. pemahaman keagamaan masyarakat kita yang berlawanan 

dengan protokol pencegahan Covid-19. 
B. argumentasi yang dibangun dari serangkaian fakta empiris 

yang telah diujikan secara ketat di laboratorium atau 
realitas empiris. 

C. negara memiliki otoritas untuk melakukan tindakan 
memaksa (coercive measures) dalam rangka menerapkan 
protokol medis pencegahan Covid-19. 

D. masyarakat Indonesia bercirikan komunitarian-komunalistik 
dalam sebuah unit sosial yang saling berjejaring. 

E. narasi yang cukup populer di masyarakat adalah 
menyangkut teologi kematian sebagai hak prerogatif 
Tuhan, pandemi Covid-19 sebagai adzab (hukuman) Tuhan 
atas dosa-dosa manusia. 

 

2. Pada tanggal 17 Agustus 1959 Presiden Soekarno berpidato, 
dan dalam pidatonya diberi judul “Penemuan Kembali Revolusi 
Kita”. Pidato tersebut merupakan penjelasan dan 
pertanggungjawaban atas Dekrit 5 Juli 1959 dan merupakan 
kebijakan Presiden Soekarno pada umumnya dalam 
mencanangkan sistem demokrasi terpimpin. Pidato ini kemudian 
dikenal dengan sebutan “Manifesto Politik Republik Indonesia” 
(Manipol).  
DPAS dalam sidangnya pada bulan September 1959 
mengusulkan kepada pemerintah agar pidato Presiden 
Soekarno yang berjudul “Penemuan Kembali Revolusi Kita” 
dijadikan Garis-garis Besar Haluan Negara dan dinamakan 
“Manifesto Politik Republik Indonesia (Manipol)”. 
Presiden Soekarno menerima baik usulan tersebut. Pada 
sidangnya tahun 1960, MPRS dengan ketetapan MPRS No. 
1/MPRS/1960 menetapkan Manifesto Politik menjadi Garis-garis 
Besar Haluan Negara (GBHN). Ketetapan tersebut juga 
memutuskan bahwa pidato Presiden Soekarno pada tanggal 7 
Agustus 1960, yang berjudul “Jalannya Revolusi Kita” dan 
pidato di depan sidang Umum PBB yang berjudul “Membangun 
Dunia Kembali” (To Build the World a New) merupakan 
Pedoman-pedoman Pelaksanaan Manifesto Politik. Dalam 
pidato pembukaan Kongres Pemuda di Bandung pada bulan 
Februari 1960, Presiden Soekarno menyatakan bahwa intisari 
Manipol ada lima. Lima intisari itu adalah UUD 1945, Sosialisme 
Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan 
Kepribadian Indonesia (USDEK). 
Uraian di atas adalah bentuk inkonstitusional penyelenggara 
negara karena ... 
A. Presiden tidak perlu memberikan judul pidatonya. 

B. GBHN harus dibuat oleh MPR bukan oleh Presiden. 
C. DPAS tidak dapat memberi usulan kepada Pemerintah. 
D. Presiden tidak semestinya berpidato di hadapan anggota 

PBB. 
E. Dekrit Presiden tidak memerlukan penjelasan dari 

Presiden. 
 

3. Ejaan Melindo (Melayu Indonesia) antara tahun 1961 – 1967 
untuk menyatukan ejaan Bahasa Melayu dan Bahasa Indonesia 
gagal karena alasan … 
A. Indonesia dan Malaysia sebenarnya bukan negara 

serumpun. 
B. perbedaan yang mendasar antara bahasa Indonesia dan 

Melayu. 
C. penolakan suku-suku lain selain Melayu yang ada di 

Indonesia.  
D. konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia.  
E. ejaan bahasa Melayu adalah bahasa pergaulan sementara 

ejaan Bahasa Indonesia adalah bentuk formal.  
 

4. Prinsip-prinsip dalam Pembukaan (preambule) Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan 
sebagai penegasan tentang  perjuangan  pergerakan  
kemerdekaan adalah … 
A. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala 

bangsa dan  oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia 
harus dihapuskan,  karena tidak sesuai dengan peri-
kemanusiaan dan peri-keadilan. 

B. Dan  perjuangan  pergerakan  kemerdekaan  Indonesia  
telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan 
selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke 
depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang 
merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. 

C. Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan 
didorongkan  oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan 
kebangsaan yang bebas,  maka rakyat Indonesia 
menyatakan dengan ini kemerdekaannya. 

D. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah 
Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa 
Indonesia dan seluruh tumpah  darah Indonesia dan untuk 
memajukan  kesejahteraan umum, mencerdaskan 
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia  
yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan 
keadilan sosial. 

E. Maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu 
dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, 
yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik 
Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar 
kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang 
adil dan  beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan 
yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 
Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan 
suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 
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5. Moh. Hatta dalam sidang PPKI mengusulkan agar sila pertama 
Piagam Jakarta diubah karena … 
A. mendapat tekanan dari Soekarno dan tokoh lain 
B. ingin mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa 
C. menjaga hubungan baik dengan para tokoh agama yang 

lain 
D. konflik yang terjadi antara kelompok kebangsaan di Panitia 

9 
E. ingin mendapat pengakuan dari dunia luar terutama dari 

negara-negara Barat 
 

6. Selain berbatasan dengan China, Natuna merupakan kepulauan 
paling utara di selat Karimata. Berikut bukan negara-negara 
yang berbatasan dengan Natuna adalah ... 
A. Vietnam  
B. Kamboja 
C. Thailand  
D. Singapura 
E. Malaysia 

 
7. Dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 

Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 
46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri 
Sipil, integritas adalah ... 
A. bersikap jujur, berani, ikhlas, dan tidak pernah mengeluh 

pada kewajibannya serta berani menanggung tindakan 
yang dilakukannya. 

B. bersikap adil, jujur, ikhlas, orientasi pada publik, dan tidak 
pernah menyalahgunakan kewajibannya serta berani 
membela kebenaran. 

C. bersikap patuh pada pimpinan, jujur, terus menerus bekerja 
dengan ikhlas, dan tidak pernah melakukan kesalahan 
serta berani menanggung risiko dari ucapan yang 
disampaikan. 

D. bersikap jujur, ikhlas, dan tidak pernah menyalahgunakan 
wewenangnya serta berani menanggung risiko dari 
tindakan yang dilakukannya. 

E. bersikap rendah hati, kerja keras, dan tidak kenal lelah 
serta berani memegang prinsip-prinsip Penilaian Prestasi 
Kerja Pegawai Negeri Sipil. 
 

8. Dalam konstitusi UUD 1945, tentang pendidikan dalam pasal 31 
ayat 5 menyatakan bahwa ... 
A. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan 

pemerintah wajib membiayainya. 
B. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.   
C. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi 

dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan 
bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan 
umat manusia.   

D. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-
kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan 
dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan 
belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan 
penyelenggaraan pendidikan nasional.   

E. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu 
sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan 
dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka 
mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan 
undang-undang. 
 
 
 
 
 
 
 

9. Pada prinsipnya menegaskan bahwa Indonesia adalah negara 
bangsa (nation state) yang merdeka, bersatu dan berdaulat 
menuju kepada kekeluargaan bangsa-bangsa di dunia. Bangsa 
Indonesia adalah bangsa yang menghendaki pergaulan bangsa-
bangsa di dunia dengan prinsip saling menghormati nilai-nilai 
nasionalisme setiap bangsa yang tumbuh subur dalam taman 
sarinya bangsa-bangsa di dunia serta bangsa ini merupakan 
bagian dari kemanusiaan universal yang menjunjung tinggi hak 
asasi manusia dan mengembangkan persaudaraan dunia 
berdasarkan nilai-nilai keadilan adalah prinsip dari … 
A. Sila pertama 
B. Sila kedua 
C. Sila ketiga 
D. Sila keempat 
E. Sila kelima 

 
10. Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi 

karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan 
aspek-aspek kebudayaan lainnya. Tantangan yang dihadapi 
bangsa Indonesia sebagai akibat adanya globalisasi adalah ... 
A. pengelolaan industri dengan menggunakan tehnologi 

modern 
B. suasana kehidupan manusia yang semakin mudah dan 

praktis 
C. pemanfaatan kekayaan alam digunakan bagi kemakmuran 

bangsa 
D. persaingan lapangan kerja yang semakin ketat, inovatif, 

dan kreatif  
E. peningkatan kualitas sumber daya alam yang memenuhi 

tuntutan zaman 
 
11. Lahir pada tanggal 7 Januari 1852 dari orangtua berdarah Bugis 

dan Makassar. Menyelesaikan pendidikan sekolah dasarnya di 
Yogyakarta. Dia lalu melanjutkan pendidikannya di Europeesche 
Lagere School yang juga berada di Yogyakarta. Selain memiliki 
keinginan belajar yang besar, dia juga memiliki kecintaan pada 
dunia medis. Dia lalu memutuskan untuk melanjutkan studinya 
ke sekolah dokter Jawa, atau dikenal juga sebagai School tot 
Opleiding van Inlandche Artsen (STOVIA) di Jakarta. Setelah 
berhasil menjadi dokter, dia kembali ke Yogyakarta. Dia 
berkeinginan untuk meringankan beban rakyat melalui 
profesinya sebagai dokter. Inilah yang membuatnya tidak 
pernah meminta bayaran sedikit pun. Karena sering bergaul 
dengan rakyat kecil, dia bisa melihat secara langsung 
bagaimana efek penjajahan Belanda, terutama pada rakyat 
miskin. Dia lalu memiliki keinginan untuk membebaskan 
penderitaan rakyat, salah satu caranya adalah melalui 
pendidikan. Dia ingin agar rakyat diberikan kesempatan seluas-
luasnya untuk mengenyam pendidikan di sekolah. Dia kemudian 
juga berusaha mendekati tokoh-tokoh masyarakat di kota Jawa. 
Hal ini dilakukannya agar bisa mengkampanyekan keinginannya 
untuk mencerdaskan kehidupan rakyat. Usahanya ini sempat 
tersendat, karena tidak semua tokoh memiliki pandangan yang 
sama dengannya. Tidak gentar, dia lalu membidik target yang 
lain. Dia mulai mendekati para pelajar di STOVIA di Jakarta. Di 
STOVIA gagasannya diterima dengan tangan terbuka. Dia lalu 
menganjurkan para pelajar STOVIA agar mendirikan organisasi 
yang bertujuan untuk memajukan pendidikan bagi rakyat 
Indonesia. 
Pahlawan Nasional Indonesia yang dimaksud dalam deksripsi di 
atas adalah … 
A. dr. Soetomo 
B. Ki Hajar Dewantara 
C. H.O.S. Cokroaminoto 
D. dr. Ciptomangunkusumo 
E. Wahidin Soedirohoesodo 
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12. Perhatikan data di bawah ini! 
1) Dipimpin oleh bangsawan, raja, atau tokoh agama 
2) Bersifat kedaerahan 
3) Bersifat spontan dan reaktif 
4) Dipimpin oleh kaum terpelajar 
5) Bersifat nasional (menyeluruh) 
6) Mempunyai visi dan misi untuk Indonesia merdeka 
7) Perjuangan mudah bubar 
Dari data diatas, yang merupakan ciri khas peruangan bangsa 
Indonesia dalam melawan Kolonialisme setelah tahun 1908, 
terlihat pada nomor … 
A. 1, 2, 3 
B. 2, 3, 4 
C. 4, 5, 6 
D. 1, 2, 4 
E. 5, 6, 7 

 
13. Perhatikan kutipan pidato Otto Iskandardinata saat dia menjabat 

anggota Volksraad tahun 1931 sebagai perwakilan dari 
Paguyuban Pasundan! 
“Saya kira, Tuan ketua tak usah diberi petunjuk lagi tentang 
keadaan alam yang penuh dengan contoh-contoh yang 
memperlihatkan bahwa hasrat untuk bebas itu sudah menjadi 
sifat. Cobalah lihat, hewan liar pun diikat atau dikurung, tetapi 
mereka tetap mencoba akan melepaskan diri. Sejarah tiap 
negara cukup memberi pelajaran bahwa setiap bangsa yang 
dijajah mengorbankan segala sesuatu untuk meningkatkan 
derajat bangsa dan tanah airnya yang dalam keadaan dihina.” 
Sikap yang ditunjukkan oleh Otto Iskandardinata dalam 
pidatonya adalah ... 
A. patriotisme dan bela negara 
B. anti kolonialisasi dan integrasi 
C. sosialisme dan semangat persatuan 
D. nasionalisme dan bela negara 
E. etnosentrisme dan liberalisme 

 
14. Profesi tenaga medis pada saat ini memegang garda terdepan 

dalam memperjuangkan kesehatan warga negara yang sedang 
sakit akibat pandemik Covid 19 ini. Pejabat negara pengambil 
kebijakan juga memegang peranan penting dengan membuat 
peraturan perundang-undangan secara bijaksana untuk 
memulihkan keadaan secara komprehensif, mulai dari tatanan 
kesehatan dan perkonomian, hingga keagamaan dan 
pendidikan. Setiap aspek kehidupan hampir mengalami dampak 
buruk akibat pandemi tersebut, sehingga elit pengambil 
kebijakan harus transparan dan akuntabel dengan berlandaskan 
pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, 
dan keadilan. 
Sikap yang ditunjukkan oleh tenaga medis dan pejabat di atas 
adalah sikap ... 
A. realisme 
B. heroisme 
C. integritas  
D. bela negara 
E. hedonisme 

 
15. Kapolresta Tangerang Kombes Pol Ade Ari Syam Indardi 

membenarkan bahwa telah terjadi aksi vandalisme di rumah 
ibadah. Kejadian ini terjadi di Mushalla Darussalam, Perumahan 
Villa Tangerang Elok, Kelurahan Kuta Jaya, Kecamatan Pasar 
Kemis, Kabupaten Tangerang, Selasa (29/9/2020). Ia 
menjelaskan bahwa pada pukul 16.00 WIB, Polsek Pasar Kemis 
mendapatkan laporan warga dan langsung menuju ke lokasi 
kejadian. Berdasarkan hasil olah TKP, pemeriksaan saksi-saksi 
dan alat bukti yang ada, sekitar jam 19.30 WIB polisi berhasil 
amankan 1 orang pelaku atas nama Satrio (18) di rumahnya, 
yang hanya berjarak 50 meter dari Mushalla. 

Jika dilihat pada dampak yang ditimbulkan oleh aksi vandalisme 
di atas, maka nilai Pancasila yang dilanggar adalah ... 
A. Sila 1 dan 2 
B. Sila 1 dan 3 
C. Sila 1 dan 4 
D. Sila 3 dan 4 
E. Sila 3 dan 5 

 
16. Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang 

terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. 
Keberagaman harus membentuk masyarakat Indonesia yang 
memiliki toleransi dan sikap saling menghargai. Oleh karena itu, 
diperlukan adanya komitmen …. 
A. persatuan bangsa dalam keberagaman. 
B. untuk membangun daerahnya masing-masing. 
C. untuk mensejahterakan rakyat di daerah tertinggal. 
D. untuk memajukan daerahnya dalam bingkai persatuan. 
E. persatuan antara sesama umat seagama dengan 

semangat keagamaan. 
 
17. Persatuan Indonesia adalah sila ketiga Pancasila dan persatuan 

dan kesatuan bangsa sangat penting bagi bangsa Indonesia itu 
sendiri, hal itu karena ..… 
A. bangsa Indonesia adalah bangsa yang toleran pada 

perbedaan sejak zaman nenek moyang. 
B. Indonesia adalah bangsa yang beragam dan majemuk 

berbeda dalam suku, agama, ras dan antar golongan. 
C. negara Indonesia memiliki semboyan Bhineka Tunggal Ika, 

yang artinya berbeda-beda namun tetap satu jua. 
D. pengalaman sejarah bahwa bangsa Indonesia pernah 

dijajah oleh bangsa barat selama 350 tahun dengan 
banyak penderitaan rakyat. 

E. dengan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang 
majemuk akan menjadi kokoh dan kuat membentuk 
integrasi nasional. 

 
18. Perhatikan keterangan berikut ini! 

1) Kisah perjalanan Ferdinand Magelhaens  
2) Jayanya kota Kontsantinopel tahun 1453  
3) Adanya semangat penaklukan atau reconquesta  
4) Berkembangnya teknik pelayaran dan penemuan kompas  
5) Penemuan Copernicus yang didukung oleh Galileo Galilei 
Faktor-faktor yang mendorong bangsa barat (Eropa) menjelajahi 
samudera dan akhirnya tiba di Nusantara ditunjukkan pada 
nomor ... 
A. 1, 2, 3 
B. 2, 3, 4 
C. 1, 2, 4 
D. 3, 4, 5 
E. 2, 3, 5 

 
19. Menguatnya peran negara pada masa Orde Baru, yakni 

pemerintahan Presiden Soeharto, di bidang politik dianggap 
memiliki dampak negatif dalam kehidupan berdemokrasi di 
Indonesia. Namun pemerintahan Orde Baru memiliki juga 
dampak positifnya yaitu terlihat pada ... 
A. diterapkannya Dwi Fungsi ABRI. 
B. keamanan dan pertahanan aman terkendali. 
C. adanya fusi partai politik selama pemilu Orde Baru. 
D. sentralisasi berakibat pada ekonomi antara pusat dan 

daerah. 
E. Revolusi Hijau yang mendapat sorotan dari pemerhati 

lingkungan. 
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20. Proklamasi menjadikan perubahan dari bangsa yang terjajah 
menjadi bangsa yang merdeka. Proklamasi memberikan rasa 
bebas dan merdeka dari belenggu penjajahan. Jiwa rakyat 
Indonesia pun berubah menjadi masyarakat yang bebas 
membangun kembali bangsa yang setelah sekian lama dijajah 
dan porak poranda akibat peperangan, khususnya jiwa mengisi 
kemerdekaan dengan hal-hal yang bermanfaat.  
Pernyataan di atas adalah makna dari Proklamasi Kemerdekaan 
yakni pada aspek … 
A. hukum 
B. historis 
C. kultural 
D. spiritual 
E. sosiologis 
 

21. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah 
Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam 
lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, 
lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha 
negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. 
Kalimat di atas adalah isi dari UUD NRI Tahun 1945, yaitu ... 
A. Pasal 24 ayat 1 
B. Pasal 24 ayat 2 
C. Pasal 24 ayat 3 
D. Pasal 24A ayat 1 
E. Pasal 24B ayat 1 

 
22. Jennifer Lopez mempunyai darah keturuanan bangsa Latin 

(Brazil), tetapi ia lahir di negeri Belanda. Dengan demikian 
Jennifer tidak mempunyai status kewarganegaraan baik 
masyarakat negeri Brazil ataupun Belanda. Brazil tidak 
mengakui Jennifer Lopez bagaikan masyarakat negaranya 
sebab ia lahir di luar negeri Brazil, serta ia pula bukan 
masyarakat negeri Belanda. 
Dari deskripsi di atas dapat disimpulkan bahwa Jennifer Lopez 
... 
A. menjadi orang yang berstatus Apatride. 
B. menjadi warga negara yang berstatus Bipatride. 
C. menjadi warga negara yang berstatus Multipatride. 
D. bisa menjadi warga negara yang dinaturalisasi oleh 

Belanda. 
E. bisa mengunakan hak repudiasi pada kewarganegaraan 

Belanda. 
 
23. Pada 5 September 1943, Saiko Shikikan (panglima tertinggi) 

Kumaikici Harada mengeluarkan osamu seirei nomor 36 dan 37 
tentang pembentukan Chuo Sangi In, dan lembaga ini adalah 
….. 
A. Kebaktian Rakyat 
B. Pusat Tenaga Rakyat 
C. Dewan Pertimbangan Pusat 
D. Dewan Pertimbangan Keresidenan 
E. Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan 

 
24. Perhatikan isi perjanjian di bawah ini antara Indonesia dengan 

Belanda. 
- Wilayah Indonesia yang diakui Belanda hanya Jawa 

Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera.  
- Wilayah kekuasaan Indonesia dengan Belanda dipisahkan 

oleh garis demarkasi yang disebut Garis Van Mook.  
- Tentara Indonesia ditarik mundur dari daerah-daerak 

kekuasaan Belanda (Jawa Barat dan Jawa Timur).  
- Akan dibentuk Uni Indonesia-Belanda dengan kepalanya 

Raja Belanda. 
Dari informasi di atas, perjanjian atau perundingan yang 
dimaksud adalah ... 
A. KTN 

B. Renville 
C. Linggarjati 
D. Roem-Royen 
E. Konferensi Meja Bundar 

 
25. Infrastruktur politik berarti struktur politik masyarakat/rakyat, 

suasana kehidupan politik masyarakat/rakyat. Infra struktur 
adalah kebutuhan dasar untuk mengorganisasikan sebuah 
sistem. Maka peran infrastruktur politik dalam kehidupan 
demokratis adalah …. 
A. pemberi masukan kepada suprastruktur politik   
B. alat pendukung kekuasan politik kenegaraan 
C. untuk menegakan peraturan perundang-undangan 
D. sebagai oposisi yang mengoreksi pemerintahan 
E. sumber kekuatan untuk mencapai tujuan politik 

 
26. Kalimat yang menggunakan ragam bahasa tidak baku adalah... 

A. Akan tetapi dia tidak patah semangat.  
B. Dia terus-menerus mengirimkan karya karyanya dengan 

posisi tetap seperti itu. 
C. Sayang keadaan tidak juga berubah. 
D. Karya-karyanya dia kirim terus-terusan dikembalikan. 
E. Kenyataan ini akhirnya sangat melukainya. 

 
27. Suatu hari di sekolah diadakan diskusi bertema "Pengaruh 

rokok terhadap kesehatan". Moderator mempersilakan 
pemrasaran, pemrasaran berpendapat bahwa rokok 
merupakan teman akrab yang merugikan bagi pengisap atau 
pencandu. Sebab dengan merokok, kesehatan kita dirongrong 
pelan-pelan sehingga nantinya dapat mengurangi usia kita. Di 
samping itu, menambah pengeluaran yang seharusnya ditabung 
untuk hari esok. Oleh karena itu kurangi atau berhentilah 
merokok! 
Kalimat persuasif dalam paragraf di atas terdapat pada kalimat 
... 
A. (1) 
B. (2) 
C. (3) 
D. (4) 
E. (5) 

 
28. Tanaman kelapa termasuk komoditi strategis bagi masyarakat 

Indonesia. Kelapa merupakan penghasil utama minyak nabati di 
dalam negeri, sebagai komoditi ekspor sumber devisa negara, 
dan sebagai lapangan pekerjaan di pedesaan, Kelapa termasuk 
tanaman yang berbuah sepanjang tahun dan tidak tergantung 
musim. Buah kelapa siap petik dapat langsung dijual sebagai 
tanaman serbaguna yang memiliki banyak manfaat, karena 
hampir semua bagian kelapa dapat dimanfaatkan untuk 
kepentingan manusia. 
Kalimat topik/kalimat utama paragraf di atas terletak pada 
kalimat ... 
A. Kelapa memiliki banyak manfaat. 
B. Tanaman kelapa sebagai komoditi strategis. 
C. Kelapa sebagai penghasil minyak nabati. 
D. Kelapa sebagai sumber uang tunai. 
E. Kelapa adalah tanaman yang tidak tergantung musim. 
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29. Ternyata film "Bumi Makin Panas" benar, setidaknya di Alaska. 
Hasil sejumlah foto udara pada kawasan tundra di Alaska di 
kutub utara itu membuktikan kebenarannya. tampak jelas di 
sana bahwa pepohonan jenis perdu atau semak ternyata 
semakin membesar baik dalam ukuran maupun jumlah selama 
beberapa dekade terakhir. Padahal, di dataran beku dan 
gersang ini biasanya tumbuhan sangat sulit hidup. 
Masalah dalam wacana di atas adalah ... 
A. Meluasnya daerah tumbuhan perdu di Alaska menunjukkan 

bahwa bumi makin panas. 
B. Film Bumi Makin Panas benar-benar pernah diputar di 

Alaska. 
C. Hasil foto udara di Alaska akan dibuat ke dalam film 

dengan judul Bumi Makin Panas. 
D. Dataran Alaska di kutub utara ditumbuhi tumbuh-tumbuhan 

perdu dan semak. 
E. Alaska merupakan dataran beku dan gersang sehingga 

tumbuh-tumbuhan sangat sulit hidup di sana. 
 

30. Bentukan kata di bawah ini baku, kecuali … 
A. meludah 
B. mengebom 
C. mencari 
D. mengkonsumsi 
E. membaca 
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BAGIAN II :   TES INTELEGENSI UMUM (TIU) 
Jumlah soal   :   35 
Keterangan  :   Dilarang menggunakan alat bantu (Kamus, tabel, Kalkulator, HP, tablet, dsb.) 

 
ANALOGI 

  
31. AUTENTIK : ABSAH = ... : ... 

A. Mekanisme : Pergeseran 
B. Fusi : Pemisahan 
C. Antusias : Bergairah 
D. Gerak : Lambat 
E. Teritori : Tempat 

 
32. ABSURD : MUNGKIN = … : … 

A. Cendikia : Pintar 
B. Peduli : Perhatian 
C. Cetak : Kertas 
D. Anteng : Berisik 
E. Timbal : Balik 

 
33. ... : PUTIH = LANGIT : … 

A. Bunga : Luas 
B. Mawar : Panjang 
C. Tulang : Jauh  
D. Dinding : Tinggi 
E. Melati : Biru 

 
34. SAPI : ... = ... : MINYAK 

A. Susu : Ikan Paus 
B. Daging : Pohon 
C. Kulit : Kelapa 
D. Sate : Sambal 
E. Kandang : Plastik 

 
KEMAMPUAN KUANTITATIF  
 

35. Nilai dari    ...
2

1
25

2

22 







   

A. 
4

3
20  

B. 
4

1
21  

C. 
4

3
21  

D. 
4

1
29  

E. 30  

 

36. Jika nilai    22 3:62:436 p , maka bilangan bulat 

terdekat yang lebih dari p adalah ... 
A. 4 
B. 5 
C. 6 
D. 7 
E. 8 

 

37. Nilai dari :
2

3

1
12

4

22

2

3

















 = …. 

A. 
9

1
6  

B. 
9

4
6  

C. 
9

7
6  

D. 
9

1
7  

E. 
9

3
7  

 

38. Akar-akar dari persamaan kuadrat 0103 2  xx  adalah m 

dan n. Jika m > n, maka nilai dari m + 2 adalah ... 
A. 3 
B. 4 
C. 5 
D. 6 
E. 7 

 
39. Jika 624375,0 x

 

dan 2040875,0 y  maka hubungan 

antara x dan y adalah... 
A. x > y 
B. x < y 
C. x = y 
D. x = 2y  
E. Hubungan x dan y tidak dapat ditentukan 

 

40. Jika x = – 4, maka nilai dari 22412 xx  adalah ...  
A. – 8 
B. – 4 
C. 12 
D. 28 
E. 60 

 
41. Suatu bilangan dikali 3 kemudian dikurang 6, lalu hasilnya 

dibagi 5 dan dikurang 2 menghasilkan nilai 4. Maka bilangan 
yang dimaksud adalah … 
A. 4 
B. 6 
C. 8 
D. 10 
E. 12 

 
42. Jika suatu gedung yang rencananya dibangun diatas tanah 

seluas 20 m2 dengan tingginya 20 m, dapat diselesaikan oleh 18 
orang dalam waktu 40 hari. Maka tambahan hari yang 
dibutuhkan jika hanya dikerjakan oleh 10 orang adalah ... 
A. 32 
B. 40 
C. 64 
D. 72 
E. 80 

 
43. Sabiya berbelanja di salah satu boutiqe dan berencana membeli 

sepasang baju. Ternyata harga awal sepasang baju tersebut 
adalah Rp.1.000.000,00 dan didiskon 20%. Jika berbelanja di 
boutiqe tersebut dikenakan pajak 10%, maka harga yang harus 
dibayar Sabiya adalah … 
A. Rp. 950.000,00 
B. Rp. 900.000,00 
C. Rp. 880.000,00 
D. Rp. 800.000,00 
E. Rp. 780.000,00 
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44. Diketahui usia Abiyu adalah 5 tahun lebih tua dari Biya. Usia 
Cinta 2 tahun lebih muda dari Biya. Sedangkan usia Denis 
adalah 2 kali usia Abiyu. Maka usia Cinta pada saat usia Denis 
20 tahun adalah ... tahun. 
A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4 
E. 5 
 

45. Mira berangkat dari kota A pukul 16.48 WIB dengan kecepatan 
rata-rata 40 km/jam. Jika Mira tiba di kota B pukul 21.18 WIB 
dan selama perjalanan berhenti selama 30 menit, maka jarak 
dari kota A ke kota B adalah ... 
A. 100 km 
B. 120 km  
C. 140 km  
D. 160 km  
E. 180 km  
 

ANALYTICAL REASONING  
 

 

46. Hasil ujian 7 siswa yang berinisial A, B, C, D, E, F, dan G 
diketahui bahwa nilai E lebih tinggi dari D namun lebih rendah 
dari A. Nilai F lebih tinggi dari B dan G, serta nilai A lebih tinggi 
dari nilai C. Berdasarkan kondisi tersebut maka kemungkinan 
urutan nilai mereka dari tinggi ke rendah adalah ... 
A. A, E, D, C, F, B, G 
B. E, D, A, C, F, G, B 
C. E, A, D, F, C, B, G 
D. A, E, C, D, B, F, G 
E. C, A, E, D, F, G, B 
 

Pada saat membaca di perpustakaan, 8 orang yang saling berteman 
yaitu S, T, U, V, W, X, Y dan Z duduk mengelilingi meja yang 
berbentuk persegi panjang. Kursi disusun pada sisi kiri dan kanan 
meja yang terdiri dari masing-masing 4 kursi. Adapun susunan 
duduk mereka adalah sebagai berikut. 
 V dan X duduk di ujung-ujung sisi yang sama.  
 V duduk berhadapan dengan W dan bersebelahan dengan Z.  
 T dan U duduk bersebelahan dan keduanya tidak ingin duduk 

berhadapan dengan X. 
 

47. Berdasarkan kondisi tersebut, maka yang duduk berhadapan 
dengan Y adalah ... 
A. Z 
B. S  
C. X  
D. W 
E. T 
 

48. Pada pengukuran tinggi badan untuk seleksi Paskibra, ternyata 
tinggi Putri lebih dari Tina dan Xiva. Sementara tinggi Xiva lebih 
dari Mira. Jika Ovi lebih tinggi dari Tina dan Xiva, maka urutan 
kedua tertinggi adalah ... 
A. Xiva 
B. Mira 
C. Putri 
D. Tina 
E. Ovi  
 

Dalam sebuah makan malam, 8 orang sahabat yaitu Zian, Tian, Aqil, 
Mona, Sinta, Anindy, Jery, dan Alvin duduk mengelilingi meja 
bundar, dimana: 
 Sinta duduk berhadapan dengan Zian 
 Anindy duduk diantara Alvin dan Aqil  
 Aqil dan Mona duduk tepat berhadapan 
 Alvin duduk 2 kursi terpisah dari Zian 

 

49. Bila Anindy dipisahkan 2 kursi dengan Tian, pernyataan di 
bawah ini yang benar adalah... 
A. Anindy dan Jery dipisahkan oleh 2 kursi 
B. Aqil duduk di antara Anindy dan Zian 
C. Jery duduk di dekat Alvin 
D. Mona dan Jery duduk berseberangan 
E. Anindy dan Zian duduk berseberangan 

 

PENARIKAN KESIMPULAN  
 

50. Semua orang yang gigih akan lulus CPNS. Beberapa yang akan 
lulus CPNS adalah orang yang beruntung. Jadi ... 
A. Beberapa orang yang gigih adalah orang yang beruntung 
B. Beberapa orang yang beruntung adalah orang yang gigih 
C. Semua orang yang gigih adalah orang yang beruntung 
D. Beberapa orang yang lulus CPNS adalah orang gigih dan 

beruntung 
E. Tidak dapat disimpulkan  

 

51. Tak ada siswa yang tidak pandai bermain musik. Sebagian anak 
band adalah siswa. Jadi ... 
A. Beberapa anak band tidak pandai bermain musik 
B. Beberapa anak band pandai bermain musik 
C. Beberapa anak band adalah siswa 
D. Tidak ada siswa yang bukan anak band 
E. Tidak dapat disimpulkan 
 

52. Tidak ada pegawai Adzkia yang merokok di lingkungan Adzkia. 
Semua siswa CPNS tidak merokok di lingkungan Adzkia. Jadi ... 
A. Ada pegawai Adzkia yang tidak merokok di lingkungan 

Adzkia 
B. Ada pegawai Adzkia yang tetap  merokok di lingkungan 

Adzkia 
C. Sebagian siswa CPNS adalah pegawai Adzkia 
D. Sebagian pegawai Adzkia adalah siswa CPNS yang tidak 

merokok 
E. Tidak dapat disimpulkan 
 

53. Semua pegawai Adzkia tidak pernah terlambat. Beberapa 
pegawai Adzkia selalu mendapatkan bonus. Jadi ... 
A. Beberapa pegawai Adzkia pernah terlambat dan  selalu 

mendapatkan bonus. 
B. Beberapa pegawai Adzkia tidak pernah terlambat dan  tidak 

mendapatkan bonus. 
C. Semua pegawai Adzkia yang tidak pernah terlambat akan 

mendapatkan bonus. 
D. Beberapa pegawai Adzkia selalu mendapatkan bonus dan 

tidak pernah terlambat  
E. Tidak dapat disimpulkan 
 

54. Jika diperlakukan dengan baik maka anak-anak akan bahagia. 
Jadi... 
A. Jika diperlakukan dengan tidak baik maka anak-anak tidak 

akan bahagia 
B. Jika anak-anak tidak bahagia maka diperlakukan dengan 

tidak baik 
C. Jika diperlakukan dengan tidak baik maka anak-anak tidak 

masalah 
D. Banyak anak-anak yang senang diperlakukan dengan baik 
E. Tidak dapat disimpulkan 

 

55. Jika akhir bulan maka banyak anak kos yang galau. Jika anak 
kos galau maka tidak keluar malam minggu. Ternyata Amiril 
keluar malam minggu. Jadi … 
A. Amiril bukan anak kos 
B. Amiril tidak sedang galau 
C. Amiril sedang bahagia  
D. Bukan akhir bulan 
E. Tidak dapat disimpulkan 
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56. Jika hari libur tiba maka banyak wisatawan berkunjung ke 
Medan. Jika banyak wisatawan berkunjung ke Medan maka 
jalanan macet. Ternyata sekarang belum waktunya untuk 
berlibur. Jadi … 
A. Tidak banyak wisatawan berkunjung 
B. Wisatawan tetap berkunjung 
C. Hari libur akan segera tiba 
D. Jalanan tidak macet 
E. Tidak dapat disimpulkan 

 
BARIS DAN DERET  
 
57. 8   15   32   75   128   375  ...   ... 

A. 512  1875 
B. 512  1880 
C. 514  1875 
D. 514  1885 
E. 516  1890 
 

58. 89   88   86   82   74   …   ...   
A. 58  28 
B. 58  26 
C. 56  28 
D. 56  26 
E. 54  24 

 
 
 
 

59. 2   4   8   6   8  16  14   …   ... 
A. 12  24 
B. 14  28 
C. 16  32 
D. 18  36 
E. 20  40 
 

60. A    A    A    B    A    C   ...   ... 
A. A   D 
B. A   E 
C. B   C 
D. B   D 
E. C   D 

 
61. B    D    H    N    ... 

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

 
62. J    K    L    O    N    M    P    Q   ...   ... 

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

 

GAMBAR  
 
63. Tentukan gambar yang tepat untuk melengkapi gambar-gambar dibawah ini. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        A                               B                             C                              D                              E 

 
64. Tentukan gambar yang sama dengan gambar berikut. 

 
 

 
 
 

          
 

                                           A                            B                             C                                 D                               E 
  

65. Pilihlah gambar yang berbeda dari gambar berikut. 
 
 
 
 

 
 
            A                               B                              C                               D                              E 
 

 

: : = ? 

= 
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BAGIAN III :   TES KARAKTERISTIK PRIBADI (TKP) 
Jumlah soal   :   35 
Keterangan  :   Dilarang menggunakan alat bantu (Kamus, tabel, Kalkulator, HP, tablet, dsb.) 

 
66. Slamet adalah seorang camat di suatu daerah. Ketika dia 

sampai ke kantor, tiba-tiba seorang warga masyarakat 
menghampiri dan mencaci maki karena pelayanan di kantor 
kecamatan yang Slamet pimpin dirasa sangat buruk. 
Bagaimana sikap Anda jika Anda di posisi Slamet? 
A. Berusaha tidak marah meskipun di caci maki dan tetap 

mendengarkan keluhannya. 
B. Tetap tersenyum dan tetap mendengarkan keluhannya. 
C. Menasihati warga masyarakat tersebut agar tidak boleh 

mencaci maki. 
D. Meminta maaf dan mendengarkan keluhannya. 
E. Menahan emosi dan mendengarkan keluhannya. 
 

67. Paket internet di smartphone Santi habis sementara dia harus 
mencari materi di internet untuk menyelesaikan tugasnya yang 
sudah mendekati deadline. Santi meminta tethering kepada 
Badrun, temannya Santi. Karena Santi tidak memiliki uang yang 
cukup untuk membeli paket internet. Namun Badrun 
menolaknya dengan alasan baterai smartphonenya tinggal 
sedikit, dan akan cepat terkuras jika dia membagikan hotspot 
kepada Santi. Kemudian Badrun menawarkan Santi sejumlah 
uang untuk membeli paket internet. Dalam kondisi seperti itu, 
apa yang akan Anda lakukan jika Anda di posisi Santi? 
A. Menolak pemberian uangnya dan berterima kasih 
B. Menerima pemberian uangnya dan segera membeli paket 

internet 
C. Menanyakan apa maksud teman Anda memberikan Anda 

sejumlah uang 
D. Menolak pemberian uangnya dan mencari teman lain yang 

bisa membantu Anda 
E. Menjelaskan kepada teman Anda bahwa Anda tidak akan 

lama menggunakan hotspot dari smartphonenya. 
 

68. Suatu hari, Faisal bekerja satu tim dengan Ilham, seorang 
rekannya yang suka mengatur dan menyuruh saja, maka Faisal 
... 
A. merasa kesal sendiri 
B. meratapi kenapa anda harus bekerja bersama dengan dia 
C. meminta atasan anda untuk menggantinya 
D. membincangkan kepadanya bahwa Anda berdua tidak 

cocok bekerja sama 
E. memintanya untuk tidak terlalu mengatur dan menyuruh 
 

69. Dalam pola komunikasi dengan orang lain, Anda lebih senang 
meggunakan pola ... 
A. Perintah 
B. Diskusi 
C. Argumentasi 
D. Himbauan 
E. Pertanyaan 
 

70. Attak adalah seorang PNS yang dikenal berdedikasi tinggi di 
kantornya. Suatu saat, dia dimutasikan ke suatu kantor yang 
sangat jauh dari kantornya semula. Maka dia akan ... 
A. memutuskan untuk keluar dari PNS saja 
B. meminta restu dari keluarganya 
C. menangis sejadi-jadinya 
D. langsung minta dipindahtugaskan 
E. tetap berangkat melaksanakan tugas 
 
 
 

71. Di kantornya, Rustam terkenal sebagia karyawan yang sering 
memberikan bantuan terhadap sesama rekan kerja dalam 
berbagai permasalahan yang mereka hadapi. Biasanya hal apa 
yang akan Rustam lakukan Saat rekan kerjanya membutuhkan 
bantuan Rustam ? 
A. Dia akan langsung memberikan membantu sesuai dengan 

kemampuannya  dengan begitu dapat meringankan beban 
mereka 

B. Dia akan membantu mereka, akan tetapi biasanya Rustam 
akan selesaikan dulu permasalahan dirinya, baru setelah 
itu membantu dengan ikhlas 

C. Dia bertanya dahulu mengenai permasalahan yang mereka 
hadapi jika memungkinkan Rustam akan membantu, jika 
tidak bisa, akan dicarikan ahlinya 

D. Rustam akan membantu, tapi terlebih dahulu dia akan 
berfikir cukup lama untuk mencarikan solusi yang tepat atas 
permasalahan mereka 

E. Dia bertanya dahulu. Jika mampu, Rustam akan 
membantu, tentunya terlebih dahulu mengerjakan 
pekerjaannya 

 
72. Wak Wajik adalah seorang tukang kebun di perusahaan kami. 

Suatu hari dia dibentak dan dimarah-marahi oleh seseorang 
didepan kantor, sikap Anda melihat kejadian tersebut … 
A. hanya memperhatikan, karena tidaklah baik mencampuri 

urusan orang lain 
B. memperhatikan & menganalisis 
C. mencoba menenangkan orang tersebut & mencari solusi 
D. memanggil security untuk mengamankan orang tersebut 
E. melerai mereka 
 

73. Saat ini teknologi informasi menjadi sangat penting, khususnya 
dalam dunia professional. Apa tanggapan Anda terkait dengan 
IT di pekerjaan Anda? 
A. Sangat baik, karena dapat mempersingkat waktu kerja dan 

memiliki banyak waktu luang 
B. Sangat baik, karena dapat mengerjakan pekerjaan lebih 

efisien dan efektif 
C. Baik, karena membuat pekerjaan lebih mudah dan santai 
D. Baik, karena tidak perlu keluar rumah, hemat transportasi 
E. Kurang baik, karena banyak menghabiskan pulsa dan 

kuota 
 

74. Yosef dan Ahmad ditugaskan berdua untuk tugas yang sangat 
penting dalam waktu tertentu. Saat sedang sibuk bertugas, 
Ahmad izin untuk beribadah sesuai keyakinannya, sementara 
tugas mereka tinggal sedikit lagi selesai dan harus dikirim hari 
itu juga. Yosef, berbebeda keyakinan dengan Ahmad, maka jika 
Anda di posisi Yosef ... 
A. tetap melanjutkan tugas sembari menunggu ahmad selesai 

beribadah 
B. berhenti mengerjakan tugas, sembari menunggu ahmad 

selesai beribadah 
C. tetap melanjutkan tugas, sambil merasa ketidak adilan 

karena tidak dapat waktu istirahat 
D. istirahat dulu, karena setia kawan 
E. tetap melanjutkan tugas sedikit dan menyerahkan sisanya 

kepada Ahmad nantinya 
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75. Fanny adalah seorang dosen. Dikampus dia terkenal sebagai 
dosen yang kejam dan suka memberikan nilai yang jelek untuk 
mahasiswanya yang dianggap tidak memenuhi kompetensi dan 
tidak bisa menguasai materi. Suatu hari, dia mendapat protes 
dari para mahasiswanya karena dianggap tidak memberikan 
nilai dengan objektif, maka yang seharusnya Fanny lakukan 
adalah … 
A. memarahi mahasiswa yang memprotesnya karena tidak 

mengerti prosedur dan standart pemberian nilai 
B. membiarkan saja protes tersebut, nanti juga reda dengan 

sendirinya 
C. meminta pertimbangan kepada rekan-rekan sesama dosen 

mengenai sikap apa yang harus diambil 
D. minta masukan dari dekan, sebagai atasan Anda, apa yang 

sebaiknya dilakukan dalam menghadapi kasus tersebut 
E. memberi kesempatan siswa untuk saling berdiskusi terkait 

dengan cara memberikan nilai 
 

76. Saat Udin sedang bekerja dikantor dan memiliki tugas sangat 
penting dan harus mengirimkan file laporan melalui e-mail saat 
itu juga. Namun, tiba-tiba internet kantor padam. Apa yang akan 
Anda lakukan jika di posisi Udin? 
A. Segera memanggil orang IT untuk memperbaiki internet 

kantor. 
B. Menunggu internet kantor kembali lancar. 
C. Melanjutkan pengiriman email diwaktu yang tepat disaat 

internet kembali lancar. 
D. Istirahat sejenak dan berbincang dengan rekan kerja sambil 

menunggu internet segera diperbaiki. 
E. Menggunakan Wifi Handphone pribadi untuk mengirimkan 

e-mail. 
 

77. Kantor tempat Anda bekerja sedang membuat sistem kerja yang 
baru. Hal ini membuat pekerjaan Anda semakin bertambah 
banyak. Maka Anda ... 
A. biarin saja karena gaji juga tidak bertambah 
B. terganggu, karena menambah pekerjaan 
C. biasa saja, karena perubahan adalah hal yang wajar 
D. protes, karena seharusnya pekerjaan tidak bertambah 
E. menolak, karena sistem kerja yang lama masih bagus 
 

78. Suatu hari, Anton harus mengerjakan sebuah presentasi untuk 
tugas kerjanya, maka Anton akan ... 
A. Meminta bantuan dari teman yang telah melakukan 

presentasi 
B. Menggunakan hasil kerja sendiri sebagai bahan utama 
C. Menggunakan presentasi teman dan memodifikasinya 
D. Mencari banyak sumber di kantor  
E. Menyuruh orang untuk membuatkan presentasi 
 

79. Menurut Anda, jika atasan memberi tugas baru di kantor, hal ini 
adalah … 
A. sesuatu yang biasa saja 
B. sedikit mengganggu saya 
C. sesuatu yang harus dihindari 
D. diterima dengan terpaksa 
E. sesuatu yang menantang 
 

80. Saat ini bioskop dilarang beroperasi, sementara Anda memiliki 
hobi menonton film di bioskop, maka Anda … 
A. berdoa agar bioskop segera dibuka kembali 
B. berharap bisa nonton bioskop dalam waktu dekat 
C. mencoba mencari situs bajakan untuk dapat menonton film 

dari internet 
D. meminta film dari teman yang memiliki banyak film bajakan 
E. mengalihkan ke hobi lain 
 

81. Tony sedang makan siang di sebuah restoran terkenal di 
kotanya. Tak lama kemudian, dimeja sebelah, seorang 
pelanggan lain menyalakan dan menghisap rokok yang 
membuat asap rokoknya beredar kemana-mana, sementara 
Tony alergi asap rokok, yang harus dilakukan Tony adalah … 
A. diam saja karena masing-masing orang punya hak 
B. pergi meninggalkan lokasi tersebut 
C. mengatakan kepada meja sebelah bahwa tony alergi asap 

rokok 
D. memarahi orang di meja sebelah tersebut karena merokok 

sembarangan 
E. protes kepada pemilik restoran, kenapa tidak ada tempat 

bebas rokok 
 

82. Beberapa bulan ini, perusahaan tempat Anda bekerja 
mengalami penurunan pendapatan. Kemungkinan karena 
terdampak pandemik yang terjadi. Sebagai Direktur Keuangan, 
yang Anda lakukan adalah … 
A. memecat sebagian karyawan untuk efisiensi 
B. memotong anggaran yang tidak efektif 
C. mengundurkan diri 
D. bertanya kepada atasan tentang langkah selanjutnya 
E. protes kepada pemerinta karena tidak bisa menyelesaikan 

masalah pandemi ini 
 

83. Lufi baru dipecat dari kantor tempatnya bekerja selama 10 
tahun. Dia tidak tahu harus berbuat apa, karena sulit mencari 
kerja dalam kondisi sekarang ini. Maka yang paling tepat 
dilakukan Lufi sekarang adalah ... 
A. Pasrah dan banyak merenung tentang keadaan yang telah 

lalu 
B. Menyalahkan perusahaan karena tidak memperhatikan 

dirinya lagi 
C. Berpikir keras kenapa dia yang dipecat dari perusahaan 
D. Pasrah dan menggali kemampuan diri untuk bertahan hidup 
E. Berharap dan berangan-angan akan ada keajaiban yang 

terjadi 
 

84. Gundala diajak rekan-rekannya bersepeda menggunakan 
sepeda lipat kekinian. Namun, dia hanya memiliki sepeda 
gunung yang sudah lama tidak dia gunakan dan tersimpan di 
gudang selama betahun-tahun. Apa hal yang paling tepat untuk 
Gundala lakukan? 
A. Langsung membeli sepeda lipat baru dengan cara 

berhutang dengan saudara, tetangga, dan teman-temannya 
B. Berusaha memperbaiki sepeda lamanya agar dapat 

bergabung dengan rekan-rekannya 
C. Berusaha membujuk orang tuanya untuk membelikan dia 

sepeda lipat baru 
D. Berusaha meyakinkan rekan-rekannya bahwa bersepeda 

itu hanya trend sesaat saja 
E. Menolak ajakan tersebut karena malu hanya memiliki 

sepeda gunung usang 
 

85. Joni baru saja memberikan uangnya kepada sebuah lembaga 
untuk dikelola agar mendapatkan keuntungan. Beberapa hari 
kemudian, Joni mendapat kabar bahwa pemimpin lembaga 
tersebut terbukti menipu dan menghabiskan semua uang yang 
dikelolanya, maka Joni … 
A. bersedih hati dan berfikir bahwa semua investasi itu buruk 
B. menyesal dan belajar bahwa harus lebih berhati-hati dalam 

berinvestasi 
C. tidak akan pernah berinvestasi lagi 
D. hanya akan menyimpan uangnya dibawah bantal saja 
E. menyalahkan pemerintah karena lambat dalam menindak 

penipu seperti itu 
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86. Kumar baru saja membeli rumah dan menetap di suatu daerah 
yang baru. Untuk mengenal tetangga dan masyarakat sekitar, 
Kumar ingin mengadakan pentas musik sebagai sarana 
silaturahmi. Namun, seorang tetangga mengingatkannya bahwa 
budaya di daerah tersebut menganggap pentas musik 
merupakan sesuatu yang kurang baik. Apa yang akan Anda 
lakukan sebagai Kumar ? 
A. Membatalkan rencana pentas musik tersebut. 
B. Tetap mengadakan pentas musik tersebut. 
C. Tetap mengadakan pentas musik tersebut dengan 

menyisipkan acara disesuaikan selera tetangga dan 
masyarakat daerah tersebut. 

D. Mengganti acara pentas musik dengan acara lain yang 
lebih cocok untuk daerah tersebut. 

E. Menjelaskan kepada tetangga yang memberitahu, bahwa 
pentas musik adalah acara yang menyenangkan. 

 
87. Suasana di kampung tempat Anda tinggal memanas karena 

sebentar lagi ada pemilihan kepala kampung. Perbedaan 
dukungan serta pandangan politik menyebabkan terjadinya 
perdebatan antar warga yang membuat suasana bertetangga 
menjadi tidak nyaman. Bagaimana sikap Anda ketika 
mengalami hal tersebut ? 
A. Berusaha mengubah dukungan serta pandangan politik 

masyarakat yang berbeda dengan Anda. 
B. Mencari cara supaya suasana di daerah Anda kembali 

kondusif. 
C. Tidak terpengaruh dan tetap fokus pada kehidupan pribadi 

Anda. 
D. Menahan diri untuk tidak terlibat dalam perdebatan-

perdebatan yang terjadi. 
E. Melaporkan kejadian di daerah tersebut kepada pihak 

berwajib. 
 

88. Anda bersama rekan kerja telah berhasil menyelesaikan 
pekerjaan dengan baik. Untuk merayakan keberhasilan 
tersebut, rekan kerja Anda mengajak untuk berpesta. Namun, 
saat itu kondisi badan Anda kurang sehat. Bagaimana sikap 
Anda ? 
A. Menerima ajakan rekan kerja Anda tersebut. 
B. Meminta maaf dan segera pulang untuk beristirahat. 
C. Mengikuti kegiatan tersebut sebentar, kemudian pulang 

lebih awal. 
D. Menolak ajakan tersebut dan pulang ke rumah. 
E. Mengikuti kegiatan tersebut sebentar, kemudian meminta 

izin untuk pulang lebih awal 
 

89. Jungko dipercaya oleh atasan untuk menjadi seorang ketua tim 
dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan penting. Pekerjaan 
tersebut menuntut Jungko dan timnya untuk bekerja secara 
cepat, cermat, efektif, efisien dan berpegang pada SOP. 
Namun, dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut ada seorang 
rekan kerja yang melakukan fatal karena tidak berpegang pada 
SOP yang telah ditetapkan. Bagaimana sikap Jungko yang 
paling tepat ? 
A. Membicarakannya dengan atasan tentang permasalahan 

tersebut. 
B. Berdiskusi dengan rekan kerja lain untuk mengambil 

keputusan. 
C. Memintanya untuk mempertanggung jawabkan kesalahan 

kepada atasan. 
D. Mengeluarkannya dari tim serta menuntut 

pertanggungjawaban. 
E. Menganalisis kesalahan yang telah diperbuat oleh rekan 

kerjanya tersebut 
 

90. Dalam sebuah rapat desa diusulkan supaya seluruh warga desa 
ikut kerja bakti membantu dalam pembangunan gedung Balai 
Desa yang sedang dikerjakan oleh kontraktor berpengalaman. 
Menurut Anda ... 
A. hal itu kurang diperlukan karena pembangunan balai desa 

sudah dikerjakan oleh ahlinya 
B. lebih baik kerja bakti dilakukan untuk kebersihan 

lingkungan saja 
C. sangat tidak diperlukan karena dana desa telah keluar 

banyak untuk membayar kontraktor tersebut 
D. penting untuk mempererat kebersamaan antarwarga desa 
E. penting untuk menumbuhkan rasa memiliki warga desa 

terhadap fasilitas Balai Desa tersebut 
 

91. Menurut saya dalam bersosialisasi dengan tetangga dan 
didalam masyarakat umum seharusnya kita ... 
A. bersikap aktif dan memberikan peran positif pada mereka 
B. apa adanya sesuai kepribadian saya 
C. bersikap pasif dan menunggu untuk diajak terlebih dahulu 
D. bersosialisasi seperlunya saja 
E. menempatkan diri sesuai kondisi lingkungan yang ada 
 

92. Warga perumahan di tempat saya tinggal, sepakat untuk 
mengadakan ronda siskamling secara bergiliran. Sementara 
jadwal harian saya sangat padat dan terkadang sampai di 
rumah larut malam. Saya akan ... 
A. meminta tetangga untuk menggantikan jadwal saya dan 

memberinya kompensasi 
B. memilih untuk membayar denda dan tidak mengikuti jadwal 

ronda siskamling 
C. meminta jadwal pada hari di mana saya tidak sibuk 
D. ikut jadwal ronda di hari yang saya bisa, meskipun bukan 

jadwal saya 
E. berusaha menepati jadwal ronda yang ditentukan dengan 

mengatur jadwal harian saya 
 

93. Anda senang tinggal dalam lingkungan yang ... 
A. rumahnya berdekatan 
B. tertutup 
C. sepi 
D. suasananya individual 
E. suasana penuh kekeluargaan 
 

94. Anda adalah seorang pegawai pada suatu perusahaan swasta. 
Perusahaan tersebut meminta para pegawainya untuk mengisi 
laporan harian kegiatan secara online melalui aplikasi web. 
Namun, jenis pekerjaan Anda yang sering di lapangan, 
membuat terkadang pengisian laporan harian kegiatan 
terkendala sinyal. Bagaimana tindakan Anda ? 
A. Meminta kelonggaran pada atasan untuk membuat laporan 

harian kegiatan secara manual. 
B. Meminta teman yang berada di lokasi yang memiliki bagus 

untuk mengisi laporan harian kegiatan milik Anda. 
C. Saat Anda berada di tempat dengan sinyal yang kurang 

baik, Anda menunda pengisian laporan harian kegiatan 
keesokan harinya. 

D. Berusaha mencari tempat dengan sinyal yang baik untuk 
dapat mengisi laporan kegiatan harian. 

E. Meminta kelonggaran pada atasan untuk 
mempertimbangkan kebijaksanaan pembebasan pengisian 
laporan kegiatan harian bagi pegawai lapangan agar 
pekerjaan dapat dilaksanakan lebih efektif dan efisien 
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95. Ketika banyak pegawai di kantor saya tidak mematuhi peraturan 
tentang larangan penggunaan fasilitas kantor, seperti 
mengeprint dan penggunaan internet untuk keperluan pribadi, 
maka saya akan … 
A. saya akan terus mematuhi peraturan tersebut meskipun 

sebagian besar melanggarnya 
B. peraturan itu harus diubah 
C. saya akan mematuhi peraturan tersebut dan berusaha 

mengajak pegawai lain untuk turut mematuhinya 
D. jika hanya saya yang mematuhinya maka percuma saja 
E. saya juga tidak akan mematuhi peraturan itu 
 

96. Jupri adalah mahasiswa baru di jurusan rekayasa ilmu pangan. 
Jupri termasuk dari beberapa orang yang salah memilih jurusan 
di jurusan tersebut, sedangkan umurnya saat ini telah menginjak 
23 tahun, yang artinya Jupri adalah yang tertua diantara teman-
teman kampusnya karena sebagian besar dari mereka lima 
tahun lebih muda. Maka Jupri ... 
A. belajar seperti biasa, mengikuti arus, tanpa merasa minder 
B. mencoba pindah jurusan di tahun berikutnya 
C. memahami ilmu tersebut dengan sungguh-sungguh 
D. meminta saran teman untuk keluar dari situasi seperti ini 
E. belajar dengan sungguh-sungguh dan bergaul dengan 

semua orang 
 

97. Dodi Sudarmo adalah seorang pemain basket yang terkenal 
sombong, namun sebenarnya ia baik hati. Suatu hari saat akan 
bertanding, dia melihat rekan satu tim nya menggunakan sepatu 
yang dilarang digunakan dalam pertandingan, maka yang harus 
dilakukan Dodi … 
A. membiarkannya saja karena itu bukan tugas dia, melainkan 

wasit 
B. memberitahu wasit bahwa rekannya melakukan 

kecurangan dengan resiko tim nya di diskualifikasi 
C. memberitahu pelatih agar rekan tersebut segera diganti 
D. membertahu pelatih agar sepatu rekan tersebut diganti 
E. memberitahu rekan tersebut agar mengganti sepatunya 

sebelum pertandingan dimulai 
 

98. Robert adalah seorang pengemudi mobil jenazah. Setiap hari, ia 
melakukan pekerjaannya dengan cekatan dan penuh tanggung 
jawab. Suatu hari saat mengantar jenazah yang meninggal 
karena wabah pandemik, di dekat pemakaman tujuan 
perjalanan, Robert di cegat oleh orang banyak yang tidak 
menerima pemakaman jenazah tersebut. Maka hal apa yang 
akan dia lakukan? 
A. Meminta izin kepada petugas setempat agar dia dapat 

menjalankan tugasnya sampai ke tujuan 
B. Tetap melanjutkan perjalanan dan tidak menghiraukan 

orang-orang tersebut 
C. Berhenti dan tetap di dalam mobil sampai orang-orang 

tersebut pergi 
D. Langsung menghentikan mobil dan mengkomunikasikan 

tujuan dan prosedur tugas nya kepada orang-orang yang 
menghentikannya tadi 

E. Menghubungi pihak berwajib namun tetap 
mengkomunikasikan tujuan dan prosedur tugas kepada 
orang yang menghentikan nya tadi 

 

99. Pak Fajar adalah direktur utama dari sebuah hotel terkenal. 
Karena pandemik akhir-akhir ini hotel tempatnya bekerja tidak 
ada pengunjung, sehingga mengalami kerugian yang sangat 
banyak. Maka tindakan yang paling tepat yang harus dilakukan 
Pak Fajar adalah … 
A. memecat sebagian karyawannya tanpa diberi pesangon 
B. melakukan efisiensi karyawan dan gaji dengan 

mengedepankan kemanusiaan 
C. memotong gaji sebagian besar  karyawan dan 

merumahkan mereka untuk sementara 
D. menutup hotelnya dengan konsekuensi memecat semua 

karyawan yang ada 
E. merumahkan sebagian karyawannya, dan jika keadaan 

sudah normal mengembalikannya lagi 
 

100. Kristin adalah karyawan hotel yang terkena dampak pandemi. 
Dia dirumahkan dan diberi pesangon yang sesuai. sNamun, 
pada masa sekarang ini sulit mencari pekerjaan baru. Maka apa 
yang paling tepat untuk Kristin lakukan? 
A. Tetap mencari pekerjaan baru sambil meningkatkan skill 

dan memperluas lingkungan sosial 
B. Banyak melihat sosial media untuk mencari inspirasi baru 
C. Menghubungi teman-teman untuk menjalin silaturahmi 
D. Melakukan segala cara untuk mendapatkan penghasilan 

baik dalam online maupun offline 
E. Belajar hal-hal baru yang kemungkinan dapat bermanfaat 

untuk meningkatkan kompetensinya kelak 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


