
 
                  

 

SOAL TRYOUT 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. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pada hari Senin tanggal 5 

Oktober 2020 telah mengetok palu tanda disahkannya Omnibus 
Law RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang (UU). 
Pengesahan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-7 
masa persidangan I tahun 2020-2021 di Kompleks Parlemen, 
Senayan, Jakarta. Pengesahan RUU Cipta Kerja ini bersamaan 
dengan penutupan masa sidang pertama yang dipercepat dari 
yang direncanakan, pada 8 Oktober 2020 menjadi 5 Oktober 
2020. Di sisi lain, pengesahan tersebut mendapat penolakan 
dari berbagai elemen masyarakat. 
Implementasi sikap sebagai wujud sila keempat Pancasila yang 
berkorelasi dengan berita di atas adalah ... 
A. bahwa rakyat Indonesia harus menjaga keutuhan bangsa 

jangan sampai terpecah karena perbedaan pendapat. 
B. menerima hasil keputusan Dewan Perwakilan Rakyat 

(DPR) yang telah mengesahkan Omnibus Law RUU Cipta 
Kerja menjadi undang-undang (UU). 

C. Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang menjadi undang-
undang (UU) adalah cara Pemerintah untuk meningkatkan 
kesejahteraan buruh. 

D. bahwa mengeluarkan pendapat dan pikiran seperti 
demontrasi dijamin oleh konstitusi, namun jangan 
melanggar hak orang lain atau kepentingan umum. 

E. salah satu hal yang perlu dijaga dengan adanya Omnibus 
Law RUU Cipta Kerja adalah lingkungan yang terjaga dan 
sumber daya alam Indonesia tetap dapat dimanfaatkan di 
dalam negeri. 

 
2. Pengakuan akan keberagaman dan kebhinekaan tercantum 

pada pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. Yang melatarbelakangi bahwa ini adalah 
suatu pengakuan keberagaman terlihat pada pernyataan yang 
konstitusional bahwa ... 
A. di nusantara ini telah dihuni dan ditempati oleh berbagai 

bangsa, etnis, suku, dan agama sejak beratus tahun yang 
lampau. 

B. yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa 
Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan 
dengan undang-undang sebagai warga negara. 

C. keberagaman di Indonesia merupakan kekayaan bangsa 
Indonesia yang dapat dipergunakan dalam aspek 
pariwisata (cultural tourism). 

D. perbedaan etnis, suku, agama, dan warna kulit tidak 
membuat persatuan bangsa Indonesia luntur dalam 
menghadapi penjajahan bangsa lain. 

E. karena konsep Bhinneka Tunggal Ika telah ada sejak 
zaman Majapahit, hal ini merupakan alat pemersatu 
perbedaan antara Hindu dan Buddha di masa kerajaan 
Nusantara tersebut. 

 
 

3. Seorang pahlawan yang lahir pada tanggal 1 Desember 1872, 
kemudian mendirikan sebuah organisasi yang diberi nama 
Percintaan Ibu kepada Anak Turunannya (PIKAT), yang 
mengajarkan cara-cara mengatur rumah tangga seperti 
memasak, menjahit, merawat bayi dan pekerjaan tangan. PIKAT 
mendapat sambutan baik dari masyarakat, dalam waktu singkat 
cabang-cabang PIKAT berdiri di beberapa tempat dan 
sumbangan dana mulai mengalir. Sebagai seorang guru, dia 
menamkan rasa kebangsaan kepada murid-muridnya, dengan 
membiasakan mereka sekolah menggunakan pakaian daerah. 
Pahlawan Nasional Indonesia yang berjuang dalam 
mencerdaskan generasi bangsa sesuai deskripsi di atas adalah 
... 
A. Nyi Ageng Serang 
B. Raden Dewi Sartika 
C. Raden Ajeng Kartini  
D. Maria Walanda Maramis 
E. Martha Christina Tiahahu   

 
4. Mengenai sejarah Nusantara, Soekarno pernah menyampaikan 

dalam pidatonya di depan BPUPKI seperti kutipan di bawah ini. 
“Kita hanya dua kali mengalami nationale staat, yaitu di jaman 
Sriwijaya dan di jaman Majapahit .... nationale staat hanya 
Indonesia seluruhnya, yang telah berdiri di jaman Sriwijaya dan 
Majapahit dan yang kini pula kita harus dirikan bersama-sama.”  
Dari kutipan pidato di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa ... 
A. nationale staat Indonesia akan terus berganti-ganti di setiap 

masa. 
B. proklamasi adalah puncak kejayaan Nusantara sebagai 

nationale staat. 
C. kerajaan Majapahit abad ke-13 hingga ke-15 merupakan 

cikal bakal negara Indonesia. 
D. sistem pemerintahan 2 kerajaan besar tersebut seharusnya 

dipakai oleh Republik Indonesia pada saat diproklamirkan. 
E. sudah sepantasnya Negara Kesatuan Republik Indonesia 

saat ini bisa seperti kerajaan maritim Sriwijaya dan 
kerajaan Nusantara Majapahit. 

 
5. Perhatikan deskripsi berikut ini! 

Seorang tukang kebun hanya menamatkan pendidikannya di 
Sekolah Dasar (SD). Dia bekerja keras dan berhasil 
menyekolahkan anaknya menjadi seorang arsitek yang lulus 
dari perguruan tinggi ternama.  
Dalam kajian sosial, hal ini merupakan contoh dari ... 
A. mobilitas physical 
B. mobilitas horizontal 
C. mobilitas intragenerasi 
D. mobilitas antargenerasi 
E. mobilitas vertikal sinking 
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6. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diberikan ke sekolah-
sekolah bertujuan untuk memperlancar kegiatan pembelajaran. 
Hal tersebut menyatakan bahwa pemerintah sedang berusaha 
mencapai tujuan negara Indonesia sebagaimana tercantum 
dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea keempat, yakni 
dalam hal … 
A. melindungi tanah air Indonesia 
B. mencerdaskan kehidupan bangsa 
C. melaksanakan ketertiban dunia 
D. memajukan kesejahteraan umum 
E. melindungi segenap bangsa Indonesia 

 
7. Lima tahun terakhir, Indonesia telah membangun 782 kilometer 

jalan tol, 3.887 jalan umum nasional baik di provinsi maupun 
kabupaten, hingga jalan desa sepanjang 191.000 kilometer. 
Selain itu, pemerintahan Joko Widodo juga telah membangun 
15 bendungan, 945 embung, 21.500 liter per detik air minum 
layak, 3.000 hektare penanganan kumuh perkotaan dan 9,87 
juta KK sanitasi dan persampahan. Sebanyak 7 pos lintas batas 
negara juga telah dibangun, serta 3,5 juta unit rumah dibangun 
5 tahun ini. Bagi pemerintah Indonesia, masifnya pembangunan 
infrastruktur tak hanya untuk masyarakat secara luas. Namun, 
pembangunan ini juga bisa menjadi contoh bagi negara di 
kawasan Afrika yang ingin menggencarkan pembangunan 
infrastruktur. Dalam hal ini, Pemerintah Indonesia menjadi 
contoh positif bagi negara lain. 
Perwujudan sila yang terlihat dalam teks di atas adalah ... 
A. Sila 2 dan sila 5 
B. Sila 3 dan sila 5 
C. Sila 2 dan sila 4 
D. Sila 3 dan sila 5 
E. Sila 5 dan sila 4 
 

8. Rasuna Said dinilai sebagai wanita yang mempunyai cara pikir 
kritis, sampai membuat pemerintah Belanda mempenjarakannya 
pada tahun 1932. Selain itu ia juga tercatat sebagai wanita 
pertama yang terkena hukuman Speek Delict, yaitu hukum dari 
pemerintahan Belanda bagi siapa saja yang berbicara 
menentang Belanda. Setelah kemerdekaan Indonesia, Rasuna 
Said aktif di Badan Penerangan Pemuda Indonesia dan Komite 
Nasional Indonesia, duduk sebagai Dewan Perwakilan 
Sumatera mewakili daerah Sumatera Barat setelah Proklamasi 
Kemerdekaan dan setelah itu ia diangakat sebagai anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat (DPR 
RIS). Pada tahun 1959, Rasuna Said berhasil mencapai karir 
politiknya menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung setelah 
dekrit Presiden 5 Juli 1959. Rasuna Said menjabat sebagai 
anggota Dewan Pertimbangan Agung sampai akhir hayatnya, 2 
November 1965 di Jakarta dengan meninggalkan seorang putri 
dan 6 cucu. Atas segala jasa-jasanya, Rasuna Said diberikan 
gelar kehormatan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia 
berdasarkan SK Presiden RI No. 084/TK/Tahun 1974 tanggal 13 
Desember 1974. 
Dari deskripsi riwayat hidup Hj. Rangkayo Rasuna Said, dapat 
dipetik nilai positif baik bagi warga negara maupun 
Pemerintahan kecuali dalam hal ... 
A. Perjuangan Rasuna Said tiada henti sebelum dan setelah 

kemerdekaan dengan totalitas sebagai wujud rasa 
nasionalisme. 

B. Wanita harus dan wajib mempunyai cara pikir kritis untuk 
mengkritik pemerintahan saat ini walaupun akhirnya harus 
dipenjara. 

C. Wanita-wanita Indonesia seharusnya dapat berpikir kritis, 
aktif  beroganisasi dan berpolitik dan bahkan bisa duduk di 
Dewan Perwakilan.  

D. Tidak menjadi penghalang bahwa Rasuna Said sebagai 
wanita tetap bisa berjuang tanpa melihat status gender. 

E. Pemerintah dan bangsa Indonesia harus menghormati 
segala jasa-jasa warga negara yang memberi sumbangsih 
pada nusa dan bangsa tanpa membedakan jenis kelamin. 

 
9. Perhatikan isi UUD NRI Tahun 1945 di bawah ini; 

(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan 
pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak 
diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan 
hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang 
berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat 
dikurangi dalam keadaan apa pun. 

(2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat 
diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan 
perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif 
itu. 

(3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati 
selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. 

(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak 
asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama 
pemerintah. 

(5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia 
dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka 
pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan 
dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. 

Pasal di atas adalah isi dari ... 
A. Pasal 28E 
B. Pasal 28F 
C. Pasal 28G 
D. Pasal 28H 
E. Pasal 28I 
 

10. Kesadaran bela negara pada hakikatnya adalah kesediaan 
berbakti pada negara dan kesediaan berkorban membela 
negara. Berikut ini peristiwa sejarah yang merupakan wujud 
bela negara, yakni ... 
A. Syafruddin Prawiranegara yang berada di Sumatera sejak 

November 1948 bersama Komisaris Pemerintah Pusat 
Untuk Sumatera Mr. TM Hasan kemudian bersepakat 
membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia 
pada 22 Desember 1948 di Halaban Kabupaten 
Limapuluhkota, Sumatera Barat. 

B. Pada 30 September 1965 malam hingga pagi 
keesokannya, sebanyak tujuh orang perwira TNI dibunuh 
secara keji. Mereka dituduh/difitnah akan melakukan makar 
terhadap Presiden Pertama RI Soekarno melalui Dewan 
Jenderal. Jenazah ketujuh pahlawan revolusi tersebut 
kemudian dimasukkan ke dalam sebuah sumur di kawasan 
Lubang Buaya, Jakarta Timur. 

C. Unjuk rasa pada 10-13 Januari 1966 di Jakarta terjadi 
karena polemik pelik tak lama setelah tragedi Gerakan 30 
September (G30S) 1965. Pemerintah Orde Lama yang 
dipimpin Presiden Sukarno dianggap gagal. Protes pun 
mengalir lewat gerakan mahasiswa yang tercatat dalam 
sejarah sebagai Tiga Tuntutan Rakyat atau Tritura. 

D. Gerakan reformasi yang menjatuhkan Soeharto dari 
kekuasaannya, dimana aksi demonstrasi ini mulai terjadi 
sejak Soeharto menyatakan bersedia untuk dipilih kembali 
sebagai Presiden setelah Golkar memenangkan Pemilu 
1997. 

E. Aksi pertumpaham darah tersebut terjadi sejak 16 Januari 
1949. Ketika itu, Belanda masuk ke kawasan Desa 
Peniwen untuk kali pertama, dan maksud kedatangan 
Belanda adalah untuk melancarkan aksi kekerasan dan 
kekejaman terhadap masyarakat sekitar. Pada 31 Januari 
1949, Belanda kembali ke Peniwen dimana tujuannya 
adalah menggali informasi akan basis pertahanan negara 
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Indonesia. Namun, meski disandera, kepala desa Peniwen 
kala itu memilih untuk tutup mulut.  

 
11. Perhatikan petikan kutipan Soekarno di sidang BPUPKI berikut 

ini! 
Kebangsaan yang kita anjurkan bukan kebangsaan yang 
menyendiri bukan chauvinisme. Kita harus menuju persatuan 
dunia, persaudaraan dunia. Kita bukan saja harus mendirikan 
Negara Indonesia merdeka, tetapi kita harus menuju pula 
kepada kekeluargaan bangsa-bangsa.  
Maksud pidato Soekarno di atas, adalah penjelasan tentang 
salah satu dasar negara yang dia sebut sebagai Pancasila. Sila 
atau dasar yang dimaksud oleh Soekarno dalam pidato di atas 
yakni bagian dari ... 
A. Kesejahteraan sosial. 
B. Mufakat atau demokrasi. 
C. Kebangsaaan Indonesia.  
D. Sosio nasionalisme dan demokrasi. 
E. Internasionalisme atau peri-kemanusiaan. 

 
12. Fakta-fakta kebenaran yang diungkapkan oleh media massa 

dapat menyadarkan masyarakat tentang adanya kekuatan-
kekuatan berupa terorisme atau premanisme, maupun intimidasi 
dari pihak-pihak tertentu yang mencoba mengaburkan suatu 
permasalahan. Misalnya dimana warga Tanggerang yang 
dikagetkan dengan aksi vandalisme yang terjadi di Musala 
Darussalam. Polisi pun langsung melakukan penyelidikan 
terhadap kasus vandalisme tersebut. Kemudian media massa 
memberitakan sehingga masyarakat memperoleh fakta-fakta 
kebenarannya. 
Dari uraian di atas, maka fungsi pers (media massa) yang 
sesuai dan berkorelasi dengan masalah di atas adalah bahwa ... 
A. media massa sebagai pembentuk agenda (agenda setting) 

yang penting dalam isi pemberitaannya. 
B. media massa merupakan bagian dari mekanisme 

pemerintah/penguasa untuk mempertahankan 
kedudukannya melalui keterangan-keterangan yang 
diungkapkan dalam media massa. 

C. media massa bisa menjadi penentang utama terhadap 
semua upaya dari kekuatan-kekuatan yang datang dari luar 
media massa dan menyusup ke dalam kebebasannya, 
integritasnya, dan kemampuannya di dalam melayani 
masyarakat dalam memberikan ifnormasi. 

D. media massa mampu menjadi tempat berdialog tentang 
perbedaan pandangan yang ada dalam masyarakat atau 
diantara pemegang kekuasaan (yang sekarang maupun 
yang akan datang). 

E. media massa bisa merupakan insentif untuk publik tentang 
bagaimana belajar, memilih, dan menjadi terlibat daripada 
ikut campur dalam proses politik. 

 
13. Perhatikan contoh kasus berikut ini! 

Seorang siswi Sekolah Menengah Atas (SMA) terpaksa harus 
dikeluarkan dari sekolah akibat pergaulan bebas yang 
menyebabkan dirinya hamil di luar nikah. Dia sangat menyesali 
perbuatannya karena harus menanggung malu pada orang 
banyak. Dia juga sangat menyesali perbuatannya pada 
keluarga. 
Norma yang dilanggar dalam kasus di atas adalah norma ... 
A. adat 
B. hukum 
C. agama 
D. kesusilaan 
E. kesopanan 
 
 

14. Setiap masyarakat akan mengembangkan unsur-unsur 
budayanya tanpa terlepas dari pengaruh unsur lingkungan 
geografis dan ekologis yang dihadapi. Masyarakat akan 
mengembangkan unsur-unsur budaya yang erat hubungannya 
dengan lingkungan seperti model-model pengetahuan, tata 
ruang, sistem tata pencaharian hidup, dan pranata-pranata 
sosial (Kutipan dari Suparlan, 1994).  
UUD 1945 yang sesuai dengan konsep pada kutipan di atas 
adalah seperti pada ... 
A. pasal 18B ayat 2, “Negara mengakui dan menghormati 

kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-
hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai 
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara 
Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-
undang.” 

B. pasal 18A ayat 1, “Hubungan wewenang antara 
pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah propinsi, 
kabupaten, kota, atau antara propinsi dan kabupaten dan 
kota, diatur dengan undang-undang dengan 
memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.” 

C. pasal 18 ayat 2, “Pemerintahan daerah propinsi, daerah 
kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri 
urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan.” 

D. pasal 32 ayat 2, “Negara menghormati dan memelihara 
bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.” 

E. pasal 28J ayat 2, “Dalam menjalankan hak dan 
kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada 
pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang 
dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan 
serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain 
dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan 
pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan 
ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.” 

 
15. Perhatikan Sumpah Presiden (Wakil Presiden) dan Janji 

Presiden (Wakil Presiden) di bawah ini! 
“Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban 
Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik 
Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, 
memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan 
segala Undang-Undang dan peraturannya dengan selurus-
lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa”. 
“Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi 
kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden 
Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, 
memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan 
segala Undang-Undang dan peraturannya dengan selurus-
lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan bangsa”. 
Memperhatikan Sumpah dan Janji Presiden (Wakil Presiden) 
Republik Indonesia sebelum memangku jabatan, terlihat wujud 
nilai Pancasila yakni ... 
A. sila pertama 
B. sila kedua 
C. sila ketiga 
D. sila keempat 
E. sila kelima 

 
16. Pada tahun 1850, George Windsor Earl seorang etnolog Inggris 

mengusulkan preperensi Malayunesians dan sebuah istilah 
yang kemudian hari menjadi nama negara Indonesia. Istilah ini 
kemudian digunakan lagi oleh ahli lain, James Richardson 
Logan sebagai nama Indonesia. Istilah yang dimaksud oleh 
George Windsor Earl adalah ... 
A. Hindia  
B. Nusantara 
C. Indunesians 
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D. Malaische Archipel 
E. Malayan Archipelago 
 

17. Hari Bela Negara atau HBN adalah hari bersejarah Indonesia 
yang jatuh pada setiap tanggal 19 Desember. Latar belakang 
tanggal 19 Desember sebagai Hari Bela Negara adalah 
memperingati perisitiwa ... 
A. Deklarasi Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) 

oleh Mr. Sjafruddin Prawiranegara di Sumatera Barat.  
B. Operasi Trikora (Tri Komando Rakyat) yang dilancarkan 

oleh Indonesia untuk menggabungkan wilayah Irian Barat 
(Papua). 

C. Puncak pertempuran Surabaya dimana pasukan sekutu 
melakukan penyerangan di Kota Surabaya dan pejuang 
Indonesia tidak gentar berjuang membela negara 
Indonesia. 

D. Serangan umum merebut kota Yogyakarta secara besar-
besaran yang direncanakan dan dipersiapkan oleh jajaran 
tertinggi militer di wilayah Divisi III/GM III dengan 
mengikutsertakan beberapa pucuk pimpinan pemerintah 
sipil setempat berdasarkan instruksi dari Panglima Divisi III. 

E. Peristiwa berdarah yang mengakibatkan 
banyak  masyarakat sipil menjadi korban pembantaian 
yang dilakukan tentara KNIL dalam Agresi Militer Belanda II 
tahun 1949. Selain melakukan pembantaian, KNIL 
melakukan penjarahan terhadap Rumah Sakit yang dikelola 
gereja setempat. Tak cukup dengan pembantaian dan 
penjarahan, KNIL juga melakukan pemerkosaan terhadap 
wanita desa setempat. 

 
18. Sejarah juga mencatat bahwa kejayaan Kerajaan Majapahit 

yang berumur lebih dari 2 abad harus berakhir karena Majapahit 
mengalami paradoks history. Setelah Patih Gajah Mada wafat, 
Kerajaan Majapahit mengalami perpecahan (semacam 
balkanisasi di Eropa Timur di akhir abad XX) dengan ditandai 
lepasnya kerajaan-kerajaan yang semula berada dalam 
kekuasaan Kerajaan Majapahit menjadi kerajaan-kerajaan kecil 
yang berdiri sendiri. 
Kewaspadaan nasional yang dimiliki Majapahit sebagai negara 
bangsa (nationale staat) dalam konteks berbangsa dan 
bernegara waktu itu sangat lemah, sehingga konflik-konflik yang 
terjadi menyulut perpecahan yang Iambat Iaun mempengaruhi 
ketahanan nasional dan menuju ke kehancuran total. 
Deskripsi di atas bisa dijadikan fungsi sejarah dalam konteks 
nasionalisme dan bela negara yang esensinya sebagai ... 
A. sikap antisipatif bangsa terhadap friksi dalam hal SARA 

serta untuk mewujudkan nilai sila ketiga. 
B. rasa bangga bangsa Indonesia bahwa nationale staat 

Majapahit pernah menjadi salah satu kerajaan besar dunia. 
C. contoh dan teladan bagi generasi penerus bangsa agar 

NKRI bisa jaya seperti masa keemasan Majapahit. 
D. Gajah Mada ada sosok pemimpin yang kuat dan 

berintegritas tinggi patut ditiru oleh para pemimpin bangsa 
ini. 

E. perilaku positif warga negara dalam konteks toleransi 
seperti yang diajarkan rakayt Majapahit sehingga muncul 
motto “Bhinneka Tunggal Ika” 

 
19. Perhatikan kondisi dibawah ini! 

Para anak jalanan yang sedang mengamen di perempatan jalan 
raya dan ada juga yang mengemis serta meminta-minta 
sumbangan ke para pengendara. Kondisi yang mereka alami 
salah satunya disebabkan oleh terjadinya pelanggaran hak 
mereka sebagai Warga Negara Indonesia yang sudah diatur 
pada UUD NRI Tahun 1945 yakni pada ... 
A. pasal 27 ayat 2 
B. pasal 28C ayat 2 

C. pasal 28D ayat 2 
D. pasal 28H ayat 1 
E. pasal 31 ayat 2 

 
20. Parlemen dan pemerintah terus melakukan pembaruan 

perundang-undangan, salah satunya melalui amandemen UUD 
NRI Tahun 1945. Hal ini diperuntukan agar sistem pemerintahan 
yang dilaksanakan lebih baik, dan tidak terjadi pemusatan 
kekuasaan disalah satu lembaga negara. Sejak tahun 1945 
Indonesia pernah mengalami pergantian sistem pemerintahan, 
sejak dari masa Orde Lama, Orde Baru hingga Reformasi. 
Adapun pembaruan setelah amandemen seperti disebut di atas 
agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan terlihat dalam hal 
berikut ini, ... 
A. dibubarkannya Dewan Pertimbangan Agung (DPA) sebagai 

sebuah lembaga tinggi negara. 
B. Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh Majelis 

Permusyawaratan Rakyat (MPR). 
C. Menteri Negara adalah pembantu presiden, dan tidak 

bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat 
(DPR). 

D. Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang 
tertinggi dibawah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). 

E. kedudukan Presiden sebagai kepala negara sekaligus 
kepala pemerintahan yang dipilih langsung oleh rakyat 
dengan masa jabatan dibatasi oleh undang-undang. 

 
21. Serah terima kedaulatan dari pemerintah kolonial Belanda 

kepada Republik Indonesia Serikat, kecuali Papua bagian barat. 
Indonesia ingin agar semua bekas daerah Hindia Belanda 
menjadi daerah Indonesia, sedangkan Belanda ingin 
menjadikan Papua bagian barat negara terpisah karena 
perbedaan etnis. Perundingan ditutup tanpa keputusan apapun 
mengenai hal ini. Karena itu pasal 2 menyebutkan bahwa Papua 
bagian barat bukan bagian dari serah terima, dan bahwa 
masalah ini akan diselesaikan dalam waktu satu tahun. 
Pernyataan di atas adalah keputusan yang muncul dalam ... 
A. Komisi Tiga Negara  
B. Perundingan Renville 
C. Perjanjian Linggar Jati 
D. Konferensi Meja Bundar 
E. Perjanjian Roem-Royen 

 
22. Suatu negara dengan negara lain akan memiliki sistem 

pemerintahan yang sama ataupun juga berbeda-beda. Suatu 
sistem dimana pemerintah sebagai lembaga eksekutif dan 
parlemen sebagai lembaga legislatif memiliki kedudukan yang 
sama dan saling melakukan kontrol (checks and balances) 
disebut dengan sistem … 
A. pemerintahan monarki 
B. pemerintahan otokrasi 
C. pemerintahan aristokrasi 
D. pemerintahan referendum 
E. pemerintahan presidensial  

 
23. Hukum administrasi negara merupakan bagian dari hukum tata 

negara dalam arti luas, karena hukum administrasi negara 
adalah … 
A. peraturan pelanggaran terhadap pegawai negeri sipil.  
B. sekumpulan peraturan hukum yang mengikat badan 

negara. 
C. tata aturan tentang pemberhentian seorang pegawai negeri 

sipil. 
D. peraturan yang menyangkut kepentigan masyarakat secara 

umum. 
E. hukum yang berorientasi pada individu/perseorangan yang 

dilihat dari untung dan rugi. 
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24. Berdasarkan konstitusi RI pada pasal 23A UUD NRI 1945, 
warga negara memiliki kewajiban terhadap negara dalam hal ... 
A. membayar pajak   
B. memberi hak suara dalam pemilu 
C. ikut serta dalam pembelaan negara 
D. ikut dalam pertahanan dan keamanan 
E. menjadi warga negara dan penduduk Indonesia 
 

25. Pada awalnya, pembentukan kongsi dagang Oost-Indische 
Compagnie (VOC) tahun 1602 dimaksudkan agar dalam 
perdagangan rempah-rempah di Nusantara, pedagang-
pedagang Belanda dapat bersama menyelesaikan masalah … 
A. yang muncul pada pedagang lokal. 
B. perlawanan raja-raja di Nusantara. 
C. persaingan antar pedagang Belanda itu sendiri. 
D. menekan peningkatan aksi para pedagang Cina. 
E. persaingan dengan pedagang-pedagang Spanyol. 
 

BACAAN-1 
Oleh karena itu, film ini layak disebut sebagai salah satu film 

terbaik Indonesia sepanjang masa.   Meskipun diproduksi pada 
tahun 2008, “Laskar Pelangi” masih layak untuk ditonton berulang-
ulang. Film ini juga dapat ditonton oleh semua kalangan karena tidak 
ada adegan kekerasan atau sensual di dalamnya. Diharapkan di 
waktu mendatang, semakin banyak produser film Indonesia yang 
termotivasi untuk membuat film dengan kualitas yang sama, bahkan 
melebihinya. 

 
26. Sinonim dari kata  motivasi  dalam kutipan teks ulasan film 

tersebut adalah . . . 
A. simpulan 
B. dorongan 
C. tujuan 
D. penghargaan 
E. keunggulan 

 
BACAAN-2 

Ketua tim memperhatikan. Sesaat menggeleng-gelengkan 
kepala, dan aku membayangkan diplomasi anak buah saat 
melakukan pembebasan. "Oke, apa itu!" katanya. 
"Saya sepakat melepaskan tanah saya, yang akan jadi pabrik itu, 
karena di pabrik itu tidak hanya dibutuhkan kantor, ruang kerja, 
halaman, dan seterusnya, pasti juga masjid. Dan saya melepas 
tanah saya karena di areal itu akan ada masjid. Tapi, bahkan para 
pekerja tak diberi jam istirahat untuk bersembahyang karena itu saya 
menuntut...." 
"Pak," kata ketua tim, "Agama memang perlu dan sangat diperlukan, 
tapi ada hal lain yang lebih mendesak, yakni perut dan lapangan 
kerja. Kami mengabaikannya untuk itu. Lagi pula, di berkas ini, 
Bapak menyatakan setuju dan tanpa catatan apa-apa." Dari Lelaki 
Bayangan, cerpen Beni Setia. 
 
27. Tema kutipan bacaan di atas adalah 

A. pertentangan antara kebutuhan beribadah dengan 
kebutuhan bekerja 

B. keperluan pekerja berhadapan dengan keperluan 
pengusaha 

C. peranan masjid di lingkungan pabrik 
D. masalah keagamaan di kota industri 
E. diplomasi pembebasan tanah 

 
 
 
 
 
 
 

BACAAN-3 
Doktor Mumu Sutisna dari Bandung telah menemukan hormon 

yang bisa mengembangkan produksi padi sampai di atas 200%. 
Beliau menamakan hormon temuannya ini dengan nama 
"Bioregulator (Bioreg). "Dengan menyemprotkan hormon itu pada 
tanaman padi muda, menurut Mumu Sutisna, rumpun-rumpun padi 
akan cepat beranak-pinak. Rumpun padi normal umumnya berisi 
sekitar 35 anakan. Bioreg, kata Mumu Sutisna pula, membuat jumlah 
anakan padi itu meningkat menjadi 60-70 batang per rumpun. Sawah 
makin rimbun, produksi berlipat. " Penambahan gabah panen 
mencapai 55-220%, ujar Mumu Sutisna. Hormon itu dihasilkan dari 
ganggang laut. Hormon itu dicampur dengan senyawa poliamina dan 
magnesium sulfur, lalu diencerkan.  
 
28. Berdasarkan informasi yang ada dalam paragraf di atas, kita 

dapat menemukan konsep ... 
A. Hormon itu dicampur dengan senyawa poliamina dan 

magnesium sulfur, lalu diencerkan. 
B. Hormon bioregulator berasal dari ganggang laut. 
C. Ganggang laut bermanfaat bagi tanaman padi karena 

hormon yang dihasilkan dapat mengembangkan padi 
sampai di atas 200%. 

D. Bioregulator ditemukan oleh Doktor Mumu Sutisna. 
E. Bioregulator dapat menambah panen 55-220%. 

 
29. Di Jawa Barat banyak dikembangkan ikan air tawar. Di Malang 

dan Plorod telah dikembangkan ekonomi pembuatan keramik. 
Ini semua berpengaruh terhadap kehidupan perekonomian, baik 
lokal, regional, maupun nasional. 
Pernyataan di atas adalah penggalan laporan …. 
A. Perjalanan   
B. Hasil Seminar  
C. Hasil Percobaan 
D. Bacaan 
E. Hasil pengamatan  

 
30. Tiba-tiba Gendon merasa gugup ia hanya bingung dan tak bisa 

berkata apa-apa. Dari remang-remang cahaya bulan, ia melihat 
wajah lelaki itu tampan dan rambutnya berjambul. Sedang 
pasangannya adalah seorang perempuan yang sangat 
dikenalnya selama ini. Gendon pingsan. 
Paragraf diatas tergolong paragraf …. 
A. eksposisi   
B. argumentasi 
C. deskripsi    
D. narasi 
E. persuasi 
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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. LISTRIK : RADIO = ... : ... 

A. Ular : Tikus 
B. Petani : Sawah 
C. Kunci : Gembok 
D. Bensin : Kapal 
E. Mesin : Mobil 

 
32. HINA : LUHUR = … : … 

A. Tercela : Mulia 
B. Peduli : Perhatian 
C. Marah : Senang 
D. Diam : Ribut 
E. Kecewa : Bangga 

 
33. BERAS : ... = Pohon : … 

A. Padi : Kapas 
B. Makanan : Buah 
C. Tanaman : Batang  
D. Nasi : Papan 
E. Gabah : Daun 

 
34. BURUNG : ... = ... : Mesin 

A. Kecil : Kuat 
B. Puyuh : Terbang 
C. Sayap : Pesawat 
D. Tinggi : Sehat 
E. Hidup : Mati 

 
KEMAMPUAN KUANTITATIF  
 

35. Nilai dari ( ) ( ) ...
3

1
:52:623

2

2 =−+−+   

A. – 60  
B. – 45  
C. – 38  
D. – 21  
E. – 15  

 

36. Jika nilai 

22

4

102

3

216








−








=m , dan 4500=n  

maka 

hubungan yang tepat m dan n adalah ... 
A. m < n 
B. m > n 
C. m = n 
D. m = 2n 
E. Hubungan m dan n tidak dapat ditentukan 

 

37. Nilai dari : ( ) ...
3

2
23

4

27
2

2 =







−+










−

−  

A. 
2

19
−  

B. 
4

19
−  

C. 
4

15
−  

D. 
6

15
−  

E. 
8

12
−  

38. Jika nilai dari 6442 =m , maka nilai dari ...3
3

3

2

=
+m

 

A. 3 
B. 9 
C. 27 
D. 81 
E. 243 

 

39. Jika ( )20,3
6

1
:

8

9
:

16

3
5 −+








=x

 

dan 2=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 = 14, maka nilai dari 36122 +− xx  adalah ...  

A. 0 
B. 2 
C. 4 
D. 6 
E. 8 

 

41. Nilai x yang memenuhi persamaan ( ) ( )2
4

3
42

3

2
+=− xx  

adalah … 

A. 
7

4
6  

B. 
7

5
6  

C. 
7

6
6  

D. 
7

1
7  

E. 
7

2
7  

 
42. Jika usia Biya 8 tahun yang lalu sama dengan setengah usia 

Biya  dua tahun yang akan datang. Maka usia Biya 10 tahun 
yang akan datang adalah... 
A. 28 
B. 30 
C. 32 
D. 34 
E. 36 

 
43. Sebuah kolam renang memiliki luas alas 45 m2 berisi air 3/5 

bagian. Jika dari dalam kolam air dikuras sebanyak 24m3 
sehingga air dalam kolam menjadi 1/3 bagian.  Maka tinggi 
kolam tersebut adalah … 
A. 1m 
B. 2m 
C. 3m 
D. 4m 
E. 5m 
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44. Jika nilai dari 30158 =− yx  dan 451012 =− yx , maka nilai 

dari yx 54 − adalah ... 

A. 5 
B. 10 
C. 15 
D. 20 
E. 25 
 

45. Saat weekend tiba, Sabiya mengajak keluarganya makan di 
salah satu restaurant favorit di kota Medan. Manager restaurant 
tersebut ternyata adalah teman Sabiya sehingga diberikan 
diskon 30%. Jika total harga makanan yang dipesan keluarga 
Sabiya adalah Rp.300.000,00 dan restaurant tersebut 
memberlakukan PPN 10%,  Maka Sabiya hanya perlu 
membayar di kasir senilai ... 
A. Rp. 187.000,00 
B. Rp. 198.000,00 
C. Rp. 213.000,00 
D. Rp. 231.000,00 
E. Rp. 145.000,00 

 
ANALYTICAL REASONING  

 

Dari diskusi yang akan dijalankan oleh delapan orang mahasiswa 
yaitu: Piqih, Qori, Ratih, Siti, Tina, Uli, Vani dan Weni. Mereka duduk 
dihadapan meja berbentuk persegi panjang dan duduk pada empat 
kursi yang saling berhadapan. Uli duduk tepat dihadapan Qori. Qori 
dan Vani duduk di kedua ujung meja pada sisi yang sama. Siti duduk 
berseberangan dengan Ratih dan Weni.  

 
46. Jika Piqih duduk disebelah Vani maka pernyataan yang pasti 

benar adalah...  
A. Ratih duduk tepat dihadapan Vani  
B. Siti duduk bersebelahan dengan Qori  
C. Tina duduk bersebelahan dengan Piqih  
D. Ratih duduk berseberangan dengan Tina  
E. Weni duduk tepat dihadapan Piqih  

 
Tujuh orang sahabat yaitu Rohman, Dika, Jodi, Deni, Cindy, Farah 
dan Galih duduk pada deretan kursi dari barat ke timur dengan nomor 
1 sampai 7. Urutan tempat duduk mereka mengikuti aturan berikut :  
➢ Rohman dan Dika bersahabat, sehingga mereka selalu duduk 

bersebelahan. 
➢ Galih selalu duduk pada kursi paling timur. 
➢ Deni selalu nyaman duduk dikursi paling tengah.  
➢ Diantara Cindy dan Jodi terdapat tiga orang lainnya 
 
47. Pernyataan berikut yang pasti salah adalah ...    

A. Rohman duduk di kursi nomor 2. 
B. Jodi duduk di kursi nomor 2 
C. Dika duduk dikursi nomor 3 
D. Cindy duduk di kursi nomor 5 
E. Farah duduk di kursi nomor 6 

 
48. Dari hasil seleksi siswa untuk mengikuti olimpiade Matematika 

yang dilakukan di SIPA, ternyata nilai Jinan tidak kurang dari 
Reni, nilai Abdel lebih dari Rosi dan Jinan. Sementara Qinan 
nilainya lebih dari Rosi dan kurang dari Abdel. Jika nilai Jinan 
lebih dari Qinan maka urutan ketiga berdasarkan hasil tersebut 
adalah ... 
A. Abdel 
B. Jinan 
C. Qinan 
D. Reni 
E. Rosi 
 

Delapan orang dalam satu kelas yaitu: Jelita, Bunga, Mawar, Dinda, 
Ema, Nina, Ayu dan Hasrita akan membentuk 3 kelompok yang terdiri 
dari 2 kelompok beranggotakan 3 orang dan 1 kelompok 
beranggotakan 2 orang. Pembagian kelompok tersebut mengikuti 
aturan berikut. 
➢ Ema dan Nina berada pada kelompok sama. 
➢ Jelita satu kelompok hanya dengan satu orang lainnya. 
➢ Bunga tidak ingin satu kelompok dengan Hasrita karena pernah 

berselisih paham. 
 
49. Jika Dinda satu kelompok dengan Jelita maka pernyataan 

berikut  pasti benar  adalah ... 
A. Ema satu kelompok dengan Bunga 
B. Mawar satu kelompok dengan Ayu 
C. Hasrita satu kelompok dengan Ayu 
D. Hasrita satu kelompok dengan Nina 
E. Bunga satu kelompok dengan Mawar 

 
PENARIKAN KESIMPULAN  
 
50. Semua orang sukses pernah mengalami kegagalan. Sementara 

pekerja keras adalah orang yang sukses.      Jadi ... 
A. Semua pekerja keras pernah mengalami kegagalan 
B. Sementara pekerja keras mungkin akan mengalami 

kegagalan 
C. Ada pekerja keras pernah mengalami kegagalan 
D. Sementara orang sukses adalah pekerja keras yang 

pernah mengalami kegagalan 
E. Tidak dapat disimpulkan  

 
51. Tak satupun orang sukses yang mudah mengeluh. Sebagian 

yang mudah mengeluh adalah pengusaha.      Jadi ... 
A. Sebagian pengusaha bukan orang sukses 
B. Sebagian orang sukses bukan pengusaha 
C. Semua orang sukses tidak mudah mengeluh 
D. Semua pengusaha adalah orang yang sukses 
E. Tidak dapat disimpulkan 
 

52. Semua orang yang mudah menyerah tidak akan berhasil. 
Sebagian yang akan berhasil bukan anak muda. Jadi ... 
A. Sebagian orang yang mudah menyerah bukan anak muda 
B. Sebagian anak muda bukan orang yang mudah menyerah 
C. Semua orang yang mudah menyerah bukan anak muda 
D. Sebagian anak muda akan berhasil jika tidak mudah 

menyerah 
E. Tidak dapat disimpulkan 
 

53. Tak satupun pemimpin adil yang tidak peduli pada rakyatnya. 
Beberapa yang peduli pada rakyatnya bukan dari kalangan elit. 
Jadi ... 
A. Tak satupun pemimpin adil yang berasal dari kalangan elit 
B. Semua  pemimpin adil tidak berasal dari kalangan elit 
C. Sebagian pemimpin adil yang peduli pada rakyatnya bukan 

dari kalangan elit 
D. Sebagian pemimpin adil tidak berasal dari kalangan elit 
E. Tidak dapat disimpulkan 
 

54. Jika sedang liburan ke pantai maka orang akan bahagia. Jadi... 
A. Jika tidak sedang liburan ke pantai maka orang tidak akan 

bahagia 
B. Jika orang tidak bahagia maka sedang liburan ke pantai  
C. Jika orang tidak bahagia atau sedang liburan ke pantai  
D. Jika tidak sedang liburan ke pantai atau orang akan 

bahagia 
E. Tidak dapat disimpulkan 
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55. Jika sering gagal maka orang mudah menyerah. Jika orang 
mudah menyerah maka maka sulit untuk menggapai mimpi. 
Ternyata Riski sulit untuk menggapai mimpi. Jadi … 
A. Riski sering gagal 
B. Riski pernah gagal dan mudah menyerah 
C. Riski orang yang menyerah 
D. Riski harus lebih gigih untuk bisa menggapai mimpi  
E. Tidak dapat disimpulkan 
 

DERET ANGKA DAN HURUF  
 
56. 108   125   432   500   1728   2000  ...   ... 

A. 6912  8000 
B. 5932  8000 
C. 5812  8000 
D. 5734  6000 
E. 5632  8000 
 

57. 56   27  28   9   14   3   …   ...   

A. 9   
9

1
 

B. 8   
9

1
 

C. 7   
3

1
 

D. 7    3 
E. 6    9 

 

58. 32   6    38   44   82   …   ... 
A. 108   204 
B. 112   206 
C. 124   208 
D. 126   208 
E. 128   210 
 

59. A    B    B    B    D    B    H    ...    ... 
A. A   N 
B. B   P 
C. B   Q 
D. C   O 
E. D   N 

 
60. A    A    B    C    E    H    ...    ... 

A. K    T 
B. L    R 
C. L    S 
D. M   T 
E. M   U 

 
61. M   N    O    Q    R    S    ...   ... 

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

 

GAMBAR  
 

62. Tentukan gambar yang tepat untuk melengkapi gambar-gambar dibawah ini. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        A                               B                             C                              D                              E 

 
63. Tentukan gambar yang sama dengan gambar berikut. 

 
 

 
 
 

 

                                              A                             B                             C                             D                              E 
  

64. Pilihlah gambar yang berbeda dari gambar berikut. 
 
 
 
 
 

 
             A                              B                              C                             D                              E 
 
 
 
 
 

= 

: = : ? 
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65. Tentukan lanjutan yang sesuai untuk melengkapi serial 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. Indro merupakan ketua kelompok sepeda lipat, sebenarnya ia 

belum lama bergabung tetapi karena sifatnya yang humble dan 
mudah bergaul sehingga ia terpilih menjadi ketua. Setelah 
menjadi ketua sifatnya mulai berubah, ia cenderung otoriter dan 
keputusannya sulit untuk diubah dan anggota lain tidak diberi 
kesempatan memberi masukan. Jika Anda sebagai bagian dari 
kelompok tersebut, maka Anda akan melakukan ... 
A. Mendengarkan cerita Indro dengan seksama mengapa ia 

sekarang berubah dan memberinya masukan 
B. Meminta Indro agar tidak otoriter di forum formal sehingga 

menjadi suatu kesepakatan bersama 
C. Mengajak berdialog secara personal 
D. Mengajak anggota lain untuk memberi masukan kepada 

Indro sehingga kelompok yang sudah solid tidak terpecah 
E. Membentuk kelompok khusus untuk berdiskusi dengan 

Indro 
 

67. Saya percaya bahwa abdi negara adalah seseorang yang … 
A. Tenang dengan masa depannya 
B. Senang dengan kepastian 
C. Rela ditempatkan di manapun 
D. Melayani dengan tulus 
E. Amanah  

 
68. Anda adalah seorang pegawai pada sebuah perusahaan 

ternama. Anda sangat semangat dalam bekerja dan terkenal 
memiliki dedikasi tinggi dalam bekerja. Suatu hari, Anda tidak 
sengaja melakukan kesalahan fatal, sehingga merusak sistem 
dan database perusahaan. Bagaimana tindakan Anda?  
A. Berusaha memperbaikinya sendiri sebagai bentuk 

tanggung jawab kepada perusahaan. 
B. Memanggil ahli IT untuk memperbaiki kerusakan sistem 

dan database perusahaan tersebut. 
C. Melaporkan kejadian tersebut kepada atasan, dan bersedia 

untuk memberikan gaji Anda bulan ini sebagai bentuk 
tanggung jawab tanggungan biaya kerusakan sistem dan 
database perusahaan. 

D. Bertanya kepada teman tentang cara memperbaiki 
kerusakan sistem dan database perusahaan. 

E. Tetap tenang dalam bekerja dan berharap sistem dan 
database tersebut kembali normal. 

 
69. Anda merupakan seorang pegawai junior di sebuah perusahaan 

swasta. Pada era saat ini, setiap perusahaan diharuskan 
mengubah sistem kerja yang semula jarang menggunakan IT 
menjadi menerapkan IT di setiap bidang termasuk perusahaan 
Anda. Namun, para pegawai senior yang sudah nyaman dan 
terbiasa masih tetap menggunakan non-IT dalam pelaksanaan 
kerja, meskipun pimpinan perusahaan sudah 
menginstruksikannya. Bagaimana tindakan Anda? 
A. Anda sangat berharap para pegawai senior mulai 

menggunakan IT agar pelaksanaan kerja menjadi lebih 
optimal. 

B. Anda menjaga perasaan para pegawai senior dan tidak 
pernah menyerah untuk berharap bahwa suatu saat 
mereka akan membutuhkan IT. 

C. Memberikan penjelasan kepada para pegawai senior 
bahwa mereka harus menggunakan IT dalam pelaksanaan 
kerja. 

D. Memberikan penjelasan kepada para pegawai senior 
bahwa mereka harus menggunakan IT dalam pelaksanaan 
kerja dan mengajarkan mereka tentang IT tersebut. 

E. Membantu pegawai senior dalam bekerja yang 
mengharuskan penggunaan IT. 

 
70. Anda baru saja membeli rumah dan menetap di suatu daerah 

yang baru. Untuk mengenal tetangga dan masyarakat sekitar, 
Anda ingin mengadakan pentas musik sebagai sarana 
silaturahmi. Namun, seorang tetangga mengingatkan Anda 
bahwa budaya di daerah tersebut menganggap pentas musik 
merupakan sesuatu yang kurang baik. Apa yang akan Anda 
lakukan? 
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 Anda, 
bahwa pentas musik adalah acara yang menyenangkan. 

 
71. Di tempat anda bekerja ada rekan kerja anda yang suka sekali 

bicara dan bercerita hal-hal di luar pekerjaan, maka sikap 
anda… 
A. Diam saja 
B. Ikut banyak omong juga 
C. Marah dan menyuruhnya kembali bekerja 
D. Meminta dirinya membuktikan omong besarnya 
E. Tidak peduli dengan yang dikatannya 

 
72. Suasana di daerah tempat Anda tinggal memanas karena 

sebentar lagi ada pemilihan kepala desa. 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 

kepolisian. 
 

73. Anda merupakan seorang pegawai di suatu instansi pemerintah. 
Pada suatu pagi, Anda hampir terlambat masuk kerja dan 
melaksanakan absensi finger print karena adanya perbaikan 
jalan sehingga mengakibatkan kemacetan. Saat Anda hendak 
buru-buru menuju tempat finger print, seorang warga 
masyarakat menghampiri Anda dan menanyakan loket 
pelayanan. Bagaimana sikap Anda? 
A. Mengantar warga masyarakat tersebut ke loket pelayanan 

kemudian Anda melakukan absensi finger print. 
B. Memberitahu warga masyarakat arah loket pelayanan 

kemudian Anda melakukan absensi finger print. 
C. Mengajak warga masyarakat ke tempat absensi finger print, 

sehingga bisa menanyakan keperluan dan mengantarnya 
ke loket pelayanan. 

D. Menyapa warga masyarakat tersebut kemudian Anda 
bergegas ke tempat absensi finger print. 
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E. Menyuruh warga masyarakat menunggu ditempat tersebut 
sampai Anda selesai finger print dan mengantarnya ke 
loket pelayanan. 

 
74. Anda adalah seorang kepala instansi di suatu instansi 

pemerintah. Ketika Anda ke kantor, tiba-tiba seorang warga 
masyarakat menghampiri dan mencaci maki karena pelayanan 
di instansi pemerintah yang Anda pimpin buruk. Bagaimana 
sikap Anda? 
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. 

 
75. 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 
 

76. Anda mendapatkan tugas dinas luar oleh atasan dengan 
menggunakan transportasi udara. Pada saat Anda sedang di 
bandara, dan pengumuman keberangkatan pesawat yang akan 
Anda tumpangi sudah terdengar, Anda melihat seorang nenek-
nenek yang kebingungan. Bagaimana sikap Anda? 
A. Membantu nenek-nenek tersebut menyelesaikan 

masalahnya. 
B. Meminta bantuan satpam untuk membantu nenek-nenek 

tersebut. 
C. Bergegas menuju pesawat dan berharap ada orang lain 

yang menolongnya. 
D. Bertanya terlebih dahulu kepada nenek-nenek tersebut, jika 

sangat penting Anda akan membantunya. 
E. Menyewa jasa orang lain yang profesional untuk membantu 

nenek-nenek tersebut. 
 

77. Facebook dan twitter adalah media sosial yang sedang 
digandrungi oleh berbagai kalangan, baik dari kalangan pelajar, 
pekerja maupun masyarakat luas pada umumnya. Jika Anda 
memiliki teman dekat yang mengunggah video viral tentang 
kekerasan di media sosial pribadinya, sebagai teman dekat apa 
yang akan Anda lakukan? 
A. Mengirimi pesan kepada teman Anda bahwa yang 

dilakukannya adalah etika yang kurang baik. 
B. Menulis komentar di sosial media bahwa yang 

dilakukannya adalah etika yang kurang baik. 
C. Membiarkannya karena video viral tentang kekerasan 

adalah hal yang biasa dan tidak perlu dibesar-besarkan. 
D. Melaporkan kepada atasan bahwa teman Anda 

mengunggah video kekerasan. 
E. Memberitahunya secara langsung ditempat kerja bahwa 

yang dilakukannya adalah etika yang kurang baik 
 

78. Anda melihat seorang anak kecil sedang menyeberang di jalan 
raya yang khawatir bila tidak ada yang menyebe rangkan dapat 
menyebabkan kecelakaan. Jika Anda berada pada situasi 

tersebut sedangkan waktu ke kantor sudah terlambat 10 menit. 
Apa yang akan Anda lakukan? 
A. Memarkirkan motor ditempat aman terdekat dan 

menyebrangkan anak kecil tersebut walaupun Anda akan 
semakin telat ke kantor. 

B. Membiarkan anak kecil tersebut, karena nanti pasti akan 
ada orang lain yang menolongnya. 

C. Bertanya pada anak kecil tersebut, apakah dia bisa 
menyebrang sendiri atau memerlukan bantuan. 

D. Memberhentikan pengendara lain dan memohon 
kepadanya untuk menyebrangkan anak tersebut karena 
Anda sudah telat masuk kantor. 

E. Menyuruh anak kecil tersebut pulang ke orang tuanya 
sehingga dapat membantu menyebrangkan anaknya 
tersebut. 

 
79. Anda bekerja sebagai konsultan dibidang sumber daya 

manusia, kemudian ada seorang atasan perusahaan 
mempekerjakan Anda. Atasan tersebut mengatakan bahwa 
kinerja stafnya tidak optimal karena tidak mengetahui potensi 
dirinya. Apa yang akan Anda usulkan kepada atasan 
perusahaan tersebut? 
A. Mengusulkan kepada atasan perusahaan tersebut agar 

memberikan arahan kepada staf tentang pekerjaan yang 
sedang dilakukan agar hasilnya memenuhi target kinerja.  

B. Mengusulkan kepada atasan perusahaan tersebut agar 
memberikan kesempatan kepada staf untuk melakukan 
berbagai kegiatan agar dapat menilai kinerjanya. 

C. Mengusulkan kepada atasan perusahaan tersebut agar 
para staf merenungkan tentang pekerjaannya sepulang 
dirumah agar memperoleh hasil yang maksimal. 

D. Mengusulkan kepada atasan perusahaan tersebut untuk 
memberikan daftar kelemahan dan kelebihan kepada staf 
yang telah Anda susun berdasarkan hasil wawancara 
atasan dan staf. 

E. Mengusulkan kepada atasan perusahaan tersebut agar 
memecat staf yang kerjanya tidak optimal. 

 
80. Saat anak saya mendapatkan juara kelas di sekolahnya, maka 

saya akan … 
A. Tidak memujinya karena hal itu akan membuatnya 

sombong tetapi saya merasa puas. 
B. Tidak akan memujinya 
C. Agar dia senang kepada saya maka saya akan memujinya 

setinggi langit 
D. Memujinya dengan kerendahan hari agar prestasinya 

semakin baik 
E. Pura-pura tidak tahu mengenai keberhasilannya tersebut 

 
81. Jika Anda sebagai Ketua RT yang akan menyiapkan acara Hari 

Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia di daerah Anda, 
sedangkan Anda tidak mungkin bekerja sendiri untuk 
menyelesaikan persiapan tersebut. Apa yang akan Anda 
lakukan? 
A. Mengundang warga masyarakat sekitar untuk 

melaksanakan rapat persiapan kegiatan tersebut dan jika 
ada yang tidak hadir Anda memakluminya. 

B. Mengundang warga masyarakat sekitar untuk 
melaksanakan rapat persiapan tersebut dan 
mengupayakan warga yang bekerja di perusahaan untuk 
meminta izin tidak masuk kerja. 

C. Mengundang warga masyarakat sekitar untuk wajib hadir 
pada rapat tersebut. 

D. Menyewa orang profesional dan menggunakan uang 
pribadi untuk menyiapkan acara tersebut. 

E. Mengundang warga masyarakat sekitar untuk 
melaksanakan rapat tersebut.  
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82. Di perusahaan anda baru saja memperbaharui salah satu 
perangkat IT guna mempermudah karyawan menyelesaikan 
tugasnya. Sikap Anda adalah ... 
A. Mengajak rekan-rekan Anda untuk mencari informasi 

bagaimana mengoperasikan perangkat tersebut diwaktu 
kosong 

B. Mencari informasi mengenai pengoperasian perangkat 
tersebut bersama rekan-rekan Anda 

C. Meminta orang lain untuk mengajar Anda dan rekan-rekan 
Anda cara mengoperasikannya 

D. Anda mengajak rekan-rekan Anda mencari informasi terkait 
pengoperasian perangkat tersebut sepulang kantor 

E. Mencari informasi di internet dan mempelajarinya bersama 
rekan-rekan Anda 

 
83. Ibra diberikan tugas oleh atasan untuk membuat laporan 

pelaksanaan pekerjaan sebuah proyek yang baru saja selesai. 
Setelah selesai dan Ibra hendak mencetak laporan dimaksud, 
file laporan yang dibuatnya tiba-tiba tidak bisa tercetak akibat 
corrupt karena terkena virus, sedangkan atasannya meminta 
laporan tersebut segera diserahkan . Maka sebaiknya Ibra 
melakukan … 
A. Segera mencari solusi dari permasalahan tersebut 

melalui google 
B. Segera memanggil tim IT untuk menangani permasalahan 

tersebut. 
C. Segera memindahkan file kedalam flash disk. 
D. Segera melapor kepada atasan bahwa file terkena virus. 
E. Segera meminta teman untuk membantu menangani 

permasalahan tersebut. 
 

84. Diana merupakan seorang mahasiswi fakultas kedokteran di 
universitas negeri ternama. Pada saat semester keempat, 
ayahnya meninggal dunia akibat kecelakaan pesawat terbang 
pada saat melakukan perjalanan dinas dari kantor tempatnya 
bekerja, setelah kejadian tersebut Diana mengalami depresi 
berat sehingga Diana terpaksa mengambil cuti dan melakukan 
terapi pengobatan sampai depresinya sembuh. Kini Diana telah 
lulus dari kuliahnya dan ingin melanjutkan program pendidikan 
dokter spesialis. Namun, panitia seleksi menggugurkannya 
karena Diana memiliki riwayat gangguan kejiwaan. Menurut 
Anda, bagaimana sikap panitia seleksi tersebut kepada Diana? 
A. Tidak Setuju karena panitia seleksi telah melakukan hal 

yang semena-mena dengan menggugurkan Siska dalam 
seleksi tersebut. 

B. Kurang setuju karena panitia seleksi telah melanggar hak 
asasi manusia dengan menggugurkan Siska dalam seleksi 
tersebut.  

C. Kurang setuju karena panitia seleksi seharusnya menerima 
Siska karena dia telah sembuh dari depresi beratnya serta 
telah lulus kuliah. 

D. Setuju karena panita seleksi sudah tepat dengan 
menggugurkan Siska. 

E. Setuju karena panitia seleksi sudah tepat dengan 
menjalankan tugas sebagaimana mestinya. 

 
85. Suatu hari Anda menerima surat tugas dari instansi tempat 

Anda bekerja untuk melakukan dinas luar ke suatu desa 
terpencil. Di desa tersebut Anda dijamu dengan makanan yang 
dalam agama Anda makanan tersebut dilarang untuk dimakan. 
Bagaimana sikap Anda? 
A. Memakan makanan tersebut sebagai wujud toleransi dalam 

beragama. 
B. Tidak memakannya dan menanyakan manfaat makanan 

tersebut bagi kesehatan. 
C. Memakan sedikit makanan tersebut untuk menghormati. 

D. Tidak memakan makanan tersebut dan menanyakan hal 
lain tentang adat dan kebudayaan di desa tersebut agar 
lebih memahami kebiasaan-kebiasaannya. 

E. Tidak memakan makanan tersebut dan memberikan arahan 
agar mereka juga tidak memakannya karena dilarang 
agama. 

 
86. Jika dituntut untuk menyelesaikan pekerjaan yang cukup 

banyak, maka saya ... 
A. Meninggalkan tugas begitu saja 
B. Berusaha mencari penyelesaian yang tidak membutuhkan 

waktu panjang 
C. Berusaha sedikit demi sedikit untuk menyelesaikan walau 

memakan waktu panjang 
D. Meminta bantuan teman untuk menyelesaikanya 
E. Meminta teman menggantikan saya 

 
87. Anda merupakan seorang petugas pelayanan dalam bidang 

pengurusan perekaman E-KTP. Suatu hari, datang nenek tua 
yang didampingi cucunya meminta melakukan perekaman E-
KTP tanpa harus mengantri dan saat itu situasi ruang tunggu 
penuh dengan orang sehingga sesak dan panas. Bagaimana 
sikap Anda? 
A. Memintanya mengambil antrian dan menunggu untuk 

dipanggil. 
B. Meminta pertimbangan atasan Anda. 
C. Memintanya memberi alasan untuk didahulukan sembari 

menjelaskan prosedur aturan yg berlaku. 
D. Mendahulukannya karena iba dengan si nenek 
E. Menyarankannya untuk pulang dan datang esok hari 

dengan penjelasan bahwa nenek tak perlu didampingi 
cucunya. 

 
88. Yovie mendapatkan tugas dari atasannya untuk menyiapkan 

stand pameran dalam rangka mempromosikan produk-produk 
perusahaan untuk melihat respon para pengunjung. Pameran 
tersebut akan diikuti oleh banyak perusahaan yang sama-sama 
akan mempromosikan produk-produk mereka, diantara produk-
produk tersebut ada yang setipe dengan milik perusahaan 
tempat Yovie bekerja dan ada juga yang berbeda. Apa yang 
sebaiknya dilakukan Yovie untuk menarik pengunjung? 
A. Membuat stand pameran yang luas dan besar agar semua 

pengunjung yang datang bisa tertampung di stand Anda. 
B. Menampilkan produk-produk yang berkualitas di stand agar 

banyak pengunjung yang tertarik. 
C. Membuat pengunjung nyaman dengan menyediakan 

fasilitas tempat duduk di stand 
D. Bersikap ramah terhadap pengunjung yang lewat dan 

mempersilahkan untuk mampir ke stand Anda. 
E. Membuat konsep stand pameran yang menarik.  

 
89. Anda merupakan seorang pimpinan disebuah perusahaan 

kerajinan dan cendera mata yang memberdayakan masyarakat 
sekitar sebagai pekerja. Suatu hari, salah seorang masyarakat 
sekitar yang difabel ingin melamar pekerjaan di tempat Anda. 
Apa yang akan Anda lakukan? 
A. Menerimanya bekerja agar dipandang baik oleh 

masyarakat sekitar. 
B. Menerimanya jika dia memiliki keahlian seperti yang 

dibutuhkan. 
C. Menerimanya bekerja karena kasihan. 
D. Menolaknya dan memilih masyarakat normal. 
E. Menolaknya bekerja karena dia tidak bisa bekerja normal 

 
90. Suatu hari Anda sedang dalam perjalanan ke kantor dengan 

mengendarai kereta api ekonomi, di dalam kereta tersebut 
sesak dan banyak orang yang berdiri dalam gerbong tersebut. 
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Tiba-tiba ada seorang nenek yang masuk dan berdiri karena 
tempat duduk sudah penuh. Apa yang akan Anda lakukan? 
A. Menawarkan kursi yang kamu duduki untuk ditempati 

nenek tersebut 
B. Menanyakan kepada nenek tersebut apakah mau duduk 

ditempat duduk Anda. 
C. Membantu mencarikan tempat duduk untuk nenek tersebut. 
D. Berdiri dan memanggil nenek tersebut untuk duduk 

ditempat Anda 
E. Berdiri dan menuntun nenek tersebut untuk duduk ditempat 

Anda 
 

91. Seorang pria yang baru saya kenal tiba-tiba sok akrab dengan 
saya, maka … 
A. Biasa saja 
B. Berterima kasih 
C. Risih 
D. Curiga terhadap sikapnya 
E. Berhati-hati 

 
92. Anda sedang buru-buru berangkat ke ke kantor tetapi ternyata 

mesin kendaraan Anda tidak bisa dinyalakan, spontan Anda 
meminjam kendaraan milik teman Anda, dan tiba-tiba ban 
kendaraan tersebut bocor saat Anda akan mengembalikannya 
disore hari, sikap Anda adalah ... 
A. Diam-diam menyimpan kendaraan tersebut 
B. Teman tersebut adalah sahabat saya, sehingga kami 

mampu menyelesaikannya secara kekeluargaan 
C. Melaporkan kejadian tersebut kepada teman saya dan siap 

menerima konsekuensinya 
D. Membawa kendaraan tersebut ke bengkel atas biaya 

pribadi dan mengembalikannya 
E. Membawa kendaraan tersebut ke bengkel, dan 

mengatakan yang sejujurnya kepada teman 
 

93. Saya merasa sangat lelah saat pulang kerja sehingga saya 
merebahkan tubuh saya di tempat tidur sesampainya di rumah, 
tanpa saya rencanakan ternyata saya tertidur pulas dan 
terbangun saat waktu sudah larut. Saya ingat bahwasanya ada 
janji dengan kawan lama saya, maka ... 
A. Merasa malu pada diri sendiri 
B. Merasa takut disalahkan oleh orang yang bersangkutan 
C. Tidak terpikir saya telah ingkar janji 
D. Merasa bersalah pada orang lain yang bersangkutan 
E. Merasa tenang saja, ingkar sudah suatu hal yg biasa 

 
94. Menurut Anda pegawai yang baik adalah pegawai yang ... 

A. Bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya 
B. Melayani masyarakat dengan sepenuh hati 
C. Bekerja jika ada bayaran saja 
D. Professional dan jujur dalam bekerja 
E. Senang membantu mereka yang sedang kesusahan 

 
95. Situasi pandemic yang sudah berlangsung berbulan-bulan 

berefek terhadap perekambangan perekonomian, politik dan 
sosial budaya. Khusus di bidang perekonomian kedepannya 
akan semakin banyak perusahaan-perusahaan yang akan 
merumahkan karyawannya (PHK), maka sebagai karyawan 
saya … 
A. Susah tidur 
B. Depresi karena takut di phk 
C. Berhemat dalam membelanjakan uang, karena setelah ini 

mungkin saya akan jadi pengangguran. 
D. Yang akan terjadi maka terjadilah 
E. Prediksi yang menyusahkan seperti itu tak perlu saya 

percayai 
 

96. Perusahaan mengumumkan bahwasanya mulai bulan ini gaji 
yang didapatkan pegawai mengalami kenaikan disebabkan 
adanya tunjangan untuk pegawai yang diberikan perusahaan. 
Saat tanggal gajian tiba anda pun melakukan pengecekan 
melalui internet banking tetapi ternyata gaji yang anda terima 
masih sama jumlahnya dengan bulan-bulan sebelumnya dan 
tidak ada kenaikan apapun, maka sikap anda ... 
A. Mengonfirmasi untuk mendapatkan kebenaran 
B. Mengonfirmasi jika karena itu hak saya 
C. Mengonfirmasi setelah ada teman yang complain 
D. Menegur bagian keuangan, karena seharusnya dia lebih 

teliti dalam bekerja 
E. Cuek saja karena bukan masalah bagi saya 

 
97. Kinerja perusahaan berjalan cukup efisien, karena pimpinan 

sangat disiplin dan tegas. Sikap saya adalah ... 
A. Tidak bertindak apapun, cukup dengan mengikuti jalannya 

arus 
B. Mengusahakan keterlibatan pegawai dalam pengambilann 

keputusan 
C. Mengabaikan saja 
D. Bekerja sesuai bidang sehingga membuat pegawai merasa 

penting dan dilibatkan 
E. Mengingatkan batas waktu dan tugas kepada atasan 

 
98. Iqbal berencana akan membuat pertemuan dengan keluarga 

calon istrinya, pertemuan tersebut akan dilakukan di sebuah 
rumah makan agar suasana terasa lebih santai dan akrab, jika 
anda sebagai Iqbal rumah makan seperti apa yang akan anda 
pilih? 
A. Cepat dalam membuat dan menyajikan pesanan 
B. Pelayanan yang ramah dan cekatan 
C. Murah  
D. Tidak mengapa lama menyajikan pesanan asalkan enak 
E. Mahal  

 
99. Akhir-akhir ini pekerjaan saya begitu banyak apalagi beberapa 

rekan kerja tidak bisa hadir dikarenakan kondisi kesehatan yang 
menurun, sementara target perusahaan tetap berjalan seperti 
biasa dan atasan mempercayakan penyelesaian pekerjaan 
kepada saya, akibat bekerja yang diporsir akhirnya saya 
mengalami kelelahan sehingga tidak fokus lagi untuk bekerja, 
sikap saya.. 
A. Izin kepada atasan saya untuk pulang dan istirahat 
B. Istirahat sejenak dan berharap nanti dapat lebih sehat 
C. Menyerahkan pekerjaan kepada teman dan saya izin 

pulang kepada atasan 
D. Meminta bantuan teman untuk mengerjakan pekerjaan 

saya 
E. Tetap bekerja semampu saya 

 
100. Novi melakukan kesalahan dalam bekerja dan hal ini diketahui 

saat jam sudah menunjukkan pukul 16.00 yang artinya satu jam 
lagi adalah jam pulang kantor. Atasan Novi meminta agar 
kesalahan tersebut segera diperbaiki dan Novi mau tidak mau 
harus lembur untuk memperbaikinya. Sedangkan Novi sudah 
berjanji membantu Ibu nya untuk menyiapkan acara pengajian 
di rumah, maka sikap Novi ... 
A. Agar tidak diketahui atasan maka saya pulang diam-diam 

karena sudah janji dengan Ibu 
B. Pura-pura sakit agar diizinkan atasan untuk pulang 
C. Menghubungi ibu dan menjelaskan agar melanjutkan 

persiapan acara tanpa saya 
D. Bekerja lembur karena yakin Ibu saya pasti memakluminya 
E. Meminta izin kepada atasan untuk membantu ibu terlebih 

dahulu kemudian kembali kekantor untuk lembur 
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SELEKSI KEMAMPUAN DASAR 
TES WAWASAN KEBANGSAAN 

 

1. Kunci : B 
Materi : Pilar Negara (Pancasila) 
Pembahasan :  
Implementasi sikap sebagai wujud sila keempat 
Pancasila yang berkorelasi dengan berita dalam 
soal adalah menerima hasil keputusan Dewan 
Perwakilan Rakyat (DPR) yang telah 
mengesahkan Omnibus Law RUU Cipta Kerja 
menjadi undang-undang (UU). Hal ini 
dikarenakan salah satu wujud sikap sila 
keempat adalah menerima hasil mufakat dan 
menjalankan keputusan musyawarah tersebut. 
Jika keputusan DPR tersebut tidak dapat 
diterima sebagaian kelompok, maka konstitusi 
memberikan jalan untuk menguji keputusan 
(UU) sesuai ketatanegaraan Indonesia. 

 
2. Kunci : B 

Materi : Pilar Negara (Bhinneka 
Tunggal Ika) 
Pembahasan :  
Isi pasal 26 ayat 1 telah menjelaskan maksud 
kebhinnekaan tersebut dalam konteks 
konstitusional. Pengakuan akan keberagaman 
dan kebhinnekaan juga tercantum pada pasal 
26 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. Yang 
melatarbelakangi bahwa ini adalah suatu 
pengakuan keberagaman terlihat pada 
pernyataan bahwa yang menjadi warga negara 
ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan 
orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan 
undang-undang sebagai warga negara. 

 
3. Kunci : D 

Materi : Nasionalisme 
Pembahasan :  
Pahlawan Nasional Indonesia yang berjuang 
dalam mencerdaskan generasi bangsa sesuai 
deskripsi di atas adalah Maria Walanda 
Maramis. Maria Walanda Maramis merupakan 
pergerakan wanita yang lahir di Kema, Sulawesi 
Utara pada 1 Desember 1872. Pada tahun 
1890, Maria Maramis menikah dengan Yoseph 
Frederik Calusung Walanda yang merupakan 
seorang guru. Dengan bantuan suaminya dan 
pelajar lainnya, pada Juli 1917 Maria Walanda 
Maramis mendirikan sebuah organisasi yang 
diberi nama Percintaan Ibu kepada Anak 
Turunannya (PIKAT), yang mengajarkan cara-
cara mengatur rumah tangga seperti memasak, 
menjahit, merawat bayi dan pekerjaan tangan. 
Dia wafat pada 22 April 1924 di Maumbi. Dia 
mendapatkan gelar kehormatan sebagai 
Pahlawan Nasional Indonesia atas 
perjuangannya dalam mencerdaskan generasi 
bangsa sesuai dengan SK Presiden RI No 
012/K/1969 tanggal 20 Mei 1969. 

 
4. Kunci : C 

Materi : Pilar Negara (NKRI) 
Pembahasan :  
Dari kutipan pidato di atas, dapat ditarik 
kesimpulan bahwa kerajaan Majapahit abad ke-
13 hingga ke-15 merupakan cikal bakal negara 
Indonesia. Kerajaan Majapahit merupakan cikal 
bakal negara Indonesia. Majapahit yang 
keberadaannya sekitar abad Xlll sampai abad 
XV adalah kerajaan besar yang sangat berjaya, 
terlebih pada masa pemerintahan Mahapatih 
Gajah Mada yang wafat disekitar 1360-an. 
Gajah Mada adalah Mahapatih Majapahit yang 
sangat disegani, dia lah yang berhasil 
menyatukan Nusantara yang terkenal dengan 
“Sumpah Palapa” (sumpah yang menyatakan 

tidak akan pernah beristirahat atau berhenti 
berpuasa sebelum Nusantara bersatu). Sumpah 
Palapa ini yang kemudian mengilhami para 
founding fathers kita untuk menggali kembali, 
menggunakan dan memelihara visi Nusantara, 
bersatu dalam Wawasan Nusantara dengan 
sesanti Bhinneka Tunggal lka yang 
mengandung arti beragam, tetapi sejatinya satu, 
yang seharusnya berada dalam satu wadah. 

 

5. Kunci : D 
Materi : Integritas 
Pembahasan :  
Seorang tukang kebun hanya menamatkan 
pendidikannya di Sekolah Dasar (SD). Dia 
bekerja keras dan berhasil menyekolahkan 
anaknya menjadi seorang arsitek yang lulus dari 
perguruan tinggi ternama. Dalam kajian sosial, 
hal ini merupakan contoh dari mobilitas 
antargenerasi karena ada kemajuan di generasi 
yang berbeda (antar-generasi). 

 
6. Kunci : B 

Materi : Pilar Negara (UUD 1945) 
Pembahasan :  
Mencerdaskan kehidupan bangsa adalah salah 
satu tujuan negara dalam Pembukaan UUD NRI 
Tahun 1945 alinea keempat. Mencerdaskan 
kehidupan bangsa memiliki konsep memberikan 
pendidikan, sarana dan biaya pendidikan yang 
kemudian dijelaskan di pasal 31 UUD 1945. 
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diberikan 
ke sekolah-sekolah bertujuan untuk 
memperlancar kegiatan pembelajaran. Hal 
tersebut menyatakan bahwa pemerintah sedang 
berusaha mencapai tujuan negara Indonesia 
sebagaimana tercantum dalam Pembukaan 
UUD NRI Tahun 1945 alinea keempat, yakni 
dalam hal mencerdaskan kehidupan bangsa. 
 

7. Kunci : E 
Materi : Pilar Negara (Pancasila) 
Pembahasan :  
Perwujudan sila yang terlihat dalam teks di atas 
adalah Sila 5 dan sila 4. Nilai keadilan sosial 
terlihat pada pembangunan yang bertujuan 
untuk kesejahteraan dan kemakmuran. 
Sementara sila keempat terlihat dari adanya 
peran Pemerintah dalam menjalankan roda 
pembangunan tersebut. 

 
8. Kunci : B 

Materi : Nasionalisme 
Pembahasan :  
Banyak hal dan nilai positif dari deskripsi riwayat 
hidup Hj. Rangkayo Rasuna Said, seperti: 
- Wanita-wanita Indonesia seharusnya 

dapat berpikir kritis, aktif  beroganisasi dan 
berpolitik dan bahkan bisa duduk di Dewan 
Perwakilan. 

- Tidak menjadi penghalang bahwa Rasuna 
Said sebagai wanita tetap bisa berjuang 
tanpa melihat status gender. 

- Pemerintah dan bangsa Indonesia harus 
menghormati segala jasa-jasa warga 
negara yang memberi sumbangsih pada 
nusa dan bangsa tanpa membedakan jenis 
kelamin. 

- Perjuangan Rasuna Said tiada henti 
sebelum dan setelah kemerdekaan 
dengan totalitas sebagai wujud rasa 
nasionalisme. 
 

9. Kunci : E 
Materi : Pilar Negara (UUD 1945) 
Pembahasan :  
Isi pasal 28I UUD NRI Tahun 1945 adalah: 
(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, 

hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, 

hak beragama, hak untuk tidak 
diperbudak, hak untuk diakui sebagai 
pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk 
tidak dituntut atas dasar hukum yang 
berlaku surut adalah hak asasi manusia 
yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan 
apa pun. 

(2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan 
yang bersifat diskriminatif atas dasar apa 
pun dan berhak mendapatkan 
perlindungan terhadap perlakuan yang 
bersifat diskriminatif itu. 

(3) Identitas budaya dan hak masyarakat 
tradisional dihormati selaras dengan 
perkembangan zaman dan peradaban. 

(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan 
pemenuhan hak asasi manusia adalah 
tanggung jawab negara, terutama 
pemerintah. 

(5) Untuk menegakkan dan melindungi hak 
asasi manusia dengan prinsip negara 
hukum yang demokratis, maka 
pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, 
diatur, dan dituangkan dalam peraturan 
perundang-undangan. 

 

10. Kunci : A 
Materi : Bela Negara 
Pembahasan :  
Kesadaran bela negara pada hakikatnya adalah 
kesediaan berbakti pada negara dan kesediaan 
berkorban membela negara. Berikut ini peristiwa 
sejarah yang merupakan wujud bela negara, 
yakni Syafruddin Prawiranegara yang berada di 
Sumatera sejak November 1948 bersama 
Komisaris Pemerintah Pusat Untuk Sumatera 
Mr. TM Hasan kemudian bersepakat 
membentuk Pemerintahan Darurat Republik 
Indonesia pada 22 Desember 1948 di Halaban 
Kabupaten Limapuluhkota, Sumatera Barat. 
Oleh karena itu, peristiwa pendirian PDRI 
menjadi momen Hari Bela Negara yang 
diperingati setiap tahunnya. 

 

11. Kunci : E 
Materi : Pilar Negara (Pancasila) 
Pembahasan :  
Pancasila yang disejelaskan Soekarno sebagai 
dasar negara adalah (1) Kebangsaaan 
Indonesia; (2) Internasionalisme atau peri-
kemanusiaan; (3) Mufakat atau demokrasi; (4) 
Kesejahteraan sosial; (5) Ketuhanan yang 
berkebudayaan.  
Penjelasan Soekarno dari “Internasionalisme 
atau peri-kemanusiaan” adalah Kebangsaan 
yang kita anjurkan bukan kebangsaan yang 
menyendiri bukan chauvinisme. Kita harus 
menuju persatuan dunia, persaudaraan dunia. 
Kita bukan saja harus mendirikan Negara 
Indonesia merdeka, tetapi kita harus menuju 
pula kepada kekeluargaan bangsa-bangsa.  

 

12. Kunci : C 
Materi : Integritas 
Pembahasan :  
Menurut Gurevitch dan Blumer (1990) fungsi-
fungsi media massa adalah: 
- Media massa sebagai pembentuk agenda 

(agenda setting) yang penting dalam isi 
pemberitaannya. 

- Media massa merupakan bagian dari 
mekanisme pemerintah/penguasa untuk 
mempertahankan kedudukannya melalui 
keterangan-keterangan yang diungkapkan 
dalam media massa. 

- Media massa mampu menjadi tempat 
berdialog tentang perbedaan pandangan 
yang ada dalam masyarakat atau diantara 
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pemegang kekuasaan (yang sekarang 
maupun yang akan datang). 

- Media massa bisa merupakan insentif 
untuk publik tentang bagaimana belajar, 
memilih, dan menjadi terlibat daripada ikut 
campur dalam proses politik. 

- Media massa bisa menjadi penentang 
utama terhadap semua upaya dari 
kekuatan-kekuatan yang datang dari luar 
media massa dan menyusup ke dalam 
kebebasannya,integritasnya, dan 
kemampuannya di dalam melayani 
masyarakat. 

Namun dari deskripsi soal di atas, maka fungsi 
pers (media massa) yang sesuai dan berkorelasi 
dengan masalah di atas adalah bahwa media 
massa bisa menjadi penentang utama terhadap 
semua upaya dari kekuatan-kekuatan yang 
datang dari luar media massa dan menyusup ke 
dalam kebebasannya, integritasnya, dan 
kemampuannya di dalam melayani masyarakat. 
 

13. Kunci : D 
Materi : Integritas 
Pembahasan :  
Norma yang dilanggar dalam kasus di atas 
adalah norma kesusilaan karena sanksi dari 
norma kesusilaan adalah rasa malu dan 
penyesalan. Norma agama adalah masalah 
keyakinan atau pelanggaran terhadap ajaran 
agama dengan sanksi dosa dan pahala. Norma 
hukum adalah norma yang keras dengan sanksi 
hukuman penjara. 
 

14. Kunci : A 
Materi : Pilar Negara (UUD 1945) 
Pembahasan :  
Setiap masyarakat akan mengembangkan 
unsur-unsur budayanya tanpa terlepas dari 
pengaruh unsur lingkungan geografis dan 
ekologis yang dihadapi. Masyarakat akan 
mengembangkan unsur-unsur budaya yang erat 
hubungannya dengan lingkungan seperti model-
model pengetahuan, tata ruang, sistem niata 
pencaharian hidup, dan pranata-pranata sosial 
(Kutipan dari Suparlan, 1994). Maka, UUD 1945 
yang sesuai dengan konsep pada kutipan 
tersebut adalah seperti pada pasal 18B ayat 2, 
“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-
kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-
hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan 
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan 
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, 
yang diatur dalam undang-undang.” 
 

15. Kunci : A 
Materi : Pilar Negara (UUD 1945 dan 
Pancasila) 
Pembahasan :  
Pada Sumpah dan Janji Presiden (Wakil 
Presiden) muncul frasa “Demi Allah” maka dapat 
dikatakan bahwa wujud sila yang 
diimplementasikan adalah sila Ketuhanan Yang 
Maha Esa (sila pertama).  
 

16. Kunci : C 
Materi : Pilar Negara (NKRI) 
Pembahasan :  
Pada tahun 1850, George Windsor Earl seorang 
etnolog Inggris mengusulkan preperensi 
Malayunesians dan sebuah istilah yang 
kemudian hari menjadi nama negara Indonesia. 
Istilah yang dimaksud oleh George Windsor Earl 
adalah Indunesians dan kemudian ahli lain, 
James Richardson Logan, menggunakan istilah 
Indonesia sebagai sinonim kepualaun Hindia.  
 
 

17. Kunci : A 
Materi : Bela Negara  
Pembahasan : Hari Bela Negara atau HBN 
adalah hari bersejarah Indonesia yang jatuh 
pada setiap tanggal 19 Desember. Latar 
belakang tanggal 19 Desember sebagai Hari 
Bela Negara adalah memperingati perisitiwa 
Deklarasi Pemerintahan Darurat Republik 
Indonesia (PDRI) oleh Mr. Sjafruddin 
Prawiranegara di Sumatera Barat. Peristiwa ini 
dianggap sebagai momen bela negara, 
menunjukkan ke dunia internasional bahwa 
Republik Indonesia masih tegak berdiri secara 
politis. 

 

18. Kunci : A 
Materi : Nasionalisme 
Pembahasan :  
Baca dan perhatikan deskripsi yang 
menjelaskan kehancuran Kerajaan Majapahit 
sebagai sebuah kerajaan besar karena ada 
perpecahan (friksi). Deskripsi tersebut bisa 
dijadikan fungsi sejarah dalam konteks 
nasionalisme dan bela negara yang 
esensinya/fungsinya sebagai sikap antisipatif 
(waspada) bangsa terhadap friksi dalam hal 
SARA serta untuk mewujudkan nilai sila ketiga, 
yaitu Persatuan Indonesia. 
 

19. Kunci : E 
Materi : Pilar Negara (UUD 1945) 
Pembahasan: 
 Anak-anak seharusnya mendapat pendidikan, 
bukan untuk bekerja dan hak yang dilanggar 
adalah memperoleh pendidikan. Penjelasan 
pasal dalam pilihan adalah;  
- Pasal 27 ayat 2 = Tiap-tiap warga negara 

berhak atas pekerjaan dan penghidupan 
yang layak bagi kemanusiaan. 

- Pasal 28C ayat 2 = Setiap orang berhak 
untuk memajukan dirinya dalam 
memperjuangkan haknya secara kolektif 
untuk membangun masyarakat, bangsa, 
dan negaranya. 

- Pasal 28D ayat 2 = Setiap orang berhak 
untuk bekerja serta mendapat imbalan dan 
perlakuan yang adil dan layak dalam 
hubungan kerja. 

- Pasal 28H ayat 1 = Setiap orang berhak 
hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat 
tinggal, dan mendapatkan lingkungan 
hidup yang baik dan sehat serta berhak 
memperoleh pelayanan kesehatan. 

- Pasal 31 ayat 2 = Setiap warga negara 
wajib mengikuti pendidikan dasar dan 
pemerintah wajib membiayainya. 

 
20. Kunci : E 

Materi : Pilar Negara (UUD 1945) 
Pembahasan :  
Parlemen dan pemerintah terus melakukan 
pembaruan perundang-undangan, salah 
satunya melalui amandemen UUD NRI Tahun 
1945. Hal ini diperuntukan agar sistem 
pemerintahan yang dilaksanakan lebih baik, dan 
tidak terjadi pemusatan kekuasaan disalah satu 
lembaga negara. Sejak tahun 1945 Indonesia 
pernah mengalami pergantian sistem 
pemerintahan, sejak dari masa Orde Lama, 
Orde Baru hingga Reformasi. Adapun 
pembaruan setelah amandemen seperti disebut 
di atas agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan 
terlihat dalam kedudukan Presiden sebagai 
kepala negara sekaligus kepala pemerintahan 
yang dipilih langsung oleh rakyat dengan masa 
jabatan dibatasi oleh undang-undang. Hal ini 
menghindari adanya executive heavy dimana 
masa jabatan Presiden dan Wakil diberi batasan 

seperti pasal 7 dan dipilih oleh rakyat secara 
langsung. 

 

21. Kunci : D 
Materi : Nasionalisme (Pasca 
Kemerdekaan RI) 
Pembahasan : Serah terima kedaulatan dari 
pemerintah kolonial Belanda kepada Republik 
Indonesia Serikat, kecuali Papua bagian barat. 
Indonesia ingin agar semua bekas daerah 
Hindia Belanda menjadi daerah Indonesia, 
sedangkan Belanda ingin menjadikan Papua 
bagian barat negara terpisah karena perbedaan 
etnis. Perundingan ditutup tanpa keputusan 
apapun mengenai hal ini. Karena itu pasal 2 
menyebutkan bahwa Papua bagian barat bukan 
bagian dari serah terima, dan bahwa masalah ini 
akan diselesaikan dalam waktu satu tahun. 
Pernyataan di atas adalah keputusan yang 
muncul dalam Konferensi Meja Bundar. Hasil 
lain keputusan adalah akan dibentuknya sebuah 
persekutuan Belanda-Indonesia, dengan 
monarch Belanda sebagai kepala negara. Dan 
pengambil alihan utang Hindia Belanda oleh 
Republik Indonesia Serikat. 

 

22. Kunci : E 
Materi : NKRI (Sistem Tata Negara) 

Pembahasan :  
Dalam sistem pemerintahan presidensial, 
kedudukan eksekutif tak bertanggung jawab 
pada parlemen atau badan perwakilan rakyat. 
Adapun dasar hukum dari kekuasaan eksekutif 
dikembalikan kepada pemilihan rakyat. Sebagai 
kepala eksekutif, seorang presiden menunjuk 
pembantu-pembantunya yaitu para menteri 
untuk memimpin departemennya masing-
masing dan mereka hanya bertanggung jawab 
kepada presiden. Negara yang terkenal 
penganut sistem ini adalah Amerika Serikat 
yaitu yang mempertahankan ajaran 
Montesquieu, di mana kedudukan tiga 
kekuasaan yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif 
yang terpisah satu sama lain secara tajam dan 
saling menguji serta saling mengadakan 
perimbangan (check and balance). 

 
23. Kunci : B 

Materi : NKRI (Sistem Tata Negara) 
Pembahasan :  
Hukum administrasi negara merupakan bagian 
dari hukum tata negara dalam arti luas, karena 
hukum administrasi negara adalah sekumpulan 
peraturan hukum yang mengikat badan negara. 
 

24. Kunci : A 
Materi : Pilar Negara (UUD 1945) 
Pembahasan :  
Berdasarkan konstitusi RI pada pasal 23A UUD 
NRI 1945, warga negara memiliki kewajiban 
terhadap negara dalam hal membayar pajak.   
 

25. Kunci : C 
Materi : Nasionalisme (Penjajahan 
Belanda) 
Pembahasan :  
Pada awalnya, pembentukan kongsi dagang 
Oost-Indische Compagnie (VOC) tahun 1602 
dimaksudkan agar dalam perdagangan rempah-
rempah di Nusantara, pedagang-pedagang 
Belanda dapat bersama menyelesaikan 
masalah persaingan antar pedagang Belanda 
itu sendiri.  

 
26. Kunci : B 

Penyelesaian :  
Sinonim dari kata  motivasi  yang benar adalah 
dorongan. Dalam KBBL, arti dari motivasi 
adalah dorongan yang timbul pada diri 

 
                  

 

KUNCI & PEMBAHASAN TRYOUT SKD CPNS 

16 

seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk 
melakukan suatu tindakan dengan tujuan 
tertentu. 
 

27. Kunci : A 
Penyelesaian :  
Tema adalah pokok pikiran yang mendasari 
suatu cerita atau pembicaraan yang menjadi 
pokok pikiran adanya pertentangan antara 
tujuan asal dengan kenyataan. 
Cerpen di atas berisi pertentangan antara 
kebutuhan beribadah dengan kebutuhan 
bekerja. 

 
28. Kunci : C 

Penyelesaian :  
Konsep dasar yang ada pada paragraf di atas 
adalah : 
"Ganggang laut bermanfaat bagi tanaman padi 
karena hormon yang dihasilkan dapat 
mengembangkan padi sampai di atas 200%." 

 
29. Kunci : E 

Penyelesaian :  
Pernyataan pada soal adalah penggalan laporan 
hasil pengamatan. Laporan hasil pengamatan 
adalah laporan observasi atau laporan 
mengenai hal-hal yang diamati mengenai suatu 
objek tertentu. 
 

30. Kunci : D 
Penyelesaian :  
Paragraf tersebut tergolong paragraf narasi. 
Paragraf narasi adalah paragraf yang 
menceritakan suatu kejadian atau peristiwa 
secara kronologis. 

 

TES INTELEGENSI UMUM 
 

31. Kunci : C 
Pembahasan :  
Butuh Listrik untuk menggunakan Radio, 
sebagaimana butuh Kunci untuk menggunakan 
Gembok. 
 

32. Kunci : A 
Pembahasan :  
Hina artinya tercela, sedangkan luhur artinya 
mulia.. 
 

33. Kunci : D 
Pembahasan :  
Beras dapat diolah menjadi Nasi, sama halnya 
Pohon dapat diolah menjadi Papan. 
 

34. Kunci : C 
Pembahasan :  
Burung terbang menggunakan bantuan Sayap,  
sama halnya dengan Pesawat terbang 
menggunakan bantuan Mesin turbin. 
 

35. Kunci : B 
Pembahasan :  

( ) ( )

( ) ( ) ( )

45451212

952:643

3

1
:52:623

2

2

−=−−=

−−=

−+−+

 

 
36. Kunci :  A 

Pembahasan :  

( ) ( )

4500

4400441002872 22

=

==−=

n

m  

Jadi, nilai m < n. 
 

37. Kunci : C 
Pembahasan :  

( )

4

15

4

18

4

3

4

9
2

9

1

4

27

3

2
23

4

27
2

2

−=−=







−








=









−+










−

−

 

 
38. Kunci : D 

Pembahasan :  

81333

2

3
44

4
3

2

3

3

2
3

3

2

32

===

=→=

+







+m

m m

 

 
39. Kunci : A 

Pembahasan :  

 

( )

2

80,120,315

20,3
1

6

9

8

16

3
5

20,3
6

1
:

8

9
:

16

3
5

=

=−=

−







=

−+







=

y

x

  

 Jadi, nilai x < y.

  
40. Kunci : E 

Pembahasan :  

( )

86146

63612

14

22

=−=−=

−=+−

=

x

xxx

x

 

 
41. Kunci : D 

Pembahasan :  

( ) ( )

( ) ( )

7

1
7

7

50

29428

2
4

3
42

3

2

==

+=−

+=−

x

xx

xx

 

 
42. Kunci : A 

Pembahasan :  

( ) ( )

2810

18

2
2

1
8

=+

=

+=−

B

B

BB

 

 
43. Kunci : B 

Pembahasan :  

2

90

15244

3

1
24

5

3

45

=

=

=

=

=−

=

t

tLV

V

V

VV

L

alas

alas

 

 

44. Kunci : C 
Pembahasan :  

1554

752520

451012

30158

=−

=−

+=−

=−

yx

yx

yx

yx

  

 
45. Kunci : D 

Pembahasan :  

( ) ( )

000.231

100

110

100

70
000.300

%10%30000.300

=

















=

+−=

bayar

bayar

bayar

H

H

H

  
46. Kunci : B 

Pembahasan :  
U W R T 

 

Q S P V 

Inisial bercetak miring masih bisa saling pindah 
tempat. 
 

47. Kunci : B 
Pembahasan :  
❖ R  D atau  D  R 
❖ G = 7 
❖ De = 4 
❖ C _  _  _  J 
Sehingga posisi yang sesuai 
1    2    3    4    5    6    7. 
1 2 3 4 5 6 7 

C/J R/D D/R D J/C F G 

 
48. Kunci : C 

Pembahasan :  
❖ A > J > Q > Re > Ro ; atau 
❖ A > J > Q > Ro > Re 
 

49. Kunci : B 
Pembahasan :  
❖ M = A 
❖ J  _ 
❖ B ≠ H  
❖ D = J 
 
Sehingga diperoleh: 

M A H/B 

E N B/H 

J D 

 
50. Kunci : C 

Pembahasan :  
Ada pekerja keras pernah mengalami kegagalan 
(Silogisme). 
 

51. Kunci : A 
Pembahasan :  
Sebagian pengusaha bukan orang sukses 
(Obversi dan silogisme) 

52. Kunci : E 
Pembahasan :  
Tidak dapat disimpulkan (kedua kopula negatif) 

 
53. Kunci : E 

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

54. Kunci : D 
Pembahasan :  
Jika tidak sedang liburan ke pantai atau orang 
akan bahagia (Ekivalen). 
 

55. Kunci : E 
Pembahasan :  
Tidak dapat disimpulkan (karena bukan modus 
ponens atau modus tollens) 
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56. Kunci : A 

Pembahasan :  
108   125   432   500   1728   2000  ...   ...  
Pola  1 : 108   432   1728   6912  (dikali 4)   
Pola  2 : 125   500   2000   8000  (dikali 4) 
 

57. Kunci  : C 
Pembahasan :  
56   27  28   9   14   3   …   ... 
Pola  1 :  56   28   14   7  (dibagi 2)   
Pola  2 :  27   9    3   1/3  (dibagi 3) 
 

58. Kunci :  D 
Pembahasan :  
32    6    38   44   82   126   208 
Pola  :   
Fibonacci 
32 + 6 = 38; 38 + 6 = 44, dst.   
 

59. Kunci  :  B 
Pembahasan :  
A    B    B    B    D    B    H    B    ... 
Pola :   
A    B    D    H    P    
1     2     4     8   16    (dikali 2)              
 

60. Kunci  :  E 
Pembahasan :  
A    A    B    C    E    H    M    U 
Pola :   
1   1   2   3   5   8   13   21   
(Fibonacci) 
 

61. Kunci  :  C 
Pembahasan :  
M    N    O    Q    R    S    U   V 
Pola : +1   +1   +2   +1   +1   +2   dst 
 

62. Kunci  : B 
Pembahasan :  
Cerminkan terhdap garis vertikal, kemudian 
Cerminkan terhdap garis horizontal. Bagian 
dalam tambah 1 sisi / 1 bagian. Sehingga yang 
tepat option B. 
 

63. Kunci  : B 
Pembahasan :  
Fokus ke shape panah, jika panah dianggap 
atas, maka di sebelah kanannya adalah 
segitiga. Sehingga yang tepat option B. 
 

64. Kunci  : C 
Pembahasan :  
Fokus ke panah yang melengkung, arah panah 
semua searah dengan rotasi jarum jam, kecuali 
option C. 
 

65. Kunci : E 
Pembahasan :  
Fokus ke arah panah di kiri atas, rotasi panah 
berdasarkan 8 arah mata angin dengan pola: 
+1, +2, +3, dan +4. Sehingga yang tepat option 
E. 
 

TES KARAKTERISTIK PRIBADI 
 

66. Kunci : C 
Pembahasan :  
Jejaring Kerja 
A. 4 
B. 1 
C. 5 
D. 3 
E. 2 

 
67. Kunci : E 

Pembahasan :  
Integritas diri 
A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4 
E. 5 

 
68. Kunci : B 

Pembahasan :  
Teknologi Informasi dan Komunikasi 
A. 3 
B. 5 
C. 2 
D. 4 
E. 1 
 

69. Kunci : E 
Pembahasan :  
Teknologi Informasi dan Komunikasi 
A. 1 
B. 3 
C. 2 
D. 4 
E. 5 

 
70. Kunci : D 

Pembahasan :  
Sosial Budaya 
A. 4 
B. 1 
C. 2 
D. 5 
E. 3 
 

71. Kunci : A 
Pembahasan :  
Orientasi pada orang lain 
A. 5 
B. 4 
C. 3 
D. 2 
E. 1 

 
72. Kunci : B 

Pembahasan :  
Sosial Budaya 
A. 2 
B. 5 
C. 3 
D. 4 
E. 1 

 
73. Kunci : B 

Pembahasan :  
Pelayanan Publik 
A. 4 
B. 5 
C. 3 
D. 1 
E. 2 

 
74. Kunci : D 

Pembahasan :  
Pelayanan Publik/ mengendalikan diri 
A. 2 
B. 4 
C. 1 
D. 5 
E. 3 

 
75. Kunci : E 

Pembahasan :  
Jejaring kerja 
A. 2 
B. 4 
C. 3 
D. 1 
E. 5 

 
76. Kunci : B 

Pembahasan :  
Profesionalisme 
A. 2 
B. 5 
C. 3 
D. 4 
E. 1 

 
77. Kunci : E 

Pembahasan :  
Teknologi Informasi dan Komunikasi 
A. 4 
B. 3 
C. 1 
D. 2 
E. 5 

 
78. Kunci : A 

Pembahasan :  
Integritas diri dan orientasi kepada oranglain 
A. 5 
B. 1 
C. 4 
D. 3 
E. 2 

 
79. Kunci : D 

Pembahasan :  
Kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir 
orang lain/ jejaring kerja 
A. 2 
B. 3 
C. 4 
D. 5 
E. 1 

 
80. Kunci : D 

Pembahasan :  
Semangat berprestasi 
A. 3 
B. 2 
C. 4 
D. 5 
E. 1 

 
81. Kunci : A 

Pembahasan :  
Kemampuan bekerjasama kelompok/ 
Kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir 
orang lain 
A. 5 
B. 3 
C. 2 
D. 1 
E. 4 

 
82. Kunci : C 

Pembahasan :  
Teknologi Informasi dan Komunikasi 
A. 3 
B. 4 
C. 5 
D. 2 
E. 1 

 
83. Kunci : B 

Pembahasan :  
Bekerja mandiri dan tuntas 
A. 4 
B. 5 
C. 1 
D. 2 
E. 3 

 
84. Kunci : E 

Pembahasan :  
Profesionalisme  
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A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4 
E. 5 

 
85. Kunci : D 

Pembahasan :  
Sosial Budaya dan Integritas Diri 
A. 1 
B. 3 
C. 2 
D. 5 
E. 4 
 

86. Kunci : B 
Pembahasan :  
Bekerja mandiri dan tuntas 
A. 2 
B. 5 
C. 4 
D. 3 
E. 1 
 

87. Kunci : A 
Pembahasan :  
Pelayanan Publik dan Profesionalisme 
A. 5 
B. 4 
C. 3 
D. 2 
E. 1 

 
88. Kunci : E 

Pembahasan :  
Kreatifitas dan Inovasi 
A. 2 
B. 1 
C. 3 
D. 4 
E. 5 

 
89. Kunci : B 

Pembahasan :  
Profesionalisme  
A. 3 
B. 5 
C. 4 
D. 2 
E. 1 

 
90. Kunci : E 

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

91. Kunci : E 
Pembahasan :  
Jejaring kerja 
A. 3 
B. 4 
C. 2 
D. 1 
E. 5 
 

92. Kunci : E 
Pembahasan :  
Orientasi kepadaorang lain dan Integritas 
A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4 
E. 5 
 

93. Kunci : D 

Pembahasan :  
Orientasi pada orang lain dan Integritas diri 
A. 4 
B. 3 
C. 2 
D. 5 
E. 1 
 

94. Kunci : D 
Pembahasan :  
Profesionalisme 
A. 2 
B. 4 
C. 1 
D. 5 
E. 3 

 
95. Kunci : C 

Pembahasan :  
Mengendalikan diri 
A. 3 
B. 4 
C. 5 
D. 1 
E. 2 
 

96. Kunci : A 
Pembahasan :  
Kemampuan mengendalikan diri 
A. 5 
B. 4 
C. 3 
D. 2 
E. 1 
 

97. Kunci : B 
Pembahasan :  
Bekerjasama kelompok 
A. 4 
B. 5 
C. 1 
D. 2 
E. 3 

 
98. Kunci : B 

Pembahasan :  
Orientasi pada pelayanan 
A. 3 
B. 5 
C. 1 
D. 4 
E. 2 
 

99. Kunci : B 
Pembahasan :  
Bekerja mandiri dan tuntas 
A. 4 
B. 5 
C. 2 
D. 1 
E. 3 
 

100. Kunci : C 
Pembahasan :  
Bekerja mandiri dan tuntas 
A. 1 
B. 2 
C. 5 
D. 3 
E. 4 
 

 


