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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. Kedatangan Bangsa Eropa ke Asia khususnya ke Indonesia, 

pada awalnya tidak hanya karena keinginan untuk memperoleh 
rempah-rempah. Ada beberapa faktor lainnya yang 
menyebabkan bangsa Eropa datang ke Benua Asia. Salah  
satunya adanya sebuah buku yang berjudul “Imago  Mundi” 
yang menceritakan tentang keasrian dan kekayaan sumber 
daya alam di Asia. Adapun buku tersebut ditulis oleh penjelajah 
yang  berkebangsaan Italia yaitu…… 
A. Cornelis De Houtman 
B. Bartolomeus Diaz 
C. Marcopolo 
D. Sebastian Del Cano 
E. Ferdinand De Magelhaens 

 
2. Kongres Pemuda II pada tahun 1928 memberi gambaran bagi 

masyarakat Indonesia bahwa Negara Indonesia sejak dahulu 
sudah bersatu. Perwujudan nilai persatuan tersebut juga dapat 
terlihat  dengan dijadikannya bahasa Indonesia sebagai bahasa 
persatuan bangsa. Berdasarkan hal tersebut kemudian Bahasa 
Indonesia sebagai bahasa persatuan dikukuhkan dalam UUD 
1945 pada pasal…. 
A. 35 
B. 36 
C. 36A 
D. 36B 
E. 37 
 

3. Pancasila memiliki simbol atau lambang yang mencerminkan 
setiap sila. Setiap warga Negara memiliki kedudukan yang 
sama dalam hukum dan pemerintahan sehingga setiap warga 
Negara dalam mewujudkan  demokrasi berhak untuk ikut serta 
mengisi pemerintahan. Tidak peduli  latar belakang apapun 
warga Negara tersebut. Hal ini dicerminkan dalam simbol 
pancasila yaitu…. 
A. Bintang emas 
B. Gelang  rantai 
C. Pohon beringin 
D. Kepala Banteng 
E. Padi dan Kapas 

 
4. Dengan terpenuhinya kebutuhan pokok baik kebutuhan 

sandang maupun pangan, hal ini membuktikan bahwa 
kesejahteraan terwujud pada masyarakat Indonesia. Hal ini 
dicerminkan dalam simbol pancasila yaitu… 
A. Bintang emas 
B. Gelang  rantai 
C. Pohon beringin 
D. Kepala Banteng 
E. Padi dan Kapas 
 

5. Perumusan Pancasila sebagai  dasar Negara  tidak terlepas  
dari beberapa panitia yang terbentuk pada sidang BPUPKI. 
Salah satunya adalah panitia lima  yang  diketuai oleh….. 
A. Ir. Soekarno 
B. Moh. Hatta 
C. M. Yamin 
D. Radjiman Widyodiningrat 
E. Agus Salim 

 
6. Dikeluarkan piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni yang 

merupakan hasil rumusan Pancasila oleh panitia sembilan 
bukanlah hasil akhir dari rumusan Pancasila itu sendiri. Proses 
selanjutnya adalah dengan melakukan penafsiran setiap sila 
yang ada dalam Pancasila oleh panitia lima. Piagam Jakarta 
diterima oleh BPUPKI sebagai rumusan yang utuh pada 
tanggal..... 
A. 1 Juni 1945 
B. 10 Juli 1945 
C. 14 Juli 1945 
D. 16 Agustus 1945 
E. 18 Agustus 1945 

 
7. Dalam UUD 1945 Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam 

mengubah UUD ketika pelaksanaan rapat setidaknya harus 
dihadiri anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat sekurang 
kurangnya adalah......dari anggota seluruhnya 
A. 1/3  
B. 1/2 
C. 2/3 
D. 1/4 
E. Seluruhnya 

 
8. Setiap warga negara wajib mendapatkan pendidikan dasar yang 

di biayai oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah 
menyediakan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% 
untuk pelaksanaan pendidikan dasar di Indonesia. Pernyataan 
ini terdapat dalam UUD 1945 yaitu pada pasal...... 
A. 27 
B. 28 
C. 29 
D. 30 
E. 31 

 
9. Candi Borobudur yang merupakan salah peninggalan sejarah 

Indonesia yang bercorak Budha merupakan salah satu 
keajaiban dunia. Candi Borobudur pernah masuk dalam tujuh 
keajaiban dunia pada masa..... 
A. Demokrasi terpimpin 
B. Demokrasi liberal 
C. Orde lama 
D. Orde baru 
E. Reformasi 
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10. Bangsa Jepang pertama kali di Indonesia di Tarakan yang 
sekarang berada di provinsi Kalimantan Utara. Sebelum terjadi 
pemekaran provinsi kota Tarakan yang merupakan wilayah 
pertama yang didatangi oleh bangsa Jepang pada tahun 1942 
berada di provinsi..... 
A. Kalimantan timur 
B. Kalimantan barat 
C. Kalimantan tengah 
D. Kalimantan Selatan 
E. Kalimantan 

 

11. Perlawanan rakyat Indonesia yang masih bersifat kedaerahan 
sehingga sangat mudah untuk dipecah belah oleh Belanda 
merupakan ciri khas rakyat Indonesia pada masa..... 
A. Sebelum kebangkitan nasional 
B. Era kebangkitan nasional 
C. Proklamasi kemerdekaan Indonesia 
D. Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia 
E. Revolusi negara Indonesia 

 

12. Pasca kemerdekaan Indonesia Panitia Persiapan Kemerdekaan 
Indonesia mengadakan sidang resmi sebanyak tiga kali. 
Pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR) dilaksanakan 
pada..... 
A. Sidang PPKI 1 
B. Sidang PPKI 2 
C. Sidang PPKI 3 
D. Sidang PPKI 18 Agustus 1945 
E. Sidang PPKI 19 Agustus 1945 

 

13. Masa Orde Baru adalah masa pemerintahan yang paling lama 
di Indonesia. Pada masa ini terjadi pemilu sebanyak enam kali. 
Pemilu ke dua pada tahun 1977 jumlah partai yaitu.... 
A. 2 partai politik dan Golkar 
B. 5 Partai politik dan Golkar 
C. 7 partai politik dan Golkar 
D. 9 partai politik dan Golkar 
E. 10 partai politik 

 

14. Partai Demokrasi Indonesia (PDI) merupakan salah satu partai 
politik pada masa orde baru yang memiliki enam partai koalisi. 
Dibawah ini merupakan partai koalisi dari PDI kecuali.... 
A. NU 
B. PNI 
C. IPKI 
D. Mirna 
E. Partai Katolik 

 

15. Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) pada masa 
kepemimpinan Soeharto terdiri dari V rencana pembangunan. 
Repelita ke V memiliki konsentrasi dalam bidang..... 
A. Pertanian dan infrastruktur 
B. Transportasi, komunikasi dan pendidikan 
C. Pengembangan industri untuk menciptakan lapangan 

pekerjaan 
D. Transmigrasi dan pembangunan di luar pulau Jawa 
E. Pengembangan industri untuk meningkatkan barang ekspor 

 

16. Pada hakikatnya nilai nilai Pancasila digali dari bangsa 
Indonesia yang berupa nilai nilai adat-istiadat, kebudayaan serta 
nilai-nilai religius yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari 
bangsa Indonesia merupakan perwujudan kausa Pancasila 
yaitu..... 
A. Kausa formalis 
B. Kausa Materialis 
C. Kausa finalis 
D. Kausa Efisiensi 
E. Kausa idealis 

17. Menurut Noto Negoro ada tiga asas berpancasila. Salah 
satunya bahwa unsur-unsur Pancasila sebelum disahkan 
menjadi dasar filsafat negara secara yuridis sudah dimiliki 
bangsa Indonesia sebagai asas asas dalam adat istiadat dan 
kebudayaan dalam arti luas. Hal ini merupakan Pancasila 
sebagai..... 
A. Asas kebudayaan 
B. Asas Religius 
C. Asas kenegaraan 
D. Asas politik 
E. Asas pendidikan 

 
18. Terdapat empat pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945. 

Dibawah ini merupakan pokok pikiran ketiga yang terdapat 
dalam pembukaan UUD 1945 yaitu.... 
A. Negara Indonesia berdasarkan ketuhanan yang maha Esa 
B. Negara berkehendak mewujudkan kemanusiaan yang adil 

dan beradab 
C. Negara melindungi segenap bangsa dan menjaga keutuhan 

negara Indonesia dengan persatuan 
D. Negara Indonesia adalah Negara yang berdaulat berdasar 

atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan 
E. Negara mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia 
 
19. Ide pokok ke dua dalam pembukaan UUD 1945 merupakan 

perwujudan nilai-nilai Pancasila yaitu..... 
A. Negara Indonesia berdasarkan ketuhanan yang maha Esa 
B. Negara berkehendak mewujudkan kemanusiaan yang adil 

dan beradab 
C. Negara melindungi segenap bangsa dan menjaga keutuhan 

negara Indonesia dengan persatuan 
D. Negara Indonesia adalah Negara yang berdaulat berdasar 

atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan 
E. Negara mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia 
 
20. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia, 

pemahaman nilai-nilai Pancasila merupakan hal yang paling 
penting. Hal ini dikarenakan nilai nilai Pancasila merupakan 
tolak ukur baik dan buruknya fenomena yang terjadi dalam 
masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi Pancasila 
yaitu..... 
A. Dasar negara 
B. Ideologi negara 
C. Filsafat hidup bangsa Indonesia 
D. Jiwa bangsa 
E. Pandangan hidup bangsa 

 
21. Untuk menentukan prinsip prinsip pelaksanaan pemerintahan 

adakalanya terjadi permasalahan mengenai pandangan dari 
berbagai tokoh-tokoh bangsa, baik para penyelenggara 
pemerintahan maupun dari rakyat Indonesia sendiri. Meskipun 
demikian penyelenggaraan dan pelaksanaan pemerintahan 
harus mengutamakan nilai-nilai Pancasila. 
Hal ini menunjukkan bahwa fungsi Pancasila sebagai..... 
A. Dasar negara 
B. Ideologi negara 
C. Filsafat hidup bangsa Indonesia 
D. Jiwa bangsa 
E. Pandangan hidup bangsa 
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22. Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah pegawai negara yang 
bertugas untuk menjadi abdi Negara dan menjunjung tinggi nilai-
nilai Pancasila. Beberapa waktu yang lalu tertangkap oleh 
masyarakat dua PNS yang sedang melakukan perbuatan 
asusila. Setelah diselidiki kedua Pegawai Negeri Sipil tersebut 
sama-sama sudah berkeluarga. Perbuatan yang dilakukan oleh 
kedua PNS tersebut bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila 
yaitu.... 
A. Nilai Ketuhanan 
B. Nilai kemanusiaan 
C. Nilai persatuan 
D. Nilai kerakyatan 
E. Nilai keadilan 

 
23. Dewasa ini di beberapa stasiun televisi dan juga media sosial 

banyak tayangan-tayangan kehidupan para artis Indonesia yang 
menunjukkan kehidupan mereka yang serba gemerlap dan 
glamor. Mereka berlomba-lomba memperlihatkan barang 
barang mewah yang dibeli dengan harga yang sangat fantastis. 
Hal ini bertolak belakang dengan keadaan masyarakat 
Indonesia yang dominan dalam keadaan serba kekurangan. 
Perilaku para artis tersebut sebenarnya tidak mencerminkan 
nilai-nilai Pancasila yaitu.... 
A. Sila 1 
B. Sila 2 
C. Sila 3 
D. Sila 4 
E. Sila 5 

 
24. Seorang pedagang bakso keliling pada masa covid-19 

mengalami penghasilan yang drastis menurun. Pemerintah 
membuat kebijakan dengan memberikan bantuan kepada 
masyarakat Indonesia yang membutuhkan. Dan pedagang 
bakso keliling tersebut adalah salah satu warga yang 
memperoleh bantuan. Namun ketika ia mendapatkan bantuan, 
ia melihat ada seorang pengemis yang sedang kelaparan. 
Seketika ia memberikan bantuan tersebut kepada sang 
pengemis, karena ia merasa pengemis tersebut lebih 
membutuhkan meskipun penghasilan dagangan bakso 
kelilingnya sedang sedikit pembeli. Sikap yang dilakukan oleh 
sang pedagang bakso keliling tersebut pantas kita jadikan 
sebagai suri tauladan karena mencerminkan nilai-nilai Pancasila 
yaitu.... 
A. Nilai Ketuhanan 
B. Nilai kemanusiaan 
C. Nilai persatuan 
D. Nilai kerakyatan 
E. Nilai keadilan 

 
25. Musibah covid-19 di Indonesia membukakan hati nurani rakyat 

Indonesia untuk saling berbagi. Tidak hanya pemerintah, 
bantuan pribadi dari masyarakat juga mengalir bagi warga yang 
terkena dampak covid-19 terutama kehilangan pekerjaannya. 
Ketika bantuan tersebut disalurkan disetiap kelurahan ternyata 
ada lurah yang mengurangi bantuan tersebut untuk kepentingan 
pribadinya. Setiap bantuan yang datang di kelurahan ia bagikan 
dengan menguranginya terlebih dahulu. Sikap lurah tersebut 
sama sekali tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila yaitu..... 
A. Nilai ketuhanan 
B. Nilai kemanusiaan 
C. Nilai persatuan 
D. Nilai kerakyatan 
E. Nilai keadilan 

 
 
 

26. Indonesia adalah negara yang kaya akan suku, agama dan 
kebudayaan. Perbedaan bukan hal baru karena keberagaman. 
Namun hal ini harus kita pelihara karena merupakan identitas 
nasional yang unik dimata dunia. Saling menghargai dan 
menghormati perbedaan yang ada merupakan solusi untuk 
tetap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Sangat disayangkan dalam beberapa waktu belakangan ini 
perbedaan tersebut dimanfaatkan oleh golongan tertentu untuk 
kepentingan golongannya sendiri. Memecah belah bangsa 
dengan menyudutkan agama tertentu agar tidak disenangi oleh 
agama yang lain. Hal ini sangat tidak mencerminkan nilai 
toleransi dan melanggar nilai Pancasila yaitu.... 
A. Sila 1 
B. Sila 2 
C. Sila 3 
D. Sila 4 
E. Sila 5 

 
27. Negara Indonesia diatur oleh hukum dan konstitusi. Baik UUD 

1945 ataupun peraturan perundang-undangan harus dipahami 
oleh seluruh genap bangsa Indonesia. Undang undang di 
Indonesia adakalanya mengalami perubahan, hal ini tentu 
didasarkan atas kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia. Ketika 
sebuah peraturan perundang-undangan dibuat oleh lembaga 
perwakilan rakyat kemudian peraturan perundang-undangan 
tersebut mendapat banyak pertanyaan dari kalangan 
masyarakat Indonesia maka sudah seyogyanya lembaga 
perwakilan rakyat memberikan penjelasan kepada seluruh 
lapisan masyarakat manfaat dari peraturan perundang-
undangan tersebut. Namun juga tidak menutup kesempatan 
kepada rakyat untuk mengutarakan pikiran dan pendapatnya. 
Hal ini sesuai dengan UUD 1945 dan juga Pancasila yaitu.... 
A. Pasal 1 ayat 2 dan sila 4 
B. Pasal 1 ayat 3 dan sila 4 
C. Pasal 1 ayat 2 dan sila 5 
D. Pasal 1 ayat 3 dan sila 5 
E. Pasal 1 ayat 2 dan sila 2 

 
28. Curah hujan di kota Medan tidak bisa dipungkiri setiap tahunnya 

semakin bertambah. Hal ini tentu saja menyebabkan banjir 
dibeberapa wilayah yang dekat dengan aliran sungai ataupun di 
wilayah yang tidak memiliki saluran pembuangan air. 
Masyarakat dibeberapa wilayah yang terkena banjir mulai 
berkumpul untuk membicarakan solusi terbaik untuk mengatasi 
banjir. Ketika diadakan musyawarah banyak pendapat yang 
didapatkan. Ketika kesepakatan telah diperoleh dengan memilih 
suara terbanyak ternyata ada beberapa masyarakat yang tidak 
mau melaksanakan hasil musyawarah dengan alasan tidak 
sesuai dengan pemikirannya. Tindakan masyarakat tersebut 
tidak  sesuai dengan nilai.... 
A. Nilai Ketuhanan 
B. Nilai kemanusiaan 
C. Nilai persatuan 
D. Nilai kerakyatan 
E. Nilai keadilan 
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29. Dunia seakan sudah dibutakan dengan kekuasaan dan tindak 
sewenang-wenangan terhadap manusia yang lain. Penindasan 
negara kuat terhadap negara yang lemah terus terjadi. Dalam 
hal ini pemerintah Indonesia ikut mengecam penindasan yang 
dilakukan oleh negara-negara yang melakukan tindakan tidak 
sewenang-wenang, dengan mengirimkan bala tentara ke negara 
yang tertindas. Tindakan pemerintah Indonesia mencerminkan 
tujuan bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan 
UUD 1945 yang terdapat dalam.... 
A. Alinea pertama 
B. Alinea kedua 
C. Alinea ketiga 
D. Alinea keempat 
E. Semua benar 

 
30. Sebuah bangsa akan menjadi bangsa yang maju jika diisi 

dengan generasi yang cerdas dan beretika. Karena mengisi 
kemerdekaan merupakan tugas para generasi muda. Sangat 
disayangkan dewasa ini generasi muda kita banyak yang tidak 
menyadari tanggung jawab mereka untuk negara pada masa 
yang akan datang. Di media sosial siswa SD sudah merokok, 
berhubungan dengan lawan jenis seperti suami istri, bahkan ada 
yang sudah melakukan tindakan kriminal seperti tindakan 
pembunuhan. Pengaruh media sosial melalui handphone adalah 
penyebab terbesar. Orang tua memberikan kebebasan penuh 
tanpa adanya pengawasan sama sekali kepada anaknya untuk 
menggunakan handphone. Nasib bangsa yang sangat 
bergantung kepada para generasi muda perlahan pupus. Peran 
orang tua sangat penting dalam tumbuh kembang seorang 
anak. Tindakan orang tua yang tidak memberikan pengawasan 
terhadap anaknya tersebut sangat tidak mencerminkan nilai-nilai 
Pancasila yaitu..... 
A. Nilai Ketuhanan 
B. Nilai kemanusiaan 
C. Nilai persatuan 
D. Nilai kerakyatan 
E. Nilai keadilan 
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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. ZARAH = ... 

A. Partikel 
B. Merampas 
C. Mengambil 
D. Merampok 
E. Curiga 

 
ANTONIM 

 
32. EKPRESIF  ><  ... 

A. Impresif 
B. Kompetitif 
C. Pasif 
D. Konklusif 
E. Fiktif 

 
ANALOGI 

  
33. HANSIP : KEAMANAN = ... : ... 

A. Guru : Pintar 
B. Ayah : Nafkah 
C. Sopir : Penumpang 
D. Buruh : Demo 
E. Montir : Motor 

 
34. REPARASI : KULKAS = … : … 

A. Kantor : Perbaiki 
B. Jalan : Aspal 
C. Revisi : Cinta 
D. Renovasi : Rumah 
E. Restorasi : Gedung 

 
35. KANDANG : TANDANG = … : … 

A. Pintar : Cerdas 
B. Jalan : Berlari 
C. Janji : Bukti 
D. Kekal : Abadi 
E. Lemah : Lesu 

 
KEMAMPUAN KUANTITATIF  
 

36. Jika nilai dari 15622 =− nm  dan 4=− nm , maka nilai dari 

...
3

2

3

2
=+ nm  

A. 20 
B. 24 
C. 26 
D. 28 
E. 30 

 

37. Jika nilai 5,31 =−a  maka hasil dari ...

4
2

7

5

1

=

+ −aa

 

A. 
4

1  

B. 
5

2  

C. 
3

1  

D. 
5

3  

E. 
5

4  

 

38. Jika m = 25% 16 – 19  dan n = (20% 25)(–3), maka 
hubungan m dan n adalah  … 
A. m > n 
B. m < n 
C. m = n 
D. m = n + 1 
E. Tidak dapat ditentukan 

 

39. Jika 
32 2

16

6

2
=

−
x  dan 1432 −=y , maka hubungan 

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

 

40. Jika p adalah 12,5% dari 24 dan q adalah 62,5% dari 40, maka 
nilai  (q – p – 2)2 =  ... 
A. 100 
B. 400 
C. 900 
D. 1.600 
E. 2.500 

 

41. Untuk menyelesaikan suatu pekerjaan Abil membutuhkan waktu 
15 menit, sementara Bilal membutuhkan waktu 30 menit untuk 
mengerjakan pekerjaan yang sama. Jika Abil hanya 
mengerjakan pekerjaan itu selama 5 menit, maka waktu yang 
dibutuhkan Bilal untuk menyelesaikan sisa pekerjaan adalah … 
A. 5 menit 
B. 10 menit 
C. 15 menit 
D. 20 menit 
E. 25 menit 

 

42. Elmeera mengajak adiknya Razan untuk makan di restaurant 
bintang tiga. Mereka memesan makanan dan minuman yang 
total harga dari menu yaitu Rp 3.200.000,00. Karena mereka 
tamu ke 100 di hari itu, maka diberikan diskon 30%. Maka total 
yang harus dibayar Elmeera jika ternyata dikenakan PPN 10% 
adalah ...  
A. Rp 2.332.000,00 
B. Rp 2.362.000,00 
C. Rp 2.464.000,00 
D. Rp 2.646.000,00 
E. Rp 2.738.000,00 

 

43. Tukang A mampu merenovasi rumah sendirian dalam waktu 6 
minggu, sedangkan Tukang B mampu menyelesaikan pekerjaan 
yang sama dalam waktu 15 minggu. Jika mereka bekerja 
bersama-sama, maka waktu yang dibutuhkan untuk merenovasi 
rumah adalah ... 
A. 10 
B. 15 
C. 20 
D. 25 
E. 30 
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44. Jika nilai dari 3067 =− yx dan 1548 =− yx , maka hasil dari 

...23 =+− yx  

A. – 9  
B. – 5  
C. – 1  
D. 7 
E. 9 

 
45. Untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dibutuhkan 20 orang 

dalam waktu 40 hari. Jika setelah 10 hari bekerja, 10 orang  
berhenti dan tidak melanjutkan pekerjaannya lagi. Maka 
tambahan hari yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perkejaan 
tersebut adalah ... 
A. 5 hari 
B. 10 hari 
C. 20 hari 
D. 25 hari 
E. 30 hari 
 

ANALYTICAL REASONING  
 

 

Tujuh orang sahabat yaitu Abel, Linda, Tiara, Rafi, Anrez, Dede dan 
Gading duduk pada deretan kursi dari barat ke timur dengan nomor 1 
sampai 7. Urutan tempat duduk mereka mengikuti aturan berikut :  
➢ Diantara Anrez dan Tiara terdapat tiga orang lainnya 
➢ Abel dan Linda bersahabat, sehingga mereka selalu duduk 

bersebelahan. 
➢ Rafi selalu nyaman duduk dikursi paling tengah.  
➢ Gading selalu duduk pada kursi paling timur. 

 
46. Pernyataan berikut yang pasti salah adalah ...    

A. Abel duduk di kursi nomor 2. 
B. Tiara duduk di kursi nomor 2 
C. Linda duduk dikursi nomor 3 
D. Anrez duduk di kursi nomor 5 
E. Dede duduk di kursi nomor 6 

 
47. Dari hasil seleksi siswa untuk mengikuti program pertukaran 

pelajar di Dubai yang dilakukan di SIPA, akan dipilih satu siswa 
dengan nilai tertinggi. Ternyata nilai Jeni tidak kurang dari Lina, 
nilai Anji lebih dari Rosi dan Jeni. Sementara Selly nilainya lebih 
dari Rosi dan kurang dari Anji. Jika nilai Jeni lebih dari Selly 
maka yang akan berangkat ke Dubai adalah ... 
A. Anji 
B. Jeni 
C. Selly 
D. Lina 
E. Rosi 

 
Delapan orang dalam satu kelas yaitu: Zion, Yeni, Xavi, Wira, Valen, 
Uwu, Tifa dan Senia akan membentuk 3 kelompok yang terdiri dari 2 
kelompok beranggotakan 3 orang dan 1 kelompok beranggotakan 2 
orang. Pembagian kelompok tersebut mengikuti aturan berikut. 
➢ Valen dan Uwu berada pada kelompok sama. 
➢ Yeni tidak ingin satu kelompok dengan Senia karena pernah 

berselisih paham. 
➢ Zion satu kelompok hanya dengan satu orang lainnya. 

 
48. Jika Wira satu kelompok dengan Zion maka pernyataan berikut  

pasti benar  adalah ... 
A. Senia satu kelompok dengan Tifa 
B. Senia satu kelompok dengan Uwu 
C. Valen satu kelompok dengan Yeni 
D. Xavi satu kelompok dengan Tifa 
E. Yeni satu kelompok dengan Xavi 

 

Dari rapat yang dihadiri oleh delapan orang karyawan yaitu: Zian, 
Yeni, Xabi, Wina, Via, Uli, Tio dan Sinta. Mereka duduk dihadapan 
meja berbentuk persegi panjang dan duduk pada empat kursi yang 
saling berhadapan. Yeni dan Tio duduk di kedua ujung meja pada 
sisi yang sama. Wina duduk berseberangan dengan Xabi dan Sinta. 
Zian duduk disebelah Tio.  
 
49. Jika Uli duduk tepat dihadapan Yeni, maka pernyataan yang 

pasti benar adalah...  
A. Xabi duduk tepat dihadapan Tio  
B. Wina duduk bersebelahan dengan Yeni  
C. Via duduk bersebelahan dengan Zian  
D. Xabi duduk berseberangan dengan Via  
E. Sinta duduk tepat dihadapan Zian  

 
PENARIKAN KESIMPULAN  
 
50. Semua guide pandai berbahasa Inggris. Rian pandai berbahasa 

Inggris. Jadi... 
A. Rian adalah guide 
B. Rian bukan giude 
C. Rian orang yang cerdas karena pandai berbahasa Inggris 
D. Rian adalah guide yang pandai berbahasa Inggris 
E. Tidak dapat disimpulkan  

 
51. Semua mobil mewah dilengkapi speedometer yang canggih. 

Beberapa mobil mewah berwarna silver. 
A. Beberapa mobil mewah berwarna silver dan tidak 

dilengkapi speedometer yang canggih 
B. Beberapa mobil mewah berwarna silver dan dilengkapi 

speedometer yang canggih 
C. Semua mobil mewah berwarna silver dan dilengkapi 

speedometer yang canggih 
D. Semua mobil mewah berwarna silver dan tidak dilengkapi 

speedometer yang canggih 
E. Beberapa mobil mewah tidak berwarna silver dan tidak 

dilengkapi speedometer yang canggih 
 

52. Semua siswa SMA lulus STAN 2021. Sebagian yang lulus 
STAN 2021 belajar dengan santai. Jadi ... 
A. Semua siswa SMA belajar dengan santai 
B. Sebagian siswa SMA belajar dengan santai 
C. Sebagian siswa SMA lulus STAN 2021 dan belajar dengan 

santai 
D. Sebagian yang belajar dengan santai bukan siswa SMA 
E. Tidak dapat disimpulkan  
 

53. Semua artis adalah orang yang terkenal. Beberapa siswa SMA 
di Jakarta adalah artis. Jadi ... 
A. Semua orang yang terkenal adalah siswa SMA di Jakarta 
B. Beberapa orang yang terkenal bukan siswa SMA di Jakarta 
C. Beberapa siswa SMA di Jakarta adalah orang yang 

terkenal  
D. Beberapa siswa SMA di Jakarta bukan orang yang terkenal  
E. Tidak dapat disimpulkan 
 

54. Jika akhir bulan tiba maka banyak anak kos yang kehabisan 
uang jajan. Jika banyak anak kos yang kehabisan uang jajan 
maka warung makan sekitar kampus sepi pembeli. Ternyata 
sekarang awal bulan. Jadi … 
A. Anak kos tidak kehabisan uang jajan 
B. Warung makan sekitar kampus tidak sepi pembeli  
C. Anak kos masih memiliki banyak uang jajan 
D. Warung makan sekitar kampus sangat ramai pembeli 
E. Tidak dapat disimpulkan 
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55. Jika Sabiya membeli rambutan maka Mira membeli Pepaya. 
Jika Mira membeli Pepaya maka Faiza membeli Melon. Jadi … 
A. Jika Sabiya tidak membeli rambutan maka Faiza tidak 

membeli Melon 
B. Jika Sabiya membeli rambutan atau Faiza tidak membeli 

Melon 
C. Jika Sabiya tidak membeli rambutan maka Faiza membeli 

Melon  
D. Jika Faiza tidak membeli Melon maka Sabiya tidak membeli 

rambutan  
E. Tidak dapat disimpulkan 

 
BARIS DAN DERET  
 
56. 6   13   27   55   ...   ... 

A. 109   221 
B. 110   222 
C. 111   222 
D. 111   223 
E. 112   224 
 

57. –13   15   2   17   19  ...  …   
A. 26   55 
B. 36   55 
C. 36   65 
D. 38   55 
E. 38   65 

 

58. 4    2    6    8    6    18    20    …   ... 
A. 18   54 
B. 18   56 
C. 22   54 
D. 24   58 
E. 26   60 
 

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

 
60. B    C     E    G    K    M     ...    ... 

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

 
61. D    C    F    E    G    H    I    …   … 

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

 
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. Hal pertama yang akan saya lakukan saat saya mendapatkan 

pekerjaan yang belum pernah saya kerjakan adalah ... 
A. menyapa rekan kerja baru dan bertanya tentang sistem 

kerja di tempat tersebut 
B. mengamati sistem kerja pegawai di tempat kerja tersebut 
C. menunggu perintah kerja dari atasan 
D. mencari tahu apa yang harus saya kerjakan 
E. mempelajari sistem kerja di tempat tersebut dari peraturan 

dan data 
 

67. Abdi memiliki tugas yang cukup banyak di kantornya. Tugas – 
tugas tersebut memiliki deadline masing – masing, ada yang 
satu minggu, tiga hari bahkan ada yang hanya satu hari saja. 
Hal ini menyebabkan Abdi harus bekerja dengan ekstra. Tetapi 
tiba – tiba Abdi juga diperintahkan atasannya keluar kota karena 
temannya yang ditunjuk keluar kota tiba – tiba sakit. Jika Anda 
sebagai Abdi, apa yang akan Anda lakukan? 
A. Meminta atasan untuk memberikan perpanjangan waktu 

penyelesaian tugas tersebut 
B. Meminta atasan untuk keluar kota setelah saya 

menyelesaikan pekerjaan yang menumpuk 
C. Mengkoordinasikan tugas yang dapat dipercayakan kepada 

rekan kerja, selain tidak menyalahi prosedur juga dapat 
diselesaikan sesuai deadline 

D. Membawa pekerjaan tersebut keluar kota, agar dapat 
diselesaikan tepat waktu 

E. Menyelesaikan semampu saya 
 

68. Saya senang jika rekan kerja saya bisa menjadi rekan kerja 
yang ... 
A. mandiri 
B. senang membantu 
C. professional  
D. jujur  
E. penuh dedikasi 

 
69. Anda senang tinggal dalam lingkungan yang ... 

A. rumahnya berdekatan 
B. tertutup 
C. sepi 
D. suasananya individual 
E. suasananya penuh kekeluargaan 

 
70. Amanda merupakan rekan Nata di kantor, bukan hanya sebatas 

rekan di tempat kerja saja tetapi Amanda dan Nata juga 
terkadang bercerita mengenai kehidupan pribadinya masing – 
masing. Suatu hari Amanda bercerita mengenai salah satu 
keluarganya yang sedang sakit dan disarankan dokter untuk 
segera dilakukan tindakan operasi tetapi keluarganya tidak 
memiliki cukup biaya, sehingga Amanda meminta tolong kepada 
Nata agar meminjamkannya uang untuk keperluan keluarganya 
tersebut. Jika Anda sebagai Nata, maka sikap Anda … 
A. meminjami dan mengingatkan untuk segera 

mengembalikannya 
B. meminjami bila saya ada uang 
C. mengatakan bahwa saya juga sedang tidak punya uang 
D. pura – pura tidak ada uang 
E. tidak mau meminjami 

 
71. Hari ini adalah hari Senin dan keesokan harinya hari libur 

nasional, istilah hari “terjepit” ini sering kali membuat karyawan 
bekerja setengah hati tetapi tidak dengan Ajeng, justru ini 
membuatnya lebih semangat bekerja karena baru saja libur di 

hari Minggu dan akan libur kembali di hari berikutnya. Semangat 
Ajeng membuat pekerjaannya cepat selesai yaitu dua jam 
sebelum jam pulang. Jika Anda sebagai Ajeng maka yang Anda 
lakukan … 
A. saya pergunakan untuk membaca buku – buku 

pengembangan diri 
B. saya pergunakan untuk chatting dengan teman lama 
C. saya lebih suka membaca tabloid infotainment 
D. setelah saya lelah bekerja hari ini saya rasa tidak ada 

salahnya saya mengobrol dengan rekan – rekan kerja lain 
untuk sekedar mengisi waktu dan menambah ilmu mereka 

E. mumpung masih di kantor dengan fasilitas internet, maka 
saya pergunakan untuk mengakses situs jaringan sosial 

 
72. Saat pulang dari kantor, Anda akan ... 

A. pulang ke tumah 
B. membelikan makanan untuk keluarga anda 
C. membawa cerita baru dari kantor anda untuk leuarga 
D. tidak mempersiapkan apa pun 
E. segera beristirahat saja 

 
73. Pada saat Anda berbelanja di salah satu supermarket yang 

berdekatan dengan rumah Anda, Anda melihat seorang kasir 
yang melakukan kecurangan terhadap pembeli tunanerta. 
Sebaiknya Anda melakukan ... 
A. membiarkannya 
B. menegur dan mengingatkan kasir agar tidak curang 
C. cuek saja karen bukan urusan saya 
D. memberitahukan pada pembeli bahwa ia dicurangi 
E. melaporkan kasir pada atasan/ pemilik supermarket 

 
74. Di kantor saya termasuk orang yang ... 

A. supel dan mudah akrab 
B. disiplin dan pekerja keras 
C. ulet dan pantang menyerah 
D. pintar dan penuh ide – ide segar 
E. bertanggungjawab dan memiliki kepribadian kuat 

 
75. Pandemik yang melanda dunia juga Indonesa, telah banyak 

membuat perubahan yang cukup signifikan termasuk kepada 
kondisi-kondisi perusahaan. Efeknya lagi adalah ke perusahaan 
tempat Charles bekerja yang memiliki permasalahan internal 
yaitu seputar defisit yang cukup besar. Pendapat Anda terhadap 
hal tersebut … 
A. saya akan menjaga kerahasiaan permasalahan yang terjadi 

dan tidak ingin ikut campur masalah keuangan 
B. seharusnya pimpinan puncak dapat menindak tegas yang 

terlibat dalam kasus ini 
C. tidak mempersoalkan masalah tersebut karena bukan 

bagian tugas saya 
D. pastikan bahwa kepala keuangan bertanggung jawab 

penuh terhadap masalah ini 
E. perlu menjelaskan permasalahan kondisi keuangan 

perusahaan kepada seluruh jajaran organisai agar dapat 
mengevaluasi kembali rencana pembelanjaan. 

 
76. Menurut saya orang baik itu adalah ... 

A. orang yang selalu menepati janji 
B. orang yang selalu menolong orang lain 
C. orang yang bisa memaafkan kesalahan orang lain 
D. orang yang tidak pernah berbuat jahat 
E. orang yang mampu mengemban amanat 
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77. Cara yang tepat untuk mencapai kesuksesan dalam bekerja 
adalah ... 
A. bekerja dengan sepenuh hati 
B. mematuhi semua perintah atasan tanpa terkecuali 
C. bekerja dengan giat dan berusaha memberikan yang 

terbaik 
D. berusaha menyingkirkan orang lain yang berpotensi 

menghalangi karir saya 
E. bekerja tanpa mengenal waktu 

 
78. Jika di daerah tempat tinggal Anda terjadi sebuah bencana yang 

cukup besar, maka Anda akan ... 
A. saya akan menyumbangkan seluruh gaji saya bulan ini 

untuk korban bencana alam tersebut 
B. saya akan menyumbangkan sebagian gaji saya karena 

sayapun membutuhkan biaya hidup untuk diri sendiri dan 
keluarga 

C. saya mengajak rekan – rekan kerja di kantor, kerabat dan 
siapapun untuk menyumbang sesuai dengan 
kemampuannya bagi korban bencana alama 

D. saya laporkan kepada atasan di kantor agar menyalurkan 
sumbangan 

E. saya percaya pengelolaan sumbangan bagi – bagi korban 
bencana alam seperti itu akan diatus oleh pemerintah 

 
79. Anak Anda sangat susah untuk bangun pagi, padahal dia harus 

berangkat ke sekolah dan jika terlambat berangkat maka Anda 
juga kemungkinan besar akan terlambat tiba di kantor karena 
sebelum ke kantor Anda biasanya yang mengantar anak Anda, 
terkait hal ini maka ... 
A. saya akan memarahinya dengan keras 
B. marah dan menasehatinya  
C. marah kepadanya jika perlu memberikan hukuman 
D. memaksanya tetap berangkat ke sekolah 
E. membiarkan ia kembali tidur karena kasihan masih kecil 

 
80. Ridha merupakan pimpinan divisi teknik sebuah instansi daerah. 

Saat ini Ridha memiliki lima orang bawahan yang semuanya 
diharuskan bekerja sigap dan telaten. Selama ini terlihat 
pekerjaan di divisi teknik dapat teratasi dengan baik dan tepat 
waktu, tetapi walaupun hasil kerja positif ternyata ada satu 
orang yang sebenarnya sering dibantu okeh rekan – rekanya 
yang lain dikarenakan alasan agar pekerjaan dapat 
terselesaikan. Satu orang bawahan Ridha ini ternyata memiliki 
kompetensi yang cukup rendah di divisi nya, jika Anda sebagai 
Ridha maka … 
A. saya menuntutnya untuk meningkatkan kemampuannya 
B. saya menegaskan bila dia tidak meningkatkan 

kemampuannya, maka saya tidak segan untuk 
memberhentikannya 

C. saya akan memberhentikannya dengan segera 
D. saya meminta atasan saya untuk memindahkannya ke unit 

lain 
E. saya membimbingnya dan memintanya untuk 

meningkatkan kemampuan 
 

81. Hari ini merupakan akhir bulan, yang artinya Anda harus 
menyelesaikan pekerjaan dan laporan pekerjaan untuk bulan ini. 
Berkaitan dengan hal ini Anda sudah terbiasa dengan bekerja 
lembur jika akhir bulan bahkan sampai dini hari. Tidak berbeda 
dari bulan – bulan sebelumnya hari inipun Anda pulang sampai 
dinihari bahkan tanggal sudah menunjukkan tanggal satu dan 
Anda merasa tubuh Anda sangat lelah sekali. Saat di perjalanan 
pulang ke rumah Anda melihat ada kecelakaan. Apa yang akan 
Anda lakukan?  
A. Melihat situasi terlebih dahulu, jika memungkinkan maka 

akan saya tolong 

B. Pulang saja karena kondisi badan saya sangat lelah sekali 
C. Pergi saja karena sudah ada orang yang mendekati korban 

dan pasti akan menolong 
D. Melihat sepintas keadaan korban, jika parah maka akan 

saya tolong 
E. Langsung pulang saja, karena saya yakin ini merupakan 

rekayasa komplotan perampok jalanan yang sedang 
beraksi 

 
82. Dibandingkan dengan rekan – rekan kerja saya yang lain, gaya 

kemarahan saya ... 
A. saya sering marah seperti lazimnya rekan lain 
B. kemarahan saya lebih dahsyat dari rekan lain 
C. saya tidak pernah marah 
D. saya marah jika memang diperlukan untuk perbaikan 

kondisi agar lebih baik 
E. saya cenderung lebih pemarah dari rekan lain 

 
83. Hari ini ada karyawan baru bergabung di kantor Anda, dia 

terlihat masih fokus dengan membaca peraturan – peraturan 
perusahaan. Saat jam istirahat Anda duduk di kantin 
berdampingan dengannya maka ... 
A. saya akan memperkenalkan diri dan teman – teman saya 
B. saya memintanya memperkenalkan dirinya 
C. saya menunggunya memperkenalkan dirinya 
D. saya tak perlu mengusik dia 
E. biarlah perkenalan terjadi besok – besik saha 

 
84. Sebagai seorang pegawai hal terpenting yang harus dilakukan 

menurut saya ialah … 
A. melakukan pekerjaan dengan standar kinerja yang baik 
B. menciptakan hubungan yang baik dan situasi yang nyaman 

dengan semua orang di kantor 
C. patuh dan loyal kepada atasan 
D. melakukan pekerjaan seperti yang sudah ditentukan oleh 

perusahaan 
E. menciptakan terobosan-terobosan untuk kemajuan 

perusahaan 
 

85. Hakan diberikan tugas oleh atasannya untuk mengerjakan 
sebuah proyek yang cukup besar. Karena belum pernah 
mengerjakan proyek seperti itu, Hakan mulai mencari-cari 
referensi untuk mengerjakan tugas tersebut. Pada akhirnya 
Hakan menemukan buku yang sesuai dengan yang dicarinya 
tetapi harga buku tersebut cukup mahal, ditambah lagi kondisi 
keuangan Hakan sedang menipis, maka tindakan Hakan … 
A. menabung mengumpulkan uang untuk membeli buku 

tersebut 
B. meminta kantor untuk membelikan buku tersebut 
C. menunggu sampai ada uang 
D. meminjam uang kepada teman 
E. mencari pekerjaan sampingan di luar jam kerja untuk 

mendapatkan uang 
 

86. Hari sumpah pemuda baru saja kita peringati tepatnya setiap 
tanggal 28 Oktober. Sebagai generasi muda, hal terpenting 
yang harus kita lakukan adalah ... 
A. melakukan sesuatu dengan standar yang baik 
B. menciptakan hubungan yang baik dan situasi yang nyaman 

dengan semua orang di sekitar kita 
C. patuh kepada orang tua 
D. melakukan sesuatu seperti yang umum dilakukan anak 

muda lainnya 
E. menciptakan terobosan-terobosan untuk meningkatkan 

kualtas hidup 
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87. Nona memiliki pekerjaan yang banyak dan tidak bisa 
ditinggalkannya dari kantor tempatnya bekerja, disaat yang 
bersamaan orangtuanya sedang sakit keras. Sikap Nona adalah 
... 
A. tidak masuk kerja dan memberikan surat izin 
B. bekerja seperti biasa dan menghubungi orang tua setiap 

waktu dari tempat kerjanya 
C. berusaha membereskan pekerjaan dan meminta izin 

kepada atasan jika memang diperlukan 
D. mengurus orang tua dan mengirimkan surat sakit dari 

dokter 
E. datang ke kantor agak siang dan menjelaskan kepada 

atasan bahwa orang tua sakit. 
 

88. Saya sangat senang dengan pimpinan yang ... 
A. dekat dekat bawahannya 
B. disiplin dan mempunyai etos kerja tinggi 
C. bertanggung jawab 
D. mau mendengar masukan dari bawahan 
E. memberi tahu hal-hal yang harus dikerjakan 

 
89. Semua perusahaan memiliki organisasi yang dinamis, struktur 

dapat saja berubah sesuai dengan kebutuhan perusahaan 
sehingga tidak jarang sering kali terjadi rotasi karyawan 
termasuk bagian pimpinan – pimpinan dalam sebuah 
perusahaan. Jika hal ini terjadi di jajaran direksi tempat Anda 
bekerja, yaitu terjadi perombakan besar – besaran, maka Anda 
... 
A. tidak mau memikirkannya, saya cuma pegawai biasa 
B. perubahan direksi adalah hal yang biasa 
C. bekerja semakin giat dengan harapan dapat menjadi 

anggota direksi suatu saat nanti 
D. harus cepat – cepat mendekati atasan baru 
E. perombakan direksi diperlukan untuk mencapai kemajuan 

perusahaan 
 

90. Rambo sedang menunggu ojek online yang sudah di ordernya 
saat hendak berangkat ke kantor. Kebetulan Rambo menunggu 
di depan komplek perumahannya. Pada saat ojek sudah sampai 
tiba-tiba ada mobil yang melintas di dekatnya yang rodanya 
menginjak genangan air sehingga Rambo terkena cipratan 
genangan air tersebut yang menyebabkan bajunya kotor. Jika 
Anda sebagai Rambo, apa yang akan Anda lakukan? 
A. Segera naik ke motor ojek dan mengejar mobil tersebut dan 

memarahinya 
B. Meminta ojek menunggu sebentar agar Rambo kembali 

kerumah untuk mengganti baju 
C. Meminta ojek untuk mengejar mobil tersebut dan segera 

kembali untuk menjemput Rambo, sementara itu Rambo 
pulang kerumah untuk mengganti baju secepat mungkin 
agar tidak terlambat 

D. Kembali kerumah sebentar untuk mengganti baju dan 
sesegera mungkin mengejar mobil tersebut agar tidak 
tertinggal jauh 

E. Bersabar saja dan mendoakan pengendara mobil tersebut 
diberikan hidayah 
 

91. Sebagai seorang pimpinan, bagaimana sikap Anda jika 
bawahan Anda tidak masuk kerja dikarenakan sakit? 
A. Menelpon dan mengucapkan semoga lekas sembuh 
B. Melakukan crosscheck  bisa saja dia hanya beralasan 
C. Saya tidak peduli 
D. Saya menyuruh anak buah saya untuk menjenguknya 
E. Menjenguknya seusai dari kantor 

 
 

92. Anda sedang mengerjakan laporan bulanan yang sudah 
menjadi tanggung jawab Anda, dan atasan mengatakan harus 
diserahkan sore ini. Saat Anda sedang mengerjakannya tiba-
tiba listrik mati. Maka reaksi Anda ... 
A. menginformasikan kepada atasan bahwa pengerjaan 

laporan mengalami kendala 
B. merasa marah, karena saya sedang bersemangat bekerja 
C. biasa saja dan menunggu listrik kembali menyala 
D. terlambat memberikan laporan, karena atasan pasti sudah 

mengetahui permasalahannya 
E. tenang sembari mencari solusi untuk mengerjakan laporan 

 
93. Anda adalah bagian dari suatu unit pada organisasi tertentu. 

Suatu saat ada penyelewengan yang terjadi dalam unit kerja 
Anda berupa pemalsuan data yang dilakukan oleh rekan unit 
Anda. Maka sikap Anda adalah ... 
A. marah 
B. menyampaikan dalam rapat unit tentang penyelewengan 

tersebut 
C. pura – pura tidak tau 
D. menyampaikan bahwa apa yang dilakukan adalah 

kesalahan dan mencoba memperbaikinya 
E. merasa malu, karena itu bagian dari kerja unit Anda 

 
94. Anda ditugaskan oleh atasan Anda untuk berangkat ke luar kota 

esok hari melakukan dinas luar. Maka Anda akan ... 
A. meminta pasangan untuk menyiapkan barang-barang yang 

saya perlukan 
B. meminta asisten untuk menyiapkan keperluan saya 
C. menyiapkan sendiri semua kebutuhan saya 
D. jika memungkinkan saya akan menyiapkan sendiri semua 

kebutuhan 
E. membawa barang-barang seadanya saja 

 
95. Perusahaan tempat Anda bekerja berencana memindahkan 

lokasi kantor ke tempat yang baru, maka sikap Anda ... 
A. senang karena jaraknya lebih dekat dengan rumah 
B. senang karena letaknya di pusat kota 
C. senang jika letaknya jauh dari keramaian 
D. senang karena saya bosan dengan kantor lama 
E. senang karena saya bisa merasakan suasana baru 

 
96. Aisyah akan mengikuti sebuah perlombaan, ia mendapati 

bahwa lawan – lawan yang akan dihadapi adalah orang – orang 
yang lebih berpengalaman di  perlombaan ini. Sikap Anda 
sebagai Aisyah ... 
A. mengikuti lomba dengan ala kadarnya 
B. merasa tertantang untuk menguji kemampuan diri 
C. putus asa karena kesempatan saya untuk menang mustahil 
D. cemas dan kurang bersemangat mengikuti lomba 
E. biasa saja karena semua bisa terjadi 

 
97. Andini diterima di sebuah universitas favorit, pendaftaran ulang 

dan pembayaran uang masuk harus segera dilakukan, 
sedangkan Andini tidak memiliki uang. Maka jka Anda sebagai 
Andini, maka Anda … 
A. mengundurkan diri meskipun kecewa 
B. meminta agar penerimaannya bisa ditunda sampai memiliki 

uang 
C. melakukan apapun agar diterima di universitas tersebut 
D. mencari pinjaman ke saudara dan handai tolan 
E. menyerah dan mencoba mencari alternatif kampus lain 
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98. Saya memiliki rekan-rekan baru yang latar belakang 
pendidikannya ternyata berbeda dengan saya, dan saya merasa 
... 
A. sebagian orang menerima saya jika saya dapat mengikuti 

aturan dalam kelompok 
B. perlu berhati – hati akan apa yang bisa saya katakan atau 

saya perbuat di dalam kelompok kerja 
C. benar – benar aman menjadi diri sendiri, dan saya tidak 

pernah berkonflik dengan anggota 
D. tidak pernah menjadi diri sendiri dalam kelompok kerja 
E. tidak cukup berani untuk menjadi diri sendiri dalam 

kelompok kerja 
 

99. Jika ada tugas yang kurang menyenangkan … 
A. tetap saya selesaikan karena itu tanggungjawab saya 
B. daripada saya stress, lebih baik saya minta tolong orang 

lain yang mengerjakan 
C. saya berhak protes kepada atasan 
D. saya selesaikan meskipun dengan berat hati 
E. saya meminta tolong rekan kerja untuk menyelesaikannya 

 
100. Kerja keras dan cermat merupakan wujud upaya untuk menjadi 

pribadi yang bermanfaat. Berkaitan dengan hal itu saya senang 
... 
A. pekerjaan yang menantang 
B. pekerjaan yang rutin 
C. pekerjaan yang menumbuhkan kreativitas baru 
D. bekerja dengan standard tinggi 

E. bekerja tanpa mengenal lelah dan pamrih
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SELEKSI KEMAMPUAN DASAR 
TES WAWASAN KEBANGSAAN 

 
1. Kunci  : C 

Pembahasan  :  
Marcopolo seorang berkebangsaan Italia yang 
menuliskan sebuah buku yang berjudul “Imago  
Mundi” yang menceritakan tentang keasrian dan 
kekayaan sumber daya alam di Asia. 
 

2. Kunci  :  B 
Pembahasan  :  
Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan 
dikukuhkan dalam UUD 1945 pada pasal 36 
 

3. Kunci  :  D 
Pembahasan  :  
Kepala Banteng simbol  sila  ke 4 yang  
berkaitan  tentang  Demokrasi, lembaga Negara, 
Pemilu dan lain sebagainya. 
 

4. Kunci  :  E 
Pembahasan  :  
Padi dan Kapas  simbol sila ke  5 yang berkaitan  
dengan  kesejahteraan dan  kemakmuran. 
 

5. Kunci  : B 
Pembahasan  : 
Panitia  lima  dibentuk dengan tugas untuk 
menafsirkan  setiap  sila  dalam  pancasila yang  
diketuai oleh  Moh.  Hatta  
 

6. Kunci  : C 
Pembahasan  :  
Setelah adanya penafsiran dari Pancasila 
terutama perubahan sila 1 oleh panitia lima 
maka piagam Jakarta yang berisi kan rumusan 
Pancasila diterima oleh BPUPKI pada tanggal 
14 Juli 1945 
 

7. Kunci  : C 
Pembahasan  :  
Dalam pasal 37 ayat 3 UUD 1945, dalam 
mengadakan rapat untuk mengubah UUD harus 
dihadiri anggota MPR sekurang-kurangnya 2/3 
dari seluruh anggota majelis. 
 

8. Kunci  : E 
Pembahasan  :  
Hak dan kewajiban warga negara Indonesia 
untuk mendapatkan pendidikan terutama 
pendidikan dasar dan pemerintah menyediakan 
anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% 
terdapat dalam pasal 31 UUD 1945. 
 

9. Kunci  : D 
Pembahasan  :  
Selain terdaftar dalam UNESCO pada tahun 
1991 sebagai warisan bangsa Indonesia, candi 
Borobudur pada masa Orde baru juga diakui 
sebagai salah satu tujuh keajaiban dunia. 
 

10. Kunci  : A 
Pembahasan  :  
pada tahun 1942 Jepang tiba di Indonesia 
pertama kali di Tarakan yang pada masa itu 
masih masuk dalam provinsi Kalimantan timur. 
 

11. Kunci  : A 
Pembahasan  :  
Perlawanan yang masih bersifat kedaerahan 
dan tergantung kepada pemimpin daerah terjadi 
di Indonesia pada masa sebelum kebangkitan 
Nasional 
 
 
 
 

12. Kunci  : C 
Pembahasan  :  
Pembentukan Badan Keamanan Rakyat 
dilaksanakan pada sidang PPKI ke 3 pada 
tanggal 22 Agustus 1945 
 

13. Kunci  : A 
Pembahasan  :  
Pemilu masa Orde Baru yang kedua pada tahun 
1977 terdiri dari 2 partai politik yaitu PDI dan 
PPP, 1 partai Golkar. 
 

14. Kunci  : A 
Pembahasan  :  
Koalisi PDI pada masa Orde baru terdiri dari 
PNI, Murba, IPKI, Parkindo, dan Partai Katolik 
 
Kunci B 

15. Pembahasan  :  
Rencana pembangunan lima tahun ke V fokus 
dalam pembangunan transportasi komunikasi 
dan pendidikan di daerah-daerah 
 

16. Kunci  : B 
Pembahasan  :  
Kausa Materialis yaitu asal mula bahan, yakni 
Pancasila berasal dari nilai-nilai kebiasaan 
bangsa Indonesia sendiri. 
 

17. Kunci  : A 
Pembahasan  :  
Pancasila asas kebudayaan yaitu unsur-unsur 
Pancasila sebelum disahkan menjadi dasar 
filsafat negara secara yuridis sudah dimiliki 
bangsa Indonesia sebagai asas asas dalam 
adat istiadat dan kebudayaan dalam arti luas. 
 

18. Kunci  : D 
Pembahasan  :  
Ide pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945 
yang ke tiga merupakan perwujudan nilai-nilai 
sila ke 4. 
 

19. Kunci  : E 
Pembahasan  :  
ide pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945 
yang ke dua merupakan perwujudan nilai nilai 
sila 5. 
 

20. Kunci  : C 
Pembahasan  :  
Pancasila memiliki fungsi sebagai filsafat negara 
hal ini dikarenakan Pancasila diyakini benar 
dalam menentukan baik atau tidaknya aktivitas 
yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. 
 

21. Kunci  : A 
Pembahasan  :  
Pancasila berfungsi sebagai dasar negara 
karena Pancasila merupakan dasar dalam 
penyelenggaraan negara dan pemerintahan. 
 

22. Kunci  : B 
Pembahasan  :  
Perbuatan asusila adalah tindakan yang tidak 
mencerminkan manusia yang beretika dan 
beradab sehingga melanggar nilai kemanusiaan. 
 

23. Kunci  : E 
Pembahasan  :  
Bersikap boros dalam penggunaan harta benda 
tidak mencerminkan sila ke lima 
 

24. Kunci  : B 
Pembahasan  :  
Memberikan pertolongan kepada orang lain 
ketika orang lain membutuhkan dan mendapat 
musibah mencerminkan nila kemanusiaan. 
 

25. Kunci  : E 
Pembahasan  :  
Korupsi dan mengambil hak orang lain tidak 
mencerminkan nilai keadilan. 
 

26. Kunci  : A 
Pembahasan  :  
Segala hal yang tidak mencerminkan toleransi 
beragama melanggar nilai sila pertama. 
 

27. Kunci  : A 
Pembahasan  :  
Kedaulatan negara berada di tangan rakyat 
sesuai pasal 1 ayat 2, bebas mengeluarkan 
pendapat sebagai negara demokrasi 
mencerminkan sila ke empat. 
 

28. Kunci  : D 
Pembahasan  :  

Tidak taat peraturan yang sudah 

disepakati bersama melanggar nilai 

kerakyatan/musyawarah. 

 
29. Kunci  : D 

Pembahasan  :  
Tujuan bangsa Indonesia seperti ikut serta 
dalam perdamaian dunia terdapat dalam 
pembukaan UUD 1945 Alinea keempat. 
 

30. Kunci  : B 
Pembahasan  :  
Tindakan orang tua yang tidak sesuai perannya 
sebagai orang tua secara tidak langsung telah 
melanggar HAM untuk seorang anak yang 
seharusnya mendapatkan pendidikan yang 
pantas. Dan tidak mencerminkan etika yang baik 
sebagai orang tua. Hal ini tidak sesuai dengan 
sila ke 2 yaitu nilai kemanusiaan. 
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TES INTELEGENSI UMUM 
 

31. Kunci : A 
Pembahasan :  
Zarah adalah butir yang halus sekali atau 
partikel. 
 

32. Kunci : C 
Pembahasan :  
Ekspresif adalah mampu mengungkapkan 
lawannya Pasif yaitu bersifat menerima saja 
(diam). 
 

33. Kunci : B 
Pembahasan :  
Hansip bertugas untuk menjaga Keamanan, 
sama halnya dengan Ayah bertugas untuk 
mencari Nafkah. 
 

34. Kunci : D 
Pembahasan :  
Kulkas saat rusak dilakukan reparasi sama 
halnya dengan Rumah saat rusak dilakukan 
Renovasi. 
 

35. Kunci : C 
Pembahasan :  
Kandang lawannya Tandang, sama halnya 
dengan Janji lawannya Bukti.

 
 

36. Kunci : C 
Pembahasan :  
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2
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2
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37. Kunci : C 
Pembahasan :  
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38. Kunci : C 
Pembahasan :  

( )

( ) 15325
5

1

325%20

151916
4

1

1916%25

−=−=

−=

−=−=

−=

n

m

 

Jadi, nilai m = n. 
 

39. Kunci : D 
Pembahasan :  

35143

36
2

1
72

8

4
62

2

16

6

2

2

2

32

=−=

==

=

=
−

y

x

 

  Jadi, nilai x > y.

  
 
 
 
 

 
 
 

40. Kunci : B 
Pembahasan :  

( ) 400202
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5
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q

p

 

41. Kunci : D 
Pembahasan :  
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B
 

 

42. Kunci : C 
Pembahasan :  

( ) ( )

000.464.2

100

10

100

70
000.200.3

%10%100%30%100000.200.3.

=

















=

+−=BayarH

 

 
43. Kunci : E 

Pembahasan :  

hari

hari

tt
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7
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=
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=

 
 

44. Kunci : A 
Pembahasan :  

( )
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45. Kunci : C 

Pembahasan :  

( )

( )
60
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302010
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=
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→
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−→

x

x

x

HariOrang

 
Jadi tambahan hari = 60 – 40 = 20 hari 
 

46. Kunci : B 
Pembahasan :  
➢ An _ _ _ T 
➢ Ab L / L Ab 
➢ R = 4 
➢ G = 7 
Sehingga alternatif susunan yang mungkin: 

1 2 3 4 5 6 7 

An Ab L R T D G 

T L Ab R An  D G 

 
47. Kunci : A 

Pembahasan :  
➢ J > L 
➢ A > J, A > R 
➢ A > S > R 
➢ J > S 
Sehingga susunannya yang mungkin: 
A > J > S > R > L. 
 

48. Kunci : D 
Pembahasan :  
➢ V = U 
➢ Y ≠ S 
➢ Z  W 

V U Y / S 

X T S / Y 

Z W 

 

 
 
49. Kunci : B 

Pembahasan :  
Berdasarkan kondisi soal, maka susunan duduk 
mereka yaitu: 

Y W Z T 

 

U X S V 

Posisi duduk X dan S dapat saling ditukar. 
Sehingga yang paling tepat W bersebelahan 
dengan Y. 
 

50. Kunci : E 
Pembahasan :  
Tidak dapat disimpulkan (kedua term middle 
khusus). 
 

51. Kunci : B 
Pembahasan :  
Beberapa mobil mewah berwarna silver dan 
dilengkapi speedometer yang canggih 
(Menjumlahkan) 
 

52. Kunci : E 
Pembahasan :  
Tidak dapat disimpulkan (kedua term middle 
khusus). 
 

53. Kunci : C 
Pembahasan :  
Beberapa siswa SMA di Jakarta adalah orang 
yang terkenal (Silogisme). 
 

54. Kunci : E 
Pembahasan :  
Tidak dapat disimpulkan (Bukan modus ponens 
maupun modus tollens) 
 

55. Kunci : D 
Pembahasan :  
Jika Faiza tidak membeli Melon maka Sabiya 
tidak membeli rambutan (Silogisme dan  
kontraposisi) 
 

56. Kunci : D 
Pembahasan :  
6   13   27   55   111   223 
Pola  : 6 × 2 +1,  dst. (dikali 2 ditambah 1)   
 

57. Kunci : B 
Pembahasan :  
– 13   15   2   17   19   36   55 
Pola  :  Fibonacci 
      – 13 +15 = 2, 15 + 2 = 17, dst.     
 

58. Kunci : A 
Pembahasan :  
4    2    6    8    6    18    20    18   54 
Pola  : – 2, × 3, +2  dst. 
   

59. Kunci : E 
Pembahasan :  
E    E    H    F    K    G    N    H    Q 
Pola 1 :  E   H   K   N   Q   (ditambah 3) 
Pola 2 :  E   F   G   H   (ditambah 1)    
 

60. Kunci : B 
Pembahasan :  
B    C     E    G     K     M     Q     S 
2     3     5     7    11    13    17    19 
Pola : Konversi ke angka (bilangan prima) 
 

61. Kunci : A 
Pembahasan :  
D    C    F    E    G    H    I    J    L    K 
Pola : Huruf bergaris bawah dibalik. 
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62. Kunci : C 

Pembahasan :  
Segitiga bagian kiri menjadi putih, panah 
dibagian kanan berubah arah dan berubah 
warna. 
 

63. Kunci : B 
Pembahasan :  
Lingkaran putih bergaris miring di sebelah kiri 
bintang hitam. 
 

64. Kunci : E 
Pembahasan :  
Arah panah yang bengkok kearah perputaran 
jarum jam kecuali option E. 
 

65. Kunci : D 
Pembahasan :  
Berpindah berlawanan arah dengan perputaran 
jarum jam dengan pola +2, +1, +2. Kemudian 
sisi bertambah satu. 
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TES KARAKTERISTIK PRIBADI 
 

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

 
67. Kunci : C 

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

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

69. Kunci : E 
Pembahasan :  
Sosial budaya 
A. 4 
B. 3 
C. 2 
D. 1 
E. 5 
 

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

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

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

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

 
 

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

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

76. Kunci : E 
Pembahasan :  
Integritas Diri 
A. 1 
B. 4 
C. 3 
D. 2 
E. 5 
 

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

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

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

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

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

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

92. Kunci : B 
Pembahasan :  
Kemampuan mengendalikan diri dan bekerja 
mandiri dan tuntas 
A. 4 
B. 5 
C. 1 
D. 2 
E. 3 
 

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

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

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

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

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

 
 

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

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

100. Kunci : C 
Pembahasan :  
Kreativitas dan inovasi 
A. 4 
B. 2 
C. 5 
D. 3 
E. 1 
 

 


