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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. Pada tanggal 5 September 1945, Sri Sultan Hamengku Buwono 

IX dan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Paku Alam VIII 
menyatakan bahwa wilayah Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat 
dan Kadipaten Pakualaman merupakan wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Melalui sebuah dekret 
kerajaan yang dikenal dengan “Amanat 5 September 1945”, 
monarki Yogyakarta resmi masuk dalam bingkai Indonesia. 
Sehari setelah itu, pemerintah pusat memberikan piagam 
penetapan “Piagam 19 Agustus 1945” yang merupakan bentuk 
penghargaan atas bergabungnya Kesultanan Ngayogyakarta 
Hadiningrat dengan Republik Indonesia. Yogyakarta menjadi 
kerajaan pertama yang menyatakan bergabung dengan 
Republik Indonesia. 
Sikap yang ditunjukkan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX 
dan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Paku Alam VIII 
adalah bentuk ... 
A. Blind nationalism  
B. Integrasi nasional 
C. Etnosentrisme budaya 
D. Patriotisme dan herosime 
E. Asimilasi budaya ke NKRI 

 
2. Nasionalisme sangat penting dimiliki oleh setiap pegawai ASN. 

Bahkan tidak sekedar wawasan saja tetapi kemampuan 
mengaktualisasikan nasionalisme dalam menjalankan fungsi 
dan tugasnya merupakan hal yang lebih penting. Diharapkan 
dengan adanya nasionalisme yang kuat, maka ..... 
A. ASN memiliki peranan yang menentukan dalam 

penyelenggaraan negara, terlebih untuk negara yang 
sangat luas wilayahnya diperlukan kemampuan yang 
memadai dari para penyelenggaranya.  

B. sejumlah keputusan strategis mulai dari merumuskan 
kebijakan sampai pada implementasi kebijakan dalam 
berbagai sektor pembangunan dilaksanakan oleh ASN.  

C. setiap pegawai ASN memiliki orientasi berpikir 
mementingkan kepentingan publik, bangsa dan negara. 
Pegawai ASN akan berpikir tidak lagi sektoral dangan 
mental blocknya, tetapi akan senantiasa mementingkan 
kepentingan yang lebih besar yakni bangsa dan negara. 

D. sistem kerja aparatur sipil negara (ASN) turut beradaptasi 
sesuai dengan regulasi yang mengatur tentang tatanan 
normal baru bagi ASN. Penyesuaian sistem kerja 
diperlukan untuk adaptasi selama pandemi masih terjadi. 
Selama tatanan normal baru, ASN bekerja secara fleksibel, 
yakni pelaksanaan tugas di kantor (work from office) dan 
bekerja dari rumah (work from home). 

E. dibutuhkan sosok aparatur sipil negara (ASN) yang 
profesional, yang mampu memenuhi standar kompetensi 
tiga jabatannya, sehingga mampu melaksanakan tugas 
jabatannya secara efektif dan efisien. Dan untuk dapat 
membentuk sosok ASN profesional tersebut perlu 
dilakukan pembinaan melalui jalur pelatihan. 

3. Tujuan Reformasi Birokrasi pada tahun 2025 adalah untuk 
mewujudkan birokrasi kelas dunia, dan hal ini merupakan 
respon atas masalah ... 
A. banyaknya mutasi dan promosi yang dilakukan tidak sesuai 

aturan main sehingga memunculkan KKN. 
B. keterlambatan pencairan gaji pegawai negeri sipil (PNS) di 

beberapa daerah di Indonesia yang menunjukkan tata 
kelola pemerintahan yang masih lemah. 

C. radikalisme dianggap semakin mudah dan masif melalui 
dunia maya, nyaris seluruh kelompok masyarakat menjadi 
rawan terpapar radikalisme, tidak terkecuali Aparatur Sipil 
Negara (ASN). 

D. rendahnya kapasitas dan kemampuan Pegawai Negeri Sipil 
dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis, yang 
menyebabkan posisi Indonesia dalam percaturan global 
belum memuaskan. 

E. seorang penyelenggara negara yang mendapatkan 
kekuasaan dan kewenangan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan memiliki atau diduga memiliki 
kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang 
yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas 
dan kinerja yang seharusnya. 

 
4. Perwujudan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 

berdasarkan kondisi kepuluan nusantara sebagai satu kesatuan 
politik dalam mengandung arti bahwa ... 
A. segala isi dan kekayaan yang hidup merupakan kesatuan 

wilayah, wadah dan ruang hidup. 
B. kebulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 

(NKRI) bersumber dari kekayaan alam seluruh wilayah 
yang menjadi milik bersama. 

C. keserasian dan keseimbangan ekonomi di seluruh wilayah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

D. tidak ada batasan bagi wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia (NKRI). 

E. kestabilan negara harus dipertahankan atas dasar 
kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 
(NKRI). 

 
5. Seorang pahlawan nasional yang mendapat tanda jasa pada 

tanggal 9 November 2007 dari Presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono dengan jasa-jasa seperti; 
- Terlibat aktif dalam Kongres Pemuda II (1928). 
- Aktif di Partai Indonesia, pecahan dari PNI. 
- Menolak berkolaborasi dengan Jepang (1942) sehingga dia 

ditangkap. 
- Mendukung penjualan aset asing seperti Shell dan 

mengembangkan kota Palembang sebagai lokomotif 
ekonomi bangsa Indonesia. 

- Aktif di perjanjian Linggarjati. 
- Ditangkap dalam Agresi Militer Belanda I karena 

jabatannya sebagai Wakil Perdana Menteri. 
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Pahlawan yang dimaksud adalah ... 
A. Frits Laoh 
B. Sutan Syahrir 
C. Amir Sjarifuddin 
D. Adnan Kapau Gani 
E. Ali Sastroamidjojo 

 
6. Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi 

karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan 
aspek-aspek kebudayaan lainnya. Akibat yang bisa ditimbulkan 
apabila pengaruh gloalisasi tidak disikapi dengan baik pada 
bidang sosial budaya adalah ... 
A. jatuhnya harga diri bangsa  
B. hancurnya martabat bangsa  
C. terkenalnya budaya Indonesia 
D. hilangnya jati diri dan identitas nasional  
E. tingginya laju perdagangan internasional  

 
7. Proses integrasi sosial dalam masyarakat yang berbeda-beda, 

seperti akulturasi dan asimilasi budaya. Pengertian dari 
akulturasi budaya adalah ... 
A. percampuran dua atau lebih kebudayaan menjadi 

kebudayaan baru yang bersifat melebur. 
B. percampuran dua kebudayaan atau lebih dan melahirkan 

budaya baru dengan saling mempertahankan ciri ciri 
kebudayaan asal. 

C. menciptakan budaya baru dari  kesepakatan kelompok 
dalam suatu wilayah tertentu. 

D. menggantikan budaya lama dengan budaya baru tanpa 
menghilangkan ciri-ciri dan unsur budaya lama yang 
dianggap baik. 

E. melestarikan budaya-budaya lama yang disesuaikan 
dengan perkembangan sosial budaya masyarakat. 

 
8. Perhatikan contoh deskripsi berikut ini! 

Negara Korea Utara memiliki pemimpin yang terkenal akibat 
kenyentrikannya dalam memimpin sebuah negara. Salah satu 
kebijakan yang diterapkan pemimpin Korea Utara ini adalah 
setiap warga negaranya harus memiliki gaya potongan rambut 
yang sudah ditentukan jika tidak, maka akan mendapat sanksi 
tertentu.  
Keseragaman yang disebut di atas dikenal dengan integritas ... 
A. Koersif 
B. Persuasif  
C. Fungsional  
D. Normatif  
E. Ideologis 

 
9. Perkembangan teknologi dan informasi harus disikapi oleh 

negara Indonesia dengan kondisi geografis sebagai negara 
kepulauan demi terciptanya persatuan dan kesatuan. 
Peningkatan teknologi komunikasi dan informasi tersebut 
memiliki tujuan untuk ... 
A. menjaga stabilitas pemerintahan  
B. menumbuhkan rasa nasionalisme  
C. melindungi seluruh warga negara Indonesia 
D. membuat kebijakan demi terciptanya ekonomi kerakyatan 
E. mengidentifikasi potensi-potensi yang ada di seluruh 

daerah 
 
10. Pergerakan Nasional merupakan istilah yang digunakan pada 

fase sejarah Indonesia dalam mencapai kemerdekaan yang 
terjadi dalam kurun waktu 1908-1945. Faktor utama pendorong 
lahirnya pergerakan nasional Indonesia adalah ... 
A. adanya kebebasan melalui politik pintu terbuka. 
B. pengaruh kemenangan Rusia terhadap Jepang tahun 

1904-1905. 

C. adanya pembelaan untuk memperbaiki nasib bangsa oleh 
Multatuli.  

D. peranan kaum bangsawan yang memperjuangkan 
kepentingan rakyat.  

E. kondisi politik, ekonomi, dan sosial budaya yang 
diskriminatif pada masa Belanda. 
 

11. Dalam konteks Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berdasarkan 
Undang-undang ASN, maka setiap PNS perlu memahami 
dengan baik fungsi dan tugasnya, selain dalam hal ... 
A. menumbuhkan semangat integritas kebangsaan 
B. menentukan pola kerja yang sesuai dengan sikap seorang 

ASN 
C. memberikan pelayanan publik yang profesional dan 

berkualitas 
D. memperat persatuan dan kesatuan Negara Republik 

Indonesia 
E. melaksanakan   kebijakan   publik   yang   dibuat   oleh   

Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai UU. 
 
12. Menjadi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang profesional 

memerlukan pemenuhan terhadap beberapa persyaratan 
berikut di bawah ini, kecuali dalam hal ... 
A. mengambil tanggung jawab, antara lain dilakukan dengan 

menunjukkan sikap dan  perilaku  yang  mencerminkan  
tetap disiplin dan akuntabilitas, mengakui dan memperbaiki 
kesalahan yang  dibuat,  fair  dan  berbicara berdasarkan  
data, menindaklanjuti dan menuntaskan komitmen, serta 
menghargai integritas pribadi.  

B. menunjukkan sikap mental positif, antara lain diwujudkan 
dalam sikap dan perilaku bersedia menerima tanggung 
jawab kerja, suka menolong, menunjukkan respek dan 
membantu orang lain sepenuh hati, tidak tamak dan tidak 
arogan, serta tidak bersikap diskriminatif atau melecehkan 
orang lain.  

C. mengutamakan keprimaan, antara lain ditunjukkan melalui 
sikap dan perilaku belajar terus   menerus, semangat 
memberi kontribusi melebihi harapan, dan selalu berjuang 
menjadi lebih baik.  

D. menyesuaikan hak dan kewajiban, menghindari pekerjaan 
yang ekstra, orientasi pada pemikiran individu dalam 
menyelesaikan tugas dan terus aktif berkompetisi menjadi 
PNS yang unggul demi peningkatan hak dan gaji yang lebih 
tinggi. 

E. memegang teguh kode etik, antara lain menampilkan diri 
sesuai profesinya sebagai PNS, menjaga konfidensialitas, 
tidak pernah berlaku buruk terhadap masyarakat yang 
dilayani maupun rekan kerja, berpakaian sopan sesuai 
profesi PNS, dan menjunjung tinggi etika-moral PNS. 

 
13. Adanya toleransi antara otoritas agama dan otoritas negara 

membuat agama tidak bisa dibatasi hanya dalam ruang privat. 
Agama punya kemungkinan terlibat dalam ruang publik. Jika 
agama hanya berada dalam ruang privat, yang terjadi adalah 
hal-hal di bawah ini kecuali ... 
A. Ekspresi spiritual seseorang terputus dari kehidupan publik.  
B. Menguatnya fungsi agama dan ketatanegaraan Indonesia 
C. Politik sekuler akan memandang rendah agama dan 

mengabaikan nilai-nilai ketuhanan. 
D. Kehidupan publik menjadi kering dalam makna. Ada 

kekosongan nilai dalam aktivitas publik masyarakat.  
E. Muncul keadaan dimana spiritualitas tanpa 

pertanggungjawaban sosial pada satu pihak, dan politik 
tanpa jiwa pada pihak lain. 
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14. Pasangan calon Kepala Daerah dalam Pilkada 2020 harus 
dapat bersaing secara beradab. Salah satu caranya adalah 
dengan mengedepankan kampanye bersifat promotif 
(mengajak) ketimbang konfrontatif (menyerang). Alasannya, 
kampanye bersifat promotif akan menunjukkan tingginya 
kualitas bangsa Indonesia dalam berdemokrasi. Dampaknya 
juga akan terasa lebih baik. Rakyat bisa lebih jernih menilai visi-
misi yang ditawarkan setiap pasangan calon sehingga lebih 
obyektif dalam menentukan pilihan. Pasangan calon Kepala 
Daerah harus menghindari kampanye dengan isu agama agar 
terhindar dari konflik antar umat beragama sehingga bangsa ini 
tidak terpecah belah. 
Deskripsi di atas menunjukkan bahwa nilai Pancasila yang 
dikedepankan adalah ... 
A. sila 1 dan 3 
B. sila 2 dan 4 
C. sila 4 dan 1 
D. sila 3 dan 5 
E. sila 4 dan 5 

 
15. Sesuai ketentuan yang berlaku pada UUD NRI Tahun 1945 

pada pasal 8, pernyataan di bawah ini yang salah adalah ... 
A. Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak 

dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, 
ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa 
jabatannya.  

B. Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, 
selambatlambatnya dalam waktu tigapuluh hari, Dewan 
Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang istimewa 
untuk memilih Wakil Presiden dari beberapa calon yang 
diusulkan oleh Partai Politik pemenang Pemilu. 

C. Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, 
selambatlambatnya dalam waktu enam puluh hari, 
Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan 
sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon 
yang diusulkan oleh Presiden. 

D. Selambatlambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis 
Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang 
untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua 
pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang 
diusulkan oleh partai politik yang pasangan calon 
Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak 
pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, 
sampai akhir masa jabatannya.  

E. Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, 
diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya 
dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana 
tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri 
Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara 
bersamasama.  

 
16. Bendera negara diatur menurut UUD 1945 pasal 35. Bendera 

Negara Sang Merah Putih berbentuk empat persegi panjang 
dengan ukuran lebar 2/3 (dua-pertiga). Bendera Negara dibuat 
dengan ketentuan ukuran 200 cm x 300 cm adalah untuk 
penggunaan di ... 
A. lapangan umum 
B. lapangan kantor dan sekolah 
C. lapangan istana kepresidenan 
D. ruangan di mobil Presiden dan Wakil Presiden 
E. upacara di taman makam pahlawan 

 
17. Peraturan perundang-undangan yang telah mendapatkan 

persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat atau pemerintah dan 
telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka wajib 
ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh bangsa Indonesia. 
Mentaati berasal dari kata dasar taat yang artinya patuh atau 

tunduk. Orang yang patuh atau tunduk pada peraturan adalah 
orang yang sadar. Berikut ini seseorang dikatakan mempunyai 
kesadaran terhadap aturan atau hukum, selain dalam hal ... 
A. Memiliki pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum 

yang berlaku, baik di lingkungan masyarakat ataupun di 
negara Indonesia. 

B. Memiliki Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan 
hukum, artinya bukan hanya sekedar dia tahu ada hukum 
tentang pajak, tetapi dia juga mengetahui isi peraturan 
tentang pajak tersebut. 

C. Memiliki sikap positif terhadap peraturan-peraturan hukum. 
D. Menunjukkan perilaku yang sesuai dengan apa yang 

diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

E. Menunjukkan perilaku taat aturan karena ada sanksi yang 
keras, sikap mentaati peraturan yang berlaku di depan 
petugas. 

 
18. Sesuai ketentuan konstitusi yang berlaku, pengadilan pertama 

bagi rakyat Indonesia untuk mendapatkan keadilan adalah 
Pengadilan Negeri, sedangkan Pengadilan Tinggi dan 
Mahkamah Agung akan berfungsi sebagai ... 
A. peradilan KKN 
B. peradilan khusus  
C. peradilan istimewa 
D. peradilan banding dan kasasi 
E. peradilan perkara berat dan lebih berat 

 
19. Forum kerja sama tahunan negara-negara demokrasi di Asia 

yang diadakan setiap bulan Desember di Indonesia. Forum ini 
bertujuan untuk memperkuat kapasitas demokrasi dan institusi 
demokrasi melalui diskusi antar-negara. Terdapat 20 negara 
yang menjadi peserta dalam forum ini yang mana tiap negara 
diwakili oleh masing-masing Menteri Luar Negeri. Acara ini 
digelar pertama kali pada 10-11 Desember 2008 dengan tema 
Building and Consolidating Democracy: A Strategic Agenda for 
Asia. Kerjasama internasional yang dimaksud adalah ... 
A. ASEAN 
B. KTT G15 
C. Konferensi Asia Afrika 
D. Bali Democracy Forum 
E. Organisasi Konferensi Islam 

 
20. Keteguhan dan tekad bangsa Indonesia untuk menegakkan 

kemerdekaan dan menentang penjajahan. Pernyataan ini tidak 
hanya tekad bangsa untuk merdeka, tetapi juga berdiri di 
barisan paling depan untuk menghapus penjajahan di muka 
bumi adalah makna pembukaan alinea yang … 
A. pertama 
B. kedua 
C. ketiga  
D. keempat 
E. pertama dan keempat 

 
21. Empat (4) pilar kebangsaan Indonesia dianggap perlu di era 

modern seperti saat ini sebagai sebuah identitas bangsa dan 
konsep bela negara yang memiliki tujuan untuk … 
A. menyatukan (integrasi) keberagaman di Indoensia yang 

terdiri dari banyak suku, agama, sosial budaya yang 
berbeda serta kewilayahan yang luas. 

B. menonjolkan semangat kedaerahan yang merupakan 
budaya asli bangsa sehingga tiap daerah di Indonesia 
memiliki budaya khas sendiri. 

C. sikap primordialisme yang digunakan dalam rangka 
integrasi budaya, politik, agama, dan sosial budaya. 

D. meningkatkan demokrasi yang bebas untuk memperoleh 
kebebasan politik dalam rangka modernisasi demokrasi. 
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E. mengenalkan pada dunia tentang 4 pilar yang merupakan 
pemersatu bangsa Indonesia yang beragam dan tidak 
dimiliki oleh negara-negara lain. 

 
22. Achun adalah pemuda berkewarganegaraan Cina yang 

menganut asas ius sanguinis, dia menikah dengan Julie, 
berkewarganegaraan Amerika yang menganut asas ius soli. 
Mereka belum mengganti kewarganegaraannya masing-masing. 
Dari perkawinan mereka itu Julie melahirkan anak mereka yang 
bernama Chunlie di negara Indonesia yang menganut asas ius 
sangunis.  
Dari uraian cerita di atas, maka Chunlie menjadi … 
A. warga negara Cina 
B. warga negara Amerika  
C. warga negara Indonesia  
D. warga negara Cina dan Amerika 
E. warga negara Amerika dan Indonesia 

 
23. Jamal Nasution adalah seorang eksportir sukses, kerap kali ke 

luar negeri, segala macam fasilitas hidup sangat lengkap dan 
serba canggih. Namun dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari 
dia lebih senang ke pasar tradisional dari pada berbelanja di 
super market modern.  
Dari kehidupan Jamal Nasution yang perlu diteladani adalah 
dalam hal … 
A. mempertahankan jati diri sebagi bangsa yang ramah.  
B. cara mengelola keuangan dengan sistem manajemen 

modern.  
C. melestarikan pola hidup sederhana yang dilandasi hemat 

dan cermat.  
D. sikap hidup merakyat mau bergabung dengan rakyat kecil.  
E. kesukseskan hidup yang kerap kali berkunjung ke luar 

negeri. 
 

24. Perang Dingin (Cold War) yang terjadi antara Amerika Serikat 
(Blok Barat) dengan Uni Soviet (Blok Timur) mendorong negara-
negara di benua Asia-Afrika mencari alternatif untuk ikut 
memelihara perdamaian dunia dengan cara ... 
A. mendirikan ASEAN. 
B. mendirikan negara Non Blok. 
C. mengusulkan dibentuknya pasukan perdamaian PBB. 
D. menyelenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi antar negara 

Asia-Afrika. 
E. menolak dijadikannya pengkalan senjata nuklir dari kedua 

negara adi kuasa. 
 
25. Selama pendudukan (penjajahan) Jepang di Indonesia, K.H. 

Zaenal Mustofa serta kelompok Islam lainnya pernah melakukan 
pemberontakan terhadap Jepang. Dan hal ini dikarenakan ... 
A. ketidakpuasan atas janji Jepang. 
B. tidak bersedia melakukan seikeirei. 
C. penderitaan rakyat akibat romusha.  
D. tidak adanya kebebasan rakyat dalam berorganisasi. 
E. K.H. Zaenal Mustofa dipaksa Jepang bertempur melawan 

NICA. 

 
26. Perhatikan paragraf berikut! 

(1) Kabut asap yang terjadi di wilayah Deli Serdang  
berdampak buruk pada kesehatan   masyarakat. (2) Tercatat 
sejak tiga bulan terakhir penderita Infeksi Saluran Pernafasan 
Akut (ISPA) di Kabupaten Deli Serdang mencapai 11.922 jiwa. 
(3) Berdasarkan data Dinas Kesehatan (Dinkes ) Deli Serdang, 
pada bulan Juli ada 3.835 kasus, bulan Agustus 5.627 kasus, 
dan bulan September 2.460 kasus. 

(4) Langkah-langkah untuk mengantisipasi  bertambahnya 
korban akibat kabut  asap sudah dilakukan, mulai dari 
perawatan dan pengobatan, hingga mengeluarkan surat intruksi. 

(5) Selama kabut asap masyarakat diimbau agar tidak terlalu 
sering keluar rumah, terutama malam hari. Alasan dari imbauan 
tersebut karena adanya peningkatan udara kotor dari kabut 
asap ini. 
Sumber : http://daerah.sindonews.com 
Kalimat fakta dalam paragraf tersebut terdapat pada kalimat 
nomor…  
A. (4) dan (5) 
B. (2) dan (4) 
C. (1) dan (3) 
D. (2) dan (3) 
E. (1) dan (2) 
 

27. Perhatikan paragraf berikut! 
Terkesan aneh bin ajaib jika pemerintah melalui 

kementerian Energi dan Sumber Daya Miniral (ESDM) dengan 
menggandeng Majelis Ulama Indonesia (MUI)  menggunakan 
fatwa haram menggunakan BBM bersubsidi bagi orang mampu. 
Langkah demikian merefleksikan ketidakberdayaan Pemerintah  
merumuskan kebijakan mengatasi subsidi bahan bakar minyak 
yang dinilai tidak tepat sasaran. Kekacauan kebijakan subsidi 
terletak pada desain kebijakan itu sendiri tanpa dikaitkan 
dengan problem nasional lain terkait energi. Semua itu 
sebenarnya disebabkan oleh ketidakjelasan Pemerintah dalam 
mengelola energi nasional. 
Arti istilah fatwa  dalam paragraf tersebut adalah… 
A. usulan 
B. imbauan 
C. pengumuman 
D. keputusan 
E. larangan 
 

28. Cermati kata yang bercetak miring dalam paragaraf berikut! 
  Kritik jangan menjatuhkan pihak lawan poitik, tetapi juga 
memperhatikan tanggung jawab moral. Memberikan kritik 
terhadap orang lain, tetapi menyalahkan kritik orang lain 
terhadap dirinya. Itu ambivalensi etika dan egoisme orang yang 
antikritik. Ini adalah antidemokratis bukan demokratis sejati. Jika 
etika kritik tidak diperhatikan dapat mengganggu stabilitasi dan 
kerukunan. Kritik yang menggunakan “bahasa topeng” juga 
membohongi publikasi.  
Kata yang digunakan untuk memperbaiki penggunaan kata 
serapan yang tercetak miring dalam paragraf tersebut adalah… 
A. Egois, antidemokrat, demokrat, stabilitas, publik 
B. Egoisme, antidemokrasi, demokratisasi, stabilis, pablik 
C. Egoistis, antidemokrasi, demokrat, stabilitas, publik 
D. Egoistis, antidemokratisme, demokrat, stabilitas, publik 
E. Egoist, antidemokratis, demokrat, stabilitas, publik 
 

29. Bacalah paragraf berikut! 
     (1) Jamur memang bisa menjadi hidangan yang lezat dan 
menyehatkan.(2) Namun, tidak semua jamur yang ada di dunia 
bisa dijadikan hidangan layak dikonsumsi.(3 ) Beberapa jamur 
mengandung zat racun yang bisa membahayakan tubuh.(4) 
Senyawa berbahaya yang terdapat dalam beberapa jenis jamur, 
di antaranya amatoksin, muskarin, kholin, giromitrin, falin, 
atropin, dan asam halvevat. (5) Senyawa-senyawa tersebut bisa 
menyebabkan kematian. 
Sumber: Enjo Suharjo, Budi Daya Jamur Merang dengan Media 
Kardus, Jakarta, Argomedia Pustaka, 2006. 
Kalimat  utama paragraf tersebut terdapat pada nomor… 
A. (5) 
B. (4) 
C. (3) 
D. (2) 
E. (1) 
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30. Perhatikan Tajuk rencana berikut! 
Pemerintah Indonesia seharusnya tidak terlalu lama 

terkesima atas terpilihnya Barrack Obama sebagai Presiden 
Amerika Serikat yang memiliki hubungan historis dengan 
Indonesia. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak 
boleh hanya puas dengan kunjungan Obama ke Indonesia 
tahun 2010 lalu. Pemerintah juga tidak boleh cukup berbangga 
dengan pengakuan Obama dalam bahasa Indonesia menyebut 
makanan kesukaannya, seperti bakso, nasi goreng, dan 
makanan Indonesia lainnya. 

Keterikatan Obama dengan Indonesia yang memiliki 
ayah tiri warga negara Indonesia juga tidak cukup hanya sampai 
urusan pengakuannya sebagai “anak menteng”, Jakarta. Akan 
tetapi, Pemerintah seharusnya lebih dari itu. Pemerintah jangan 
hanya berharap Obama yang berinisiatif agar posisinya orang 
nomor satu negara Paman Sam menguntungkan Indonesia. 
Pemerintah Indonesia seharusnya lebih pintar memanfaatkan 
peluang yang telah dibuka Obama untuk menjalin kerja sama 
positif di bidang pemerintahan. 
Sumber: http://www. Suarakarya-online.com/news.html? 
Permasalahan dalam opini tajuk rencana ditujukan kepada… 
A. Ayah tiri Obama 
B. Masyarakat Indonesia 
C. Pemerintah Amerika serikat 
D. Pemerintah Indonesia 
E. Barrack Obama 
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BAGIAN II :   TES INTELEGENSI UMUM (TIU) 
Jumlah soal   :   35 
Keterangan  :   Dilarang menggunakan alat bantu (Kamus, tabel, Kalkulator, HP, tablet, dsb.) 

 
SINONIM 
  

31. SUPREMASI = ... 
A. Kekuatan 
B. Kebersamaan 
C. Dominasi 
D. Asimilasi 
E. Dukungan 

 
ANTONIM 

 

32. FUNDAMENTALISME >< …  
A. Frontal 
B. Idealisme 
C. Liberalisme 
D. Ateis 
E. Fandalisme 

 
ANALOGI 

 

33. BHINEKA : TUNGGAL = BONAFID : … 
A. Marjinal 
B. Prominen 
C. Monoton 
D. Konstan 
E. Netral 

 
34. OBSERVASI : PEMANTAUAN = ... : PERSEORANGAN 

A. Mandiri 
B. Oknum 
C. Berdikari 
D. Berjuang 
E. Odoran 

 
KEMAMPUAN KUANTITATIF  
 

35. Nilai dari ( ) ...5302030:3030 =−++   

A. – 31  
B. – 30  
C. – 29  
D. – 28  
E. – 27  

 

36. Jika nilai dari 13322 =− nm , dan 19=+ nm , maka nilai 

...=−nm   
A. 4 
B. 5 
C. 6 
D. 7 
E. 8 

 

37. Diketahui 5,11 =−m

 

maka nilai 
( )

...
26

3
1
=

+ −mm
 

A. 
7

3
 

B. 
8

3
 

C. 
4

1  

D. 
3

1  

E. 
2

1  

38. Diketahui nilai x adalah 25% dari 64 dan y adalah 87,5% dari 
16, maka nilai hubugan 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 

 

39. Jika 
3

81

5

1

2
=

−
m

 

dan 75=n  maka hubungan antara x dan y 

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

 

40. Jika x = 25 dan y = 45, maka nilai dari xyyx 222 ++  adalah 

...  
A. 40 
B. 50 
C. 60 
D. 70 
E. 80 

 

41. Nilai x yang memenuhi pada persamaan 

( ) ( )3248360 +=− xx  adalah … 

A. – 13 
B. – 12 
C. – 11 
D. – 10 
E. – 9  

 

42. Pada suatu kelas yang terdiri dari 50 orang, terdapat 36 orang 
yang gemar bernyanyi, 14 orang yang gemar menari dan 
bernyanyi, serta 5 orang tidak gemar keduanya. Berdasarkan 
kondisi tersebut, maka banyak yang hanya gemar menari 
adalah ... 
A. 9 
B. 10 
C. 11 
D. 12 
E. 13 

 

43. Tukang A mampu mengerjakan  renovasi dapur selama 5 jam, 
sedangkan tukang B mampu mengerjakan pekerjaan yang 
sama selama 7 jam. Jika tukang A dan tukang B bekerja 
bersama-sama, maka waktu yang dibutuhkan mereka untuk 
merenovasi dapur adalah … 
A. 1 jam 40 menit 
B. 2 jam 15 menit 
C. 2 jam 55 menit 
D. 3 jam 10 menit 
E. 3 jam 25 menit 

 
44. Sabiya membeli 18 pensil dan 12 pulpen harus membayar 

seharga Rp.180.000,00 maka jika Sabiya membeli 3 pensil dan 
2 pulpen yang sama, hanya perlu membayar seharga ... 
A. Rp. 25.000,00 
B. Rp. 30.000,00 
C. Rp. 35.000,00 
D. Rp. 40.000,00 
E. Rp. 45.000,00 
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45. Mira ingin berlibur saat pandemi seperti ini karena harga tiket 
pesawat sedang mengalami penurunan. Ternyata Maskapai G 
memberlakukan potongan harga 40% untuk semua 
penerbangan. Karena memesan via travel A, dikenai pajak 10%. 
Jika Mira ingin pergi dari kota X ke kota Y dengan harga awal 
tiket Rp. 4.000.000,00, maka harga akhir yang dibayarkan Mira 
untuk tiket tersebut adalah ...  
A. Rp. 2.370.000,00 
B. Rp. 2.640.000,00 
C. Rp. 2.830.000,00 
D. Rp. 2.900.000,00 
E. Rp. 3.200.000,00 

 
ANALYTICAL REASONING  
 
46. Sebuah kelas privat kelompok bimbingan belajar terdiri 

atas lima orang anak. Hari ini mereka ada jadwal belajar 

Bersama. Sandy datang sebelum Rian, Rian datang 

sesudah Arif tetapi sebelum Rema. Arif datang sesudah 

Sandy. Biya datang sesudah Rema. Anak yang pertama 

dan terakhir kali datang berturut-turut adalah … 

A. Sandy dan Rian 
B. Arif dan Biya  
C. Rian dan Biya  
D. Rema dan Arif  
E. Sandy dan Biya  

 
Mia kursus computer setiap Rabu. Cindy harus kursus Bahasa 
Mandarin setiap Kamis. Sedangkan Dino kursus Bahasa Inggris tiga 
kali seminggu setiap Selasa, Rabu dan Kamis. Sementara Emi harus 
kursus Bahasa Jepang pada hari yang sama dengan Dino kecuali 
hari Rabu. Rendi pergi kursus Matematika setiap hari Senin, Rabu, 
dan Jum’at.  
 
47. Berdasarkan kondisi tersebut, hari apa yang paling banyak 

jumlah siswa yang pergi kursus? 
A. Senin  
B. Selasa  
C. Rabu 
D. Selasa dan Kamis 
E. Rabu dan Kamis    
 

48. Maya membeli segala macam novel dan beberapa kamus. Fahri 
menyenangi buku-buku fiksi. Zia penggemar ensiklopedia. Indri 
penggemar biografi, sedang Sabiya menyukai buku-buku non 
fiksi. Jika dibuat kelompok membaca dengan dengan anggota 3 
orang dengan jenis bacaan yang sama, susunan yang paling 
sesuai adalah… 
A. Fahri, Zia, Sabiya 
B. Fahri, Maya, Sabiya 
C. Fahri, Indri, Maya 
D. Zia, Indri, Sabiya 
E. Fahri, Zia, Maya 
 

Dalam sebuah team terdapat enam orang pemain, Azmi, Baim, Cino, 
Dino, Edi dan Farel. Setiap pemain membawa bola dan kemudian 
memberikannya ke pemain lain. Pada sebuah permainan, setiap 
anggota membawa bola dapat satu kali. Permainan itu diatur 
sebagai berikut : 
➢ Baim menerima bola dari Azmi 
➢ Farel membawa bola setelah Edi 
➢ Dino membawa bola sebelum Azmi 
➢ Cino memberikan bola ke pada Farel 
 
49. Manakah dari yang berikut ini yang bisa menjadi urutan pemain 

membawa bola? 
A. Edi, Dino, Azmi, Cino, Farel, Baim 

B. Edi, Dino, Cino, Farel, Azmi, Baim 
C. Cino, Farel, Edi, Dino, Azmi, Baim 
D. Azmi, Baim, Edi, Dino, Cino, Farel 
E. Azmi, Baim, Edi, Dino, Cino, Farel 

 
PENARIKAN KESIMPULAN  
 
50. Semua pengusaha mengalami kesulitan selama pandemi. 

Sementara pengusaha mengurangi gaji karyawannya. Jadi ... 
A. Semua pengusaha mengalami kesulitan selama pandemi 

dan tidak mengurangi gaji karyawannya 
B. Sementara pengusaha mengalami kesulitan selama 

pandemi dan tidak mengurangi gaji karyawannya 
C. Ada yang mengalami kesulitan selama pandemi 

mengurangi gaji karyawannya 
D. Sementara banyak pengusaha mengurangi gaji 

karyawannya karena sedang krisis saat pandemi. 
E. Tidak dapat disimpulkan  

 
51. Tak semua pemimpin memikirkan kesusahan rakyatnya. Semua 

yang memikirkan kesusahan rakyatnya adalah orang yang 
amanah. Jadi ... 
A. Semua pemimpin adalah orang yang amanah 
B. Sebagian pemimpin adalah orang yang amanah 
C. Sebagian orang yang amanah bukanlah pemimpin 
D. Semua orang yang amanah memikirkan kesusahan 

rakyatnya 
E. Tidak dapat disimpulkan 
 

52. Semua orang yang pernah gagal harus berjuang lebih untuk 
berhasil. Sebagian yang mengikuti tes CPNS tidak berjuang 
lebih untuk berhasil. Jadi ... 
A. Sebagian yang mengikuti tes CPNS bukan orang yang 

pernah gagal 
B. Sebagian yang mengikuti tes CPNS adalah orang yang 

pernah gagal 
C. Sebagian orang yang pernah gagal pernah mengikuti tes 

CPNS 
D. Semua orang yang pernah gagal tidak mengikuti tes CPNS 
E. Tidak dapat disimpulkan 
 

53. Tak satupun koruptor orang yang jujur. Beberapa pejabat bukan 
orang yang jujur. Jadi ... 
A. Tak satupun koruptor yang merupakan pejabat 
B. Semua pejabat bukan koruptor 
C. Sebagian pejabat bukan koruptor 
D. Semua orang yang jujur bukan pejabat 
E. Tidak dapat disimpulkan 
 

54. Jika giat belajar dan berlatih maka akan lulus tes CPNS. Jadi... 
A. Jika tidak giat belajar dan berlatih maka tidak akan lulus tes 

CPNS 
B. Jika giat belajar dan berlatih maka tidak akan lulus tes 

CPNS 
C. Jika lulus tes CPNS maka pasti giat belajar dan berlatih 
D. Tidak giat belajar dan berlatih atau lulus tes CPNS 
E. Tidak dapat disimpulkan 

 
55. Jika hari libur tiba maka lalu lintas di jalanan padat. Jika lalu 

lintas di jalanan padat maka akan terjadi kecelakaan. Jika terjadi  
kecelakaan maka jalanan akan macet. Ternyata jalanan tidak 
macet. Jadi … 
A. Tidak terjadi kecelakaan 
B. Lalu lintas tidak padat 
C. Jalanan tidak ramai 
D. Hari libur belum tiba 
E. Tidak dapat disimpulkan 

 
                  

 

Tryout CPNS 20 Desember 2020 

8 

DERET ANGKA DAN HURUF  
 

56. 48   25   144   100   432   400  ...   ... 
A. 1296  1600 
B. 1298  1600 
C. 1304  1600 
D. 1324  1800 
E. 1332  2000 
 

57. 156  120   312   600   624   3000   …   ...   
A. 1248   14000  
B. 1248   15000  
C. 1256   15000 
D. 1288   16000 
E. 1290   16000 

 

58. 32   142    174   316   490    ... 
A. 546    
B. 676    
C. 786    
D. 796    
E. 806    
 

59. D    E   G    F    H    I    K    ...    ... 
A. J    L 
B. J    M 
C. L   J 
D. K   L 
E. L   M 

 

60. P    Q    R    P    T    O    V    ...   ... 
A. M    W 
B. N    W 
C. N    X 
D. N    Y 
E. N    Z 

 

61. Z   Y   W   T   P   ...    ... 
A. H   A 
B. I    D 
C. J   C 
D. K   D 
E. K   E 

 

GAMBAR  
 

62. Tentukan gambar yang tepat untuk melengkapi gambar-gambar dibawah ini. 
01.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
        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 
 

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. Lisa bersama beberapa rekannya diundang oleh pak Joko untuk 

membicarakan sebuah proyek perbaikan jalan di sebuah 
kelurahan, mereka pun semua terlihat aktif dalam 
mengemukakan ide – ide untuk proyek tersebut. Beberapa hari 
kemudian Lisa melihat proyek tersebut sudah berjalan dan 
ternyata tanpa melibatkan dirinya yang sudah ikut 
merencanakannya tanpa pemberitahuan mengapa dirinya tidak 
dilibatkan, tetapi dia melihat beberapa rekannya yang lain 
terlibat langsung dalam proyek tersebut. Sepekan kemudian 
Lisa pun dihubungi oleh pak Joko agar turut andil dalam 
pelaksanan proyek yang sudah berlangsung tersebut, dan 
setelah diketahui ternyata proyek tersebut sedang bermasalah, 
jika Anda sebagai Lisa maka … 
A. menerima tawaran pak Joko karena merasa 

bertanggungjawab terhadap penyelesaian proyek tersebut 
B. menerima tawaran pak Joko dan meminta penjelasan 

mengapa di awal jalannya proyek dirinya tidak dilibatkan  
C. menolak ajakan pak Joko karena tersinggung tidak 

dipanggil sejak awal pengerjaan proyek 
D. menuruti permintaan pak Joko dan berterimakasih 

kepadanya karena sudah dilibatkan dalam pengerjaan 
proyek walaupun proyek tersebut sedang bermasalah 

E. langsung mengiyakan ajakan pak Joko karena selain untuk 
menambah pengalaman dan juga keuangan saya juga 
harus bertanggungjawab terhadap penyelesaiannya 

 
67. Saat berada di sebuah cafe Anda melihat mantan atasan Anda 

sedang bersama rekan kerja Anda dulu, mantan atasan Anda 
tersebut terkenal dengan atasan yang otoriter dan emosional 
bahkan Anda dulu sering kali dimarahinya walaupun hanya 
melakukan kesalahan yang tidak berarti dalam pekerjaan, sikap 
Anda … 
A. langsung beranjak dari café tersebut  
B. beranjak dari café setelah menyapa mereka  
C. tetap berada di café tersebut walaupun tidak menyapa 

mereka 
D. menyapa mereka walaupun masih ada dendam dengan 

mantan atasan 
E. lebih baik mencari café lain  
 

68. Anda memiliki seorang adik yang baru saja lulus SMA dan 
berencana akan melanjutkan pendidikan S1, namun rencana 
tersebut terkendala di biaya. Hal ini juga bersamaan dengan 
orang tua Anda yang sudah pensiun tahun lalu, sementara Anda 
juga sudah menikah yang memiliki seorang istri dan tiga orang 
anak yang juga membutuhkan biaya, maka Anda ... 
A. meminta sang adik agar mencari kerja dulu 
B. menyarankan agar orang tua mencari biaya dengan 

meminjam uang keluarga lain 
C. mengatakan kepada adik agar mengurungkan niatnya saja 
D. menyarankan adik untuk mencari beasiswa 
E. mencarikan biaya untuk adik dengan meminjam di kantor 
 

69. Bawahan Anda melakukan tugas yang Anda berikan kepadanya 
dengan sangat baik dan tepat waktu, maka Anda … 
A. puas, namun tidak memujinya karena bisa membuatnya 

sombong 
B. tidak akan memuji 
C. memuji setinggi – tingginya agar dia juga senang kepada 

saya 
D. memuji secara proposional 
E. biasa saja karena memang sudah menjadi tanggung 

jawabnya 

70. Tomy diinstruksikan atasannya untuk mengikuti acara seminar 
kepemimpinan di luar kota, tetapi saat itu Tomy juga sedang 
menyelesaikan tugas penelitian dari kampusnya. Jika Anda 
sebagai Tomy, maka Anda akan … 
A. mengikuti seminar dan menunda mengerjakan penelitian 

saya 
B. mengikuti seminar dan meminta orang lain untuk 

menyelesaikan pekerjaan saya 
C. segera menyelesaikan penelitian saya dan kemudian 

mengikuti seminar 
D. mengikuti seminar sambil membawa tugas penelitian saya 

untuk dikerjakan di tempat seminar 
E. menolak dengan halus perintah atasan dan tetap 

menyelesaikan penelitian saya 
 

71. Divisi tempat Anda bekerja baru saja merekrut karyawan baru 
sehingga ruangan kantor Anda yang sempit harus menambah 
sekat lagi untuk karyawan baru tersebut dan hal ini semakin 
mempersempit seluruh sekat termasuk sekat Anda. Maka sikap 
Anda ialah … 
A. Saya perlu waktu beberapa bulan untuk terbiasa dengan 

sempitnya sekat saya sekarang 
B. Seharusnya karyawan baru tidak perlu karena ruang sekat 

semakin sempit 
C. Saya harus menerima kondisi ini, karena perusahaan yang 

memiliki kekuasaan 
D. Saya menerima perubahan ini 
E. Saya mengajak rekan kerja lain untuk protes kepada 

atasan. 
 

72. Anda baru saja pindah ke sebuah tempat yang lebih padat 
penduduk dibandingkan dengan tempat tinggal yang lama. Anda 
kurang menyukai keramaian, maka Anda akan ... 
A. pindah rumah, meski tidak lebih luas 
B. menutup diri 
C. mencoba mengakrabkan diri dengan masyarakat sekitar 
D. menyibukkan diri di luar rumah 
E. tetap bersikap ramah dan sopan 
 

73. Rumah yang berada di sebelah rumah Anda baru saja dihuni 
oleh sebuah keluarga yang berasal dari luar kota. Tetangga 
tersebut memliki kebiasaan meminjam barang terutama 
peralatan dapur dan sering kali lupa mengembalikan. Maka 
Anda … 
A. marah dan tak mau meminjami lagi 
B. tak memikirkannya 
C. meminta mengembalikan dengan segera 
D. mengingatkan dengan cara halus 
E. memakinya  
 

74. Suatu ketika Anda memimpin sebuah rapat di kelurahan, 
seluruh peserta rapat terlihat antusias dan banyak yang 
menyampaikan pendapatnya. Pada rapat tersebut ada rekan 
Anda yang memiliki pendapat berbeda dari yang lain dan 
cenderung tidak disetujui oleh rekan – rekan lain, maka ... 
A. saya tetap mempertahankan pendapat saya 
B. berbeda pendapat bukan masalah serius 
C. saya mempertimbangkannya 
D. saya lihat dulu siapa dia 
E. menanyakan apa alasannya sehingga berani berbeda 

pendapat dengan saya sebagai pemimpin rapat 
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75. Sejak lulus kuliah 10 tahun lalu, Datuk memiliki target agar bisa 
menjadi manager di sebuah perusahaan. Dua bulan setelah 
lulus kuliah Datuk berhasil lolos seleksi di sebuah perusahaan 
besar ternama. Tahun demi tahun dia lewati dan saat ini dia 
memiliki kesempatan untuk mewujudkan impiannya. Datuk saat 
ini sudah menjadi Senior Officer dan selangkah lagi menjadi 
seorang manager, tetapi banyak yang harus dilalui Datuk 
terutama pesaing – pesaing yang memiliki posisi setara 
dengannya saat ini. Jika Anda sebagai Datuk, maka Anda akan 
… 
A. yakin akan mengalahkan para saingan saya 
B. berjuang jika berpeluang berhasil 
C. berusaha mengalahkan pesaing dengan mencari 

kelemahan mereka 
D. tidak takut akan kekalahan 
E. berusaha memberikan yang terbaik, berhasil atau tidak 

bukan menjadi masalah 
 

76. Ketika muncul sebuah masalah di dalam rumah tangga saya 
dikarenakan suatu hal yang saya lakukan, maka saya akan ... 
A. bertanggungjawab 
B. berusaha mencari siapa yang salah 
C. tidak mau terlibat 
D. berusaha mencari akar permasalahan dan cara 

memecahkannya 
E. lama kelamaan masalah tersebut akan hilang dengan 

sendirinya 
 

77. Tahun ini saya gagal dalam seleksi CPNS di kementrian 
keuangan, padahal saya sudah belajar dan berlatih dengan giat, 
maka saya ... 
A. mencari sedetail – detailnya siapa yang turut bertanggung 

jawab terhadap kegagalan saya tersebut 
B. mengevaluasi bagian mana yang menjadi titik lemah saya 
C. bersedih  
D. introspeksi diri dan meningkatkan kemampuan 
E. meminta bantuan orang – orang terdekat  
 

78. Saya akan turut memberikan kontribusi terhadap pembangunan 
nusa dan bangsa Indonesia … 
A. dengan menjadi ASN maka saya akan berkarya lebih baik 
B. dimanapun saya berkarya, saya akan turut memberikan 

kontribusi terhadap bangsa 
C. ketika saya menjadi birokrat  
D. ketika saya dipercaya menjadi wakil rakyat 
E. kapanpun, dimanapun  dan apapun profesi saya, saya akan 

tetap memberikan kontribusi terhadap pembangunan 
bangsa dan Negara, terlebih jika didukung pemerintah 

 
79. Istri Dewa akan melahirkan dalam waktu dekat. Karena tidak 

memiliki biaya Rumah Sakit maka Dewa meminjam uang 
kepada Dewi. Setelah dicek oleh Dewi ternyata uangnya hanya 
cukup untuk kebutuhan sehari – hari, maka sebaiknya Dewi ... 
A. meminta maaf dan mengatakan yang sebenarnya bahwa ia 

tidak memiliki uang untuk dipinjamkan 
B. meminjamkan sisa uang yang ia miliki 
C. menolak meminjamkan uang, karena hanya cukup untuk 

kebutuhan sehari – hari 
D. memberikan solusi dengan membantunya meminjam 

kepada teman lain 
E. menyarankan agar meminjam dari orang lain 
 
 
 
 
 
 

80. Saat ini Ecy bekerja sebagai freelancer di sebuah perusahaan 
lokal daerah di Medan, dia juga terdaftar sebagai mahasiswi 
magister di salah satu Universitas Negeri di kota tersebut. Bulan 
ini Ecy sangat disibukkan dengan proyek yang sedang ia 
kerjakan dan juga harus membagi waktunya untuk 
menyelesaikan tugas – tugas dari kampusnya, belum lagi ia 
juga harus menjaga Ibu nya yang sedang sakit. Jika Anda 
sebagai Ecy, maka … 
A. Ecy harus bisa membagi waktunya dalam menjalani hal ini 
B. Ecy harus bisa memprioritaskan tugas yang harus dia 

selesaikan terlebih dahulu 
C. semuanya penting, tetapi Ecy harus mendahulukan 

pekerjaannya 
D. Ibu harus didahulukan daripada kepentingan lain 
E. tugas kuliah harus segera diselesaikan karena jika tidak 

akan lama lulus dan butuh biaya lagi 
 

81. Setelah hujan deras, beberapa titik lampu di sekitar rumah saya 
padam dikarenakan tersambar petir, hal ini cukup mengganngu 
aktivitas warga sekitar di malam hari. Sebagai seorang yang 
tidak begitu memahami tentang kelistrikan, yang saya lakukan. 
A. Berusaha memperbaiki sendiri semaksimal yang saya bisa 
B. Memanggil tukang listrik untuk memperbaiki kerusakan 
C. Melapor kepada ketua RT dan meminta pertimbangan 

solusi 
D. Membiarkan saja sampai masalah tersebut teratasi dengan 

sendirinya 
E. Mengajak warga sekitar rumah untuk bersama – sama 

memperbaikinya 
 

82. Menurut saya kemampuan menguasai dan menggunakan 
teknologi informasi dan komunikasi bagi ASN adalah ... 
A. suatu hal yang dapat meningkatkan kinerja 
B. sebaiknya difokuskan pada ASN yang muda – muda 
C. suatu hal yang tidak wajib karena sulit dikuasai 
D. penting karena menjadi tuntutan Zaman sekarang 
E. wajib untuk ASN yang memiliki kapabilitaas 
 

83. Sebagai pegawai di perusahaan yang bergerak di bidang 
informasi saya ditugaskan atasan untuk membuat kumpulan 
berita – berita yang sedang hangat dibicarakan agar 
memudahkan dibaca nantinya, maka sebaiknya ... 
A. Saya buatkan kliping berita dari internet dengan jangka 

waktu tiap bulan 
B. Saya mengumpulkan berita – berita dari internet dan saya 

bookmark tiap alamatnya 
C. Saya kumpulkan berita majalah dan koran yang berisi 

berita penting 
D. Saya bersama teman – teman menyimpan tiap koran dan 

majalah ke rak – rak khusus 
E. Saya meminta bantuan OB untuk mengkliping koran yang 

penting 
 

84. Seseorang ingin mengirim hewan ternak melalui pelabuhan, 
tetapi ia tidak bisa menunjukkan surat kesehatan hewan yang 
memang sudah menjadi syarat. Akhirnya dilakukan 
pemeriksaan dan ternyata hewan tersebut pembawa penyakit 
menular dan harus dimusnahkan. Sebagai petugas, yang akan 
saya lakukan ialah … 
A. langsung memusnahkan hewan tersebut sesuai prosedur 
B. langsung memusnahkan hewan tersebut dan 

mengupayakan ganti rugi untuk pemiliknya 
C. menginformasikan kepada atasan terkait kasus ini 
D. menginformasikan kepada pemilik ternak bahwa hewan 

harus dimusnahkan dan tidak bisa dikirim 
E. meminta kepada pemilik untuk membawa kembali 

hewannya dengan syarat hasrus dimusnahkan 
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85. Maldini dan teman – temannya sedang berlatih sepakbola. Ini 
menjadi rutinitas mereka sebagai tim professional. Suatu ketika 
saat berlatih tiba – tiba Inzaghi keluar meninggalkan lapangan 
latihan begitu saja tanpa izin dan alasan yang jelas. Sebagai 
kapten kesebelasan sebaiknya Maldini … 
A. mengejar inzaghi dan memintanya untuk kembali berlatih 
B. bertanya kepada Inzaghi kenapa dia keluar lapangan 
C. melapor ke pelatih atas kejadian yang tidak baik ini 
D. berteriak keras untuk meminta Inzaghi kembali berlatih 
E. menghentikan latihan sejenak sambil menunggu Inzaghi 

kembali ke lapangan 
 

86. Seorang relasi yang baru saja bekerjasama dengan perusahaan 
yang saya pimpin mengundang saya untuk menghadiri acara 
pernikahan anaknya di kota yang sangat jauh dari tempat saya 
berada, maka saya akan ... 
A. mengirim anak buah saya untuk datang karena tidak kuat 

melakukan perjalanan jauh 
B. menghadiri undangan tersebut sebagai penghormatan 

kepadanya 
C. menghadiri undangan tersebut karena dia merupakan 

pemberi keuntungan yang cukup besar pada perusahaan 
saya 

D. menghadiri undangan tersebut dengan mengajak seluruh 
keluarga 

E. meminta maaf karena tidak menghadiri acara tersebut 
namun mentransfer sumbangan yang cukup besar 

 
87. Bagaimana pendapat Anda mengenai cara perusahaan untuk 

meningkatkan keuntungan dari hasil penjualan produk? 
A. Sebaiknya memproduksi dalam jumlah banyak dalam satu 

kali produksi 
B. Menurunkan harga jual produk dibandingkan harga di 

pasaran 
C. Memperluas area pemasaran produk 
D. Selalu menciptakan produk baru agar bisa bersaing dengan 

produsen lain 
E. Mencari bahan baku yang lebih murah dari biasanya 
 

88. Menurut saya kunci utama keberhasilan sebuah tim adalah … 
A. pimpinan yang tegas 
B. komunikasi yang baik antar anggota tim 
C. kemauan seluruh anggota tim untuk bekerja keras 
D. semangat bersama untuk meraih keberhasilan 
E. kesamaan visi dan misi anggota tim 
 

89. Guna menghasilkan kinerja yang baik, saya biasa mengatur 
pekerjaan kepada anggota tim dengan cara ... 
A. memberikan beban kerja sesuai fungsi 
B. memberikan beban kerja sama rata 
C. memberikan beban kerja sesuai kemampuan bekerja 
D. mengerjakan semua perkerjaan bersama – sama 
E. memberikan pekerjaan hanya pada orang – orang yang 

bisa saya percaya 
 

90. Dwi memberikan tugas kepada Tri sebagai bawahannya dengan 
SLA dua hari. Tiga hari kemudian ternyata Tri belum juga 
menyerahkan hasil kerjanya kepada Dwi, maka sikap Dwi ... 
A. sejak saat itu tidak akan memberikan Tri tambahan waktu 

lagi 
B. bersabar dan mendiamkannya saja 
C. memberikan waktu tambahan satu hari lagi kepada Tri agar 

ia dapat menyelesaikan pekerjaannya 
D. bertindak tegas kepada Tri dan memberinya peringatan 
E. menarik tugas tersebut dan memberikannya kepada orang 

lain 
 

91. Dalam melaksanakan sebuah tugas yang sudah dipercayakan 
kepada Anda, maka ... 
A. selalu menunggu keputusan pimpinan 
B. berani mengambil keputusan sendiri 
C. hanya mengambil keputusan yang berada dalam 

wewenang saya 
D. membuat keputusan dengan bantuan rekan 
E. tidak berani mengambil keputusan 
 

92. Dalam pelayanan kepada masyarakat biasanya saya akan 
mengedepankan ... 
A. keramahan 
B. kepuasan masyarakat 
C. aturan kantor 
D. keuntungan yang saya dapat 
E. kecepatan pelayanan 
 

93. Bagi saya, untuk menjadi ASN yang sukses saya harus ... 
A. mengikuti perintah dan arahan pimpinan secara loyal dan 

patuh 
B. melakukan pekerjaan yang terbaik dengan standard kinerja 

yang tinggi 
C. mengembangkan hal – hal baru yang belum pernah 

diciptakan sebelumnya 
D. menciptakan hubungan baik dengan setiap orang, rekan 

kerja dan pimpinan 
E. bekerja sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan 

oleh pimpinan 
 

94. Alif termasuk pegawai yang berprestasi baik di kantornya. 
Sebagai seorang marketing, Alif selalu mencapai targetnya 
bahkan sampai mencapai rata-rata 165% dalam sebulan, 
bahkan Alif pernah menembus targetnya di angka 500% pada 
bulan Juli, padahal situasi market di lapangan sangat berat, 
belum lagi didukung dengan situasi pandemic. Atas kinerjanya 
tersebut Alif setiap bulan dinobatkan menjadi employee of the 
month di perusahaan tempatnya bekerja yang berskala 
nasional. Hal ini membuat perusahaan – perusahaan kompetitor 
sudah melirik Alif bahkan mereka ingin sekali mendapatkan 
tandatangan Alif di kontrak kerja yang mereka tawarkan dengan 
gaji yang mencapai tiga kali lipat dari gaji Alif sekarang dengan 
tambahan bonus dan fasilitas yang menggiurkan. Jika Anda 
sebagai Alif, tindakan apa yang akan Anda ambil? 
A. Saya sudah menginginkan hal ini sejak beberapa tahun dan 

pasti akan menerima tawaran tersebut tanpa berfikir 
panjang 

B. Menolak tawaran tersebut, bagaimanapun gaji dan fasilitas 
tinggi pasti akan menuntut target yang jauh lebih besar 

C. Menolak tawaran tersebut karena saya sudah merasa 
nyaman di tempat yang sekarang dan seperti di rumah 
sendiri 

D. Menolak tawaran tersebut, menurut saya benefit yang 
didapat tidak ada apa – apanya dibandingkan dengan yang 
sudah diberikan perusahaan saat ini 

E. Mempertimbangkan tawaran tersebut tetapi saya akan 
melapor ke atasan saya bahwasanya saya akan menerima 
tawaran tersebut jika saya tidak naik jabatan di tempat saat 
ini 

 
95. Dalam bekerja saya sangat senang jika ... 

A. tempat kerja yang kondusif 
B. mendapat penghargaan dari yang saya lakukan 
C. rekan kerja bisa diajak bekerjasama 
D. pimpinan mengerti bawahan 
E. benefit yang baik 
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96. Anda baru saja mendapatkan penghargaan dari perusahaan 
tempat Anda bekerja atas kinerja yang sangat baik, maka Anda 
akan ... 

A. merasa bangga atas penghargaan tersebut  
B. bekerja seperti biasa 
C. meningkatkan kinerja dan menargetkan mendapat 

penghargaan lagi di tahun depan 
D. meningkatkan kinerja dan mengajak rekan – rekan 

agar giat bekerja juga 
E. meningkatkan kinerja agar perusahaan percaya terus 

dengan kemampuan saya 
 

97. Di kantor tempat saya bekerja sedang mengalami suatu 
permasalahan sehingga menyebabkan pambayaran gaji 
menjadi terlambat, padahal esok hari anak saya harus 
membayar uang sekolahnya. Yang saya lakukan … 

A. bekerja di luar kantor untuk mendapatkan uang  
B. meminta bantuan atasan 
C. meminta bantuan orangtua atau saudara 
D. meminjam kepada teman 
E. mendesak kantor agar segera membayarkan gaji saya 

 
98. Ketika suasana hati saya sedang tidak baik, biasanya saya ... 

A. sulit mengendalikan emosi 
B. mood bekerja menurun drastis 
C. bekerja seperti biasa 
D. sering melamun 
E. bercerita kepada teman saya 

 
99. Saat ujian berlangsung tiba – tiba perut saya sangat sakit, 

sepertinya hal ini terjadi dikarenakan saya tidak sarapan pagi 
sebelum berangkat ujian, waktu ujian terus berjalan sementara 
saya juga sudah tidak tahan dan rasanya hampir pingsan. Yang 
akan saya lakukan ialah ... 

A. tetap melanjutkan ujian sampai selesai 
B. memesan makanan melalui aplikasi online agar bisa 

mengisi kekosongan perut 
C. izin kepada pengawas untuk pergi sebentar ke kantin 
D. izin kepada pengawas untuk pulang karena sakit  
E. meminta pengawas untuk membelikan makanan di 

kantin agar saya bisa terus melanjutkan ujian 
 

100. Sahabat lama saya datang ke rumah dan ingin menginap di 
rumah saya, ia pun bercerita bahwasanya sedang bermasalah 
dengan keluarganya, maka yang saya lakukan … 
A. menolak keinginannya untuk menginap dan melapor pada 

keluarganya 
B. membiarkannya tenang dulu 
C. mengajak ngobrol dan membantunya menyelesaikan 

masalah 
D. menasehatinya untuk menyelesaikan masalahnya sendiri 

tanpa melibatkan orang lain 
E. menyediakan fasilitas untuk mengalihkaya dari masalah  
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1. Kunci : B 
Materi : Bela Negara 
Pembahasan :  
Sikap yang ditunjukkan oleh Sri Sultan 
Hamengku Buwono IX dan Kanjeng Gusti 
Pangeran Adipati Aryo Paku Alam VIII adalah 
bentuk integrasi nasional (menyatu) sebagai 
wujud bela negara dan rasa nasionalisme 
mendukung berdirinya Negara Kesatuan 
Republik Indonesia (NKRI). 
 

2. Kunci : C 
Materi : Nasionalisme 
Pembahasan :  
Nasionalisme sangat penting dimiliki oleh setiap 
pegawai ASN. Bahkan tidak sekedar wawasan 
saja tetapi kemampuan mengaktualisasikan 
nasionalisme dalam menjalankan fungsi dan 
tugasnya merupakan hal yang lebih penting. 
Diharapkan dengan nasionalisme yang kuat, 
maka setiap pegawai ASN memiliki orientasi 
berpikir mementingkan kepentingan publik, 
bangsa dan negara. Pegawai ASN akan berpikir 
tidak lagi sektoral dangan mental blocknya, 
tetapi akan senantiasa mementingkan 
kepentingan yang lebih besar yakni bangsa dan 
negara. 

 
3. Kunci : D 

Materi : Integritas 
Pembahasan :  
Tujuan Reformasi Birokrasi pada tahun 2025 
adalah untuk mewujudkan birokrasi kelas dunia, 
dan hal ini merupakan respon atas masalah 
rendahnya kapasitas dan kemampuan Pegawai 
Negeri Sipil dalam menghadapi perubahan 
lingkungan strategis, yang menyebabkan posisi 
Indonesia dalam percaturan global belum 
memuaskan. 

 
4. Kunci : A 

Materi : NKRI 
Pembahasan :  
Perwujudan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia (NKRI) dari seluruh wilayah 
kepulauan yang bersumber dari kekayaan alam 
yang hidup memiliki arti bahwa segala isi dan 
kekayaan yang ada merupakan kesatuan 
wilayah dan ruang hidup demi seluruh rakyat di 
dalamnya.  

 
5. Kunci : D 

Materi : Nasionalisme 
Pembahasan :  
Pahlawan yang dimaksud adalah Adnan Kapau 
Gani yang mendapat tanda jasa pada tanggal 9 
November 2007 dari Presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono. 

 
6. Kunci : D 

Materi : NKRI 
Pembahasan :  
Globalisasi adalah proses integrasi internasional 
yang terjadi karena pertukaran pandangan 
dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek 
kebudayaan lainnya. Akibat pengaruh 
globalisasi yang tidak disikapi oleh bangsa 
Indonesia pada sosial budaya dapat 
mengakibatkan hilangnya jati diri dan identitas 
nasional.  

 
7. Kunci : B 

Materi : Pilar Negara (Bhinneka 
Tunggal Ika) 
Pembahasan :  
Proses integrasi sosial dalam masyarakat yang 
berbeda-beda, seperti akulturasi dan asimilasi 
budaya. Akulturasi budaya adalah percampuran 
2 kebudayaan atau lebih dan  menciptakan 

budaya baru dengan saling mempertahankan 
ciri-ciri dan unsur-unsur budaya asal. 

 
8. Kunci : A 

Materi : Integritas (Nilai dan Norma) 
Pembahasan :  
Integritas koersif merupakan bentuk nyata 
persamaan yang terjadi akibat pengaruh dari 
pengusa yang memiliki kewenangan dan 
bersifat memaksa. 

 
9. Kunci : E 

Materi : Integritas 
Pembahasan :  
Kendala yang paling penting dalam negara 
kepulauan adalah menjangkau daerah daerah 
agar mampu dikembangkan sesuai dengan 
potensi yang ada agar sama-sama maju dan 
setara. Hal ini dapat dilakukan dengan 
pembangunan teknologi komunikasi diseluruh 
wilayah agar informasi serta komunikasi dapat 
diserap dengan baik bagi pemerintah pusat 
untuk mendukung potensi yang ada di daerah 
agar ditumbuhkembangkan dengan baik. 

 
10. Kunci : E 

Materi : Nasionalisme 
Pembahasan :  
Pergerakan Nasional di Indonesia lahir karena 
dipengaruhi 2 faktor utama yaitu: 

• Faktor Internal seperti: (1) kondisi politik, 
ekonomi, dan sosial budaya yang 
diskriminatif pada masa Belanda akibat 
penjajahan; (2) lahirnya kaum terpelajar 
sebagai akibat positif dari pelaksanaan 
politik etis. 

• Faktor eksternal seperti: (1) kemenangan 
Jepang atas Rusia tahun 1904 -1905; (2) 
pergerakan nasional yang terjadi di Turki, 
India dan Cina; (3) pendidikan luar negeri 
tokoh-tokoh nasional; (4) paham yang 
berkembang di dunia. 

 
11. Kunci : B 

Materi : Integritas 
Pembahasan :  
Dalam konteks Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang 
berdasarkan Undang-undang ASN, maka setiap 
PNS perlu memahami dengan baik fungsi dan 
tugasnya, yaitu: 
- menumbuhkan semangat integritas 

kebangsaan 
- memberikan pelayanan publik yang 

profesional dan berkualitas 
- melaksanakan   kebijakan   publik   yang   

dibuat   oleh   Pejabat Pembina 
Kepegawaian sesuai UU. 

 
12. Kunci : D 

Materi : Integritas 
Pembahasan :  
Menjadi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) 
yang profesional memerlukan pemenuhan 
terhadap beberapa persyaratan berikut; 
- mengambil tanggung jawab, antara lain 

dilakukan dengan menunjukkan sikap dan  
perilaku  yang  mencerminkan  tetap 
disiplin dan akuntabilitas, mengakui dan 
memperbaiki kesalahan yang  dibuat,  fair  
dan  berbicara berdasarkan  data, 
menindaklanjuti dan menuntaskan 
komitmen, serta menghargai integritas 
pribadi.  

- menunjukkan sikap mental positif, antara 
lain diwujudkan dalam sikap dan perilaku 
bersedia menerima tanggung jawab kerja, 
suka menolong, menunjukkan respek dan 
membantu orang lain sepenuh hati, tidak 

tamak dan tidak arogan, serta tidak 
bersikap diskriminatif atau melecehkan 
orang lain.  

- mengutamakan keprimaan, antara lain 
ditunjukkan melalui sikap dan perilaku 
belajar terus   menerus, semangat 
memberi kontribusi melebihi harapan, dan 
selalu berjuang menjadi lebih baik.  

- memegang teguh kode etik, antara lain 
menampilkan diri sesuai profesinya 
sebagai PNS, menjaga konfidensialitas, 
tidak pernah berlaku buruk terhadap 
masyarakat yang dilayani maupun rekan 
kerja, berpakaian sopan sesuai profesi 
PNS, dan menjunjung tinggi etika-moral 
PNS. 

 
13. Kunci : B 

Materi : Integritas 
Pembahasan :  
Adanya toleransi antara otoritas agama dan 
otoritas negara membuat agama tidak bisa 
dibatasi hanya dalam ruang privat. Agama 
punya kemungkinan terlibat dalam ruang publik. 
Jika agama hanya berada dalam ruang privat, 
yang terjadi adalah: 
- Ekspresi spiritual seseorang terputus dari 

kehidupan publik.  
- Politik sekuler akan memandang rendah 

agama dan mengabaikan nilai-nilai 
ketuhanan. 

- Kehidupan publik menjadi kering dalam 
makna. Ada kekosongan nilai dalam 
aktivitas publik masyarakat.  

- Muncul keadaan dimana spiritualitas tanpa 
pertanggungjawaban sosial pada satu 
pihak, dan politik tanpa jiwa pada pihak 
lain. 

 
14. Kunci : C 

Materi : Pilar Negara (Pancasila) 
Pembahasan :  
Deskripsi di atas menunjukkan bahwa nilai 
Pancasila yang dikedepankan adalah sila 4 dan 
1. Sila 4 ditunjukkan dengan adanya Pemilihan 
Kepala Daerah (Pilkada) sebagai bagian dari 
demokrasi, namun harus tetap menjaga 
toleransi umat beragama (sila 1). 

 
15. Kunci : B 

Materi : Pilar Negara (UUD 1945) 
Pembahasan :  
UUD NRI Tahun 1945 pada pasal 8 adalah:  
(1) Jika Presiden mangkat, berhenti, 

diberhentikan, atau tidak dapat 
melakukan kewajibannya dalam masa 
jabatannya, ia digantikan oleh Wakil 
Presiden sampai habis masa jabatannya. 
***) 

(2) Dalam hal terjadi kekosongan Wakil 
Presiden, selambatlambatnya dalam 
waktu enam puluh hari, Majelis 
Permusyawaratan Rakyat 
menyelenggarakan sidang untuk 
memilih Wakil Presiden dari dua 
calon yang diusulkan oleh Presiden. ***) 

(3) Jika Presiden dan Wakil Presiden 
mangkat, berhenti, diberhentikan atau 
tidak dapat melakukan kewajibannya 
dalam masa jabatannya secara 
bersamaan, pelaksana tugas 
kepresidenan adalah Menteri Luar 
Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan 
Menteri Pertahanan secara 
bersamasama. Selambatlambatnya tiga 
puluh hari setelah itu, Majelis 
Permusyawaratan Rakyat 
menyelenggarakan sidang untuk memilih 
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Presiden dan Wakil Presiden dari dua 
pasangan calon Presiden dan Wakil 
Presiden yang diusulkan oleh partai 
politik yang pasangan calon Presiden dan 
Wakil Presidennya meraih suara 
terbanyak pertama dan kedua dalam 
pemilihan umum sebelumnya, sampai 
akhir masa jabatannya. ****) 

 
16. Kunci : C 

Materi : Pilar Negara (NKRI) 
Pembahasan :  
Bendera negara diatur menurut UUD 1945 pasal 
35. Bendera Negara Sang Merah Putih 
berbentuk empat persegi panjang dengan 
ukuran lebar 2/3 (dua-pertiga). Bendera Negara 
dibuat dengan ketentuan ukuran 200 cm x 300 
cm adalah untuk penggunaan di lapangan 
istana kepresidenan. 

 
17. Kunci : E 

Materi : Integritas 
Pembahasan :  
Peraturan perundang-undangan yang telah 
mendapatkan persetujuan dari Dewan 
Perwakilan Rakyat atau pemerintah dan telah 
mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka 
wajib ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh 
bangsa Indonesia. Mentaati berasal dari kata 
dasar taat yang artinya patuh atau tunduk. 
Orang yang patuh atau tunduk pada peraturan 
adalah orang yang sadar. Seseorang dikatakan 
mempunyai kesadaran terhadap aturan atau 
hukum, apabila: 

• Memiliki pengetahuan tentang peraturan-
peraturan hukum yang berlaku, baik di 
lingkungan masyarakat ataupun di negara 
Indonesia; 

• Memiliki Pengetahuan tentang isi 
peraturan-peraturan hukum, artinya bukan 
hanya sekedar dia tahu ada hukum 
tentang pajak, tetapi dia juga mengetahui 
isi peraturan tentang pajak tersebut. 

• Memiliki sikap positif terhadap peraturan-
peraturan hukum 

• Menunjukkan perilaku yang sesuai dengan 
apa yang diharuskan oleh peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

 
18. Kunci : D 

Materi : NKRI (Tata Negara RI) 
Pembahasan :  
Pengadilan Tinggi berfungsi sebagai pengadilan 
banding dan Mahkamah Agung berfungsi 
sebagai pengadilan kasasi. 

 
19. Kunci : D 

Materi : NKRI (Hubungan 
Internasional) 
Pembahasan :  
Bali Democracy Forum adalah forum kerja sama 
tahunan negara-negara demokrasi di Asia yang 
diadakan setiap bulan Desember di Indonesia. 
Forum ini bertujuan untuk memperkuat 
kapasitas demokrasi dan institusi demokrasi 
melalui diskusi antar-negara. Terdapat 20 
negara yang menjadi peserta dalam forum ini 
yang mana tiap negara diwakili oleh masing-
masing Menteri Luar Negeri. Acara ini digelar 
pertama kali pada 10-11 Desember 2008 
dengan tema Building and Consolidating 
Democracy: A Strategic Agenda for Asia.  

 
20. Kunci : A 

Materi : Pilar Negara (UUD 1945) 
Pembahasan :  
Makna dari Pembukaan Alinea UUD tahun 
1945; 

- Alinea Pertama menunjukkan keteguhan 
dan tekad bangsa Indonesia untuk 
menegakkan kemerdekaan dan 
menentang penjajahan. Pernyataan ini 
tidak hanya tekad bangsa untuk merdeka, 
tetapi juga berdiri di barisan paling depan 
untuk menghapus penjajahan di muka 
bumi. 

- Alinea Kedua menunjukkan ketepatan dan 
ketajaman penilaian bangsa Indonesia 
bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah 
mencapai tingkat yang menentukan, 
momentum yang telah dicapai harus 
dimanfaatkan untuk menyatakan 
kemerdekaan dan kemerdekaan harus diisi 
dengan mewujudkan negara Indonesia 
yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan 
makmur. 

- Alinea Ketiga menunjukkan bahwa 
kemerdekaan didorong oleh motivasi 
spiritual yaitu kemerdekaan yang dicapai 
oleh bangsa Indonesia merupakan atas 
berkas rahmat Allah Yang Maha Kuasa. Ini 
merupakan pembukaan perwujudan sikap 
dan keyakinan bangsa Indonesia terhadap 
Tuhan Yang Maha Esa.  

- Alinea Keempat memuat prinsip-prinsip 
negara Indonesia, yaitu: tujuan negara 
yang akan diwujudkan oleh pemerintah 
Negara, ketentuan diadakannya Undang-
Undang Dasar, 

- Bentuk negara, yaitu bentuk republik yang 
berkedaulatan rakyat, dan dasar negara 
yaitu Pancasila. 

 
21. Kunci : A 

Materi : Bela Negara 
Pembahasan :  
Empat (4) pilar kebangsaan Indonesia dianggap 
perlu di era modern seperti saat ini sebagai 
sebuah identitas bangsa yang memiliki tujuan 
untuk menyatukan (integrasi) keberagaman di 
Indoensia yang terdiri dari banyak suku, agama, 
sosial budaya yang berbeda serta kewilayahan 
yang luas. 

 
22. Kunci : A 

Topik : NKRI (Pewarganegaraan) 
Pembahasan :  
Ius sangunis adalah warga negara berdasarkan 
keturunan (ayah), dan ius soli berdasarkan 
wilayah lahir. Dari uraian cerita di atas, maka 
Chunlie menjadi warga negara Cina. Perhatikan 
bahwa Cina menganut ius sangunis dan 
Indonesia menganut ius sangunis juga. Maka 
Chunlie mengikuti warga negara ayahnya 
(Cina). 

 
23. Kunci : C 

Materi : Integritas 
Pembahasan :  
Jamal Nasution seorang eksportir, kerap kali ke 
luar negeri, segala macam fasilitas hidup sangat 
lengkap dan serba canggih. Namun dalam 
mencukupi kebutuhan sehari-hari lebih senang 
ke pasar tradisional dari pada di super market. 
Dari kehidupan Jamal Nasution yang perlu 
diteladani dalam hal melestarikan pola hidup 
sederhana yang dilandasi hemat dan cermat.  
 

24. Kunci : B 
Topik : Bela Negara (Orde Lama) 
Pembahasan :  
Gerakan Non Blok muncul setelah berakhirnya 
Perang Dunia II, di mana berkembang kekuatan 
besar yang saling bersaing dan bertentangan 
yaitu antara Blok Barat (Amerika) dan Blok 
Timur (Uni Sovyet). Pertentangan dan 

persaingan ini mendorong perlombaan senjata 
atom dan nuklir yang membahayakan 
perdamaian dunia. 

 
25. Kunci : B 

Topik : Bela Negara (Penjajahan 
Jepang) 
Pembahasan :  
K.H. Zaenal Mustofa dan juga kelompok Islam 
lainnya melakukan perlawanan terhadap Jepang 
di Tasikmalaya karena beliau tidak bersedia 
melakukan seikeirei yaitu memberi 
penghormatan kepada Dewa dan Kaisar Jepang 
dengan membungkuk ke arah matahari. 

 
26. Kunci : D 

Pembahasan : 
Kalimat fakta adalah kalimat yang berupa 
kenyataan/ sesuatu yang pasti dan didukung 
oleh data yang akurat. 
Kalimat fakta dari paragraf tersebut adalah 
kalimat nomor (2) dan (3)  

 
27. Kunci : D 

Pembahasan : 
Berdasarkan  Kamus Besar Bahasa Indonesia 
kata Fatwa memiliki arti  jawab (keputusan, 
pendapat) yang diberikan oleh MUI 
 

28. Kunci : A 
Pembahasan : 
Kata serapan egoisme, antidemokratis, 
demokratis, stabilitas, publikasi dari paragraf 
tersebut kurang tepat, yang tepat adalah kata 
egois, antidemokrat, demokrat, stabilitas, publik 

 
29. Kunci : E 

Pembahasan : 
Kalimat utama biasanya terdapat di awal, akhir, 
atau awal dan akhir paragraf. Kalimat utama 
adalah kalimat yang dapat mewakili seluruh 
paragraf. Kalimat utama dari paragraf  tersebut  
adalah di kalimat pertama (1) karena paragraf 
tersebut membahas jamur dan manfaatnya.   

 
30. Kunci : B 

Pembahasan : 
Tajuk rencana adalah kolom di surat kabar yang 
membahas suatu masalah.Tajuk rencana 
tersebut membahas sikap yang harus diambil 
Pemerintah Indonesia dengan melihat 
kedekatan Presiden Amerika Serikat.Opini tajuk 
rencana merupakan pernyataan berdasarkan 
pikiran atau gagasan penulis tajuk rencana. 
Opini penulis dalam tajuk rencana adalah pilihan 
jawaban (B)   

 
TES INTELEGENSI UMUM 

 

31. Kunci : C 
Pembahasan :  
Supremasi adalah kekuasaan tertinggi, 
dominasi, superioritas. 
 

32. Kunci : C 
Pembahasan :  
Fundamentalisme lawan katanya adalah 
Liberalisme. 
 

33. Kunci : A 
Pembahasan :  
Bhineka lawan katanya Tunggal, sama halnya 
dengan Bonafid .lawan katanya Marjinal. 
 

34. Kunci : B 
Pembahasan :  
Obervasi adalah Pemantauan, sama halnya 
dengan Oknum adalam Perseorangan. 
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35. Kunci : C 
Pembahasan :  
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36. Kunci :  D 
Pembahasan :  
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37. Kunci :  A 
Pembahasan :  
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38. Kunci : B 
Pembahasan :  
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Jadi, nilai x > y. 
 

39. Kunci : C 
Pembahasan :  
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  Jadi, nilai m = n.

  

40. Kunci : D 
Pembahasan :  
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41. Kunci : E 
Pembahasan :  
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42. Kunci : A 

Pembahasan :  
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43. Kunci : C 

Pembahasan :  
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44. Kunci : B  

Pembahasan :  
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45. Kunci : B 

Pembahasan :  
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46. Kunci : B 

Pembahasan :  
➢ S > Ri 
➢ A > Ri > Re 
➢ A > S  
➢ Re > B 
Sehingga urutannya adalah: 
➢ A > S > Ri > Re > B 
 

47. Kunci : E 
Pembahasan :  

Nama Sen Sel Rab Kam Jum 

Mia   v   

Cindy    v  

Dino  v v v  

Emi  v  v  

Rendi v  v  v 

Jumlah 1 2 3 3 1 

 
48. Kunci : D 

Pembahasan :  

Nama 
/  
Bacaa
n 

Fiksi Non Fiksi 

Nov Kam Ens Bio 

Maya v v   

Fahri v    

Zia   v  

Indri    v 

Sabiya  v v v 

Kelompok membaca 3 orang yaitu kelompok 
non fiksi. 
 
 
 

49. Kunci : B 
Pembahasan :  
❖ A → B 
❖ E  >  F 
❖ D  >  A 
❖ C → F 
Eliminasi option yang tidak sesuai aturan dasar, 
sehingga yang tersisa adalah option B. 
 

50. Kunci : C 
Pembahasan :  
Ada yang mengalami kesulitan selama pandemi 
mengurangi gaji karyawannya (Konversi dan 
Silogisme). 
 

51. Kunci : B 
Pembahasan :  
Sebagian pemimpin adalah orang yang amanah 
(Silogisme) 
 

52. Kunci : A 
Pembahasan :  
Sebagian yang mengikuti tes CPNS bukan 
orang yang pernah gagal (Silogisme) 
 

53. Kunci : E 
Pembahasan :  
Tidak dapat disimpulkan (Obversi, Kedua kopula 
negatif) 
 

54. Kunci : D 
Pembahasan :  
Tidak giat belajar dan berlatih atau lulus tes 
CPNS (Ekivalen). 
 

55. Kunci : D 
Pembahasan :  
Hari libur belum tiba (Silogisme dan  modus 
tollens) 
 

56. Kunci : A 
Pembahasan :  
48   25   144   100   432   400  ...   .... 
Pola  1 : 48   144   432   1296  (dikali 3)   
Pola  2 : 25   100   400   1600  (dikali 4) 
 

57. Kunci : B 
Pembahasan :  
156   120    312   600   624   3000   …   ... 
Pola  1 :  156  312   624   1248  (dikali 2)   
Pola  2 :  120  600   3000  15000 (dikali 5) 
 

58. Kunci : E 
Pembahasan :  
32   142   174   316   490   806 
Pola  :  Fibonacci 
32 + 142 = 174; 142 +174 = 316, dst.   
 

59. Kunci : A 
Pembahasan :  
D    E   G    F    H    I    K    J    L 
Pola : Tiap 2 huruf bergaris bawah dibalik 
 

60. Kunci : C 
Pembahasan :  
P    Q    R    P    T    O    V    ...   ... 
Pola :  P   R   T   V   X   (ditambah 2) 
 Q   P  O   N   (dikurang 1) 
 

61. Kunci : E 
Pembahasan :  
Z   Y   W   T   P   K   E 
Pola : – 1  – 2   – 3   – 4   – 5   – 6 
 

62. Kunci : E 
Pembahasan :  
Bagian kiri dibalik dan warna diubah 
berlawanan, bagian kanan dibalik dan ambil 
sepertiga bagian bawahnya. 

63. Kunci : D 
Pembahasan :  
Arah ujung bendera hitam searah dengan 
perputaran jarum jam, bagian putih dalam 
persegi panjang kearah bendera hitam. 
 

64. Kunci : C 
Pembahasan :  
Arah panah yang besar berlawanan arah 
dengan putaran jarum jam, kecuali option C. 
 

65. Kunci : A 
Pembahasan :  

Pedoman adalah 8 arah mata angin, jarum “hitam” 

berputar searah jarum jam dengan pola +1, 

sedangkan jarum “putih” berputar searah jarum jam 

dengan pola +2. 
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TES KARAKTERISTIK PRIBADI 
 

66. Kunci : A 
Pembahasan :  
Profesionalisme dan (bekerja mandiri dan 
tuntas) 
A. 5 
B. 2 
C. 1 
D. 4 
E. 3 

  
67. Kunci : D 

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

68. Kunci : D 
Pembahasan :  
Kemauan dan kemampuan belajar berkelanjutan 
A. 4 
B. 2 
C. 1 
D. 5 
E. 3 
 

69. Kunci : A 
Pembahasan :  
Bekerja mandiri dan tuntas / kemampuan 
menggerakkan dan mengkoordinir orang lain 
A. 5 
B. 2 
C. 1 
D. 4 
E. 3 
 

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

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

72. Kunci : C 
Pembahasan :  
Kemampuan beradaptasi 
A. 1 
B. 2 
C. 5 
D. 3 
E. 4 
 

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

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

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

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

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

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

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

80. Kunci : C 
Pembahasan :  
Profesionalisme dan bekerja mandiri dan tuntas 
A. 4 
B. 3 
C. 5 
D. 2 
E. 1 
 

81. Kunci : C 
Pembahasan :  
Teknologi informasi dan komunikasi 
A. 2 
B. 4 
C. 5 
D. 1 
E. 3 
 
 
 
 
 
 
 

82. Kunci : A 
Pembahasan :  
Teknologi informasi dan komunikasi 
A. 5 
B. 2 
C. 1 
D. 4 
E. 3 
 

83. Kunci : B 
Pembahasan :  
Teknologi komunikasi dan informasi 
A. 4 
B. 5 
C. 3 
D. 1 
E. 2 
 

84. Kunci : A 
Pembahasan :  
Pelayanan public 
A. 5 
B. 2 
C. 3 
D. 4 
E. 1 
 

85. Kunci : B 
Pembahasan :  
Kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir 
orang lain 
A. 3 
B. 5 
C. 2 
D. 4 
E. 1 
 

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

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

88. Kunci : D 
Pembahasan :  
Kemampuan bekerjasama dalam kelompok 
A. 1 
B. 3 
C. 4 
D. 5 
E. 2 
 

89. Kunci : A 
Pembahasan :  
Kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir 
orang lain 
A. 5 
B. 4 
C. 3 
D. 2 
E. 1 
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90. Kunci : D 
Pembahasan :  
Kemampuan mengeerakkan dan mengkoordinir 
orang lain 
A. 3 
B. 1 
C. 2 
D. 5 
E. 4 
 

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

92. Kunci : B 
Pembahasan :  
Pelayanan publik 
A. 4 
B. 5 
C. 3 
D. 1 
E. 2 
 

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

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

95. Kunci : A 
Pembahasan :  
Kemampuan beradaptasi 
A. 5 
B. 2 
C. 3 
D. 4 
E. 1 
 

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

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

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

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

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

 


