
 
                  

 

Tryout SKD Tes CPNS 2021 (17 Januari 2021) 

1 

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

terendah 1. 

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

 
 
 

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

 
1. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Parisada Hindu Dharma 

Indonesia (PHDI) bersama ormas-ormas keagamaan yang ada 
di Indonesia telah menyampaikan pernyataan bersama untuk 
menanggapi polemik Rancangan Undang-Undang Haluan 
Ideologi Pancasila (RUU HIP). PHDI menyampaikan kebijakan 
negara baik di pemerintah pusat maupun daerah seharusnya 
mencerminkan nilai-nilai Pancasila. “Kita sudah tahu dan 
sepakat bahwa Pancasila sudah final sebagai landasan dan 
falsafah negara dan ideologi bangsa kita,” kata tokoh umat 
Hindu dari Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), KS 
Arsana setelah menyampaikan pernyataan bersama ormas-
ormas keagamaan di Auditorium KH Ahmad Dahlan Pimpinan 
Pusat Muhammadiyah, Jakarta, Jumat (3/7). KS Arsana 
mengatakan, Pancasila adalah sumber tertinggi dari semua 
hukum yang ada di Indonesia. Menurutnya, yang dibutuhkan 
saat ini dan ke depan adalah aturan-aturan yang memandu 
untuk mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-
hari. “Secara hukum misalnya jadi setiap hukum yang mau 
dikeluarkan sebagai kebijakan negara baik di pemerintah pusat 
atau daerah harus mencerminkan nilai-nilai dari sila-sila yang 
ada dalam Pancasila tersebut,” ujarnya. Ia mengungkapkan, 
kalau mau jujur melihat kenyataan sekarang, praktik kehidupan 
berbangsa, bernegara dan bermasyarakat masih jauh dari 
pencerminan implementasi nilai-nilai Pancasila. Pemerintah 
punya ruang untuk menjadikan regulasi-regulasi apapun 
bentuknya, baik berupa peraturan pemerintah, kebijakan dan 
sebagainya harus diinspirasi dan dilandasi nilai-nilai Pancasila. 
Ia mengatakan, terkait RUU HIP beberapa isinya bagus, tapi 
beberapa isinya kontra produktif karena ada unsur melakukan 
interpretasi atas sila-sila Pancasila. Melakukan itu bukan 
kewenangan DPR. 
Dari narasi berita di atas, dapat disimpulkan bahwa peran 
Pancasila yang sesuai adalah ... 
A. Sumber dari segala sumber hukum 
B. Pandangan hidup bangsa 
C. Perjanjian luhur bangsa 
D. Jiwa dan kepribadian bangsa 
E. Pandangan dan filsafat hidup bangsa 
 

2. Atun berasal dari suku Betawi. Dia sangat mencintai budaya 
daerahnya. Hal itulah yang membuatnya bergabung dengan 
kelompok Lenong di daerah tempat tinggalnya. Namun, hal 
tersebut tidak membuatnya menganggap bahwa budaya 
daerahnya lebih baik daripada budaya daerah lain. Hal tersebut 
dibuktikan dengan sikap Atun yang selalu ingin mempelajari 
budaya dan kesenian daerah lainnya di Indonesia. Dia pun 
selalu menonton setiap pertunjukan yang disiarkan di televisi 
maupun yang dipentaskan di atas panggung.  
Sikap Atun pada ilustrasi tersebut menunjukkan sikap ... 
A. sauvenisme 
B. nasionalisme 
C. patriotisme 

D. bela negara 
E. sukuisme 

 

3. Sebagai warga negara Indonesia, kita sudah tidak asing lagi 
dengan semboyan Bhinneka Tunggal lka. Semboyan yang 
merupakan prinsip dari pandangan hidup negara kita terhadap 
kemajemukan suku-suku yang ada di dalamnya. Berdasarkan 
hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa fungsi dari Bhinneka 
Tunggal Ika adalah ... 
A. landasan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan 

bangsa Indonesia  
B. pedoman untuk mengembangkan kebudayaan daerah 

masing-masing 
C. landasan dalam berperilaku antarsuku bangsa yang 

berbeda-beda 
D. pedoman dalam menyusun perubahan terhadap UUD NRI 

Tahun 1945 
E. landasan dalam menerapkan Pancasila sebagai ideologi 

terbuka  
 

4. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, yang terpilih kedua 
kali, menyampaikan 5 tahapan besar dalam kepemimpinannya 
yang kedua (2019 – 2024). Tidak begitu jauh berbeda dengan 
program nawacita sebelumnya di periode 2014 – 2019. Berikut 
ini yang bukan 5 tahapan yang dimaksud adalah … 
A. perbaikan sumber daya manusia (SDM) 
B. mempermudah laju instasi 
C. urgensi formalitas birokrasi 
D. APBN tepat sasaran 
E. revolusi mental 
 

5. Revolusi Industri 4.0 adalah era industri yang saat ini sedang 
ramai diperbincangkan. Bahkan, diangkat menjadi salah satu 
topik dalam Debat Calon Presiden RI Tahun 2019 yang lalu. 
Industri 4.0 adalah tren di dunia industri yang menggabungkan 
teknologi otomatisasi dengan teknologi siber. Istilah industri 4.0 
berasal dari sebuah proyek dalam strategi teknologi canggih 
Pemerintah Jerman yang mengutamakan komputerisasi pabrik. 
Pada industri 4.0, teknologi manufaktur sudah masuk pada tren 
otomatisasi dan pertukaran data. Hal tersebut mencakup sistem 
siber-fisik, internet of things (IoT), cloud computing, dan 
cognitive computing. Tren ini telah mengubah banyak bidang 
kehidupan manusia, termasuk ekonomi, dunia kerja, bahkan 
gaya hidup. Singkatnya, revolusi industri 4.0 menanamkan 
teknologi cerdas yang dapat terhubung dengan berbagai bidang 
kehidupan manusia.  
Jika teks di atas dianalisa pada konsep nilai ideal atau nilai 
dasar Pancasila, maka nilai yang sesuai adalah sila ... 
A. Pertama 
B. Kedua 
C. Ketiga  
D. Keempat 
E. Kelima 
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6. Hal berikut ini tidak berhubungan dengan empat hal pokok yang 
menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia 
yang harus dipahami sebagai seorang Aparatur Sipil Negara 
(ASN) untuk berkontribusi dalam memperbaiki kualitas 
pelayanan publik, yaitu ... 
A. Pelayanan publik merupakan hak warga negara sebagai 

amanat konstitusi.  
B. Pelayanan publik diselenggarakan dengan pajak yang 

dibayar oleh warga negara.  
C. Pelayanan publik untuk memperoleh hasil kinerja maksimal 

yang menjadi tolok ukur hak (material) yang didapatkan 
oleh seorang ASN. 

D. Pelayanan publik diselenggarakan dengan tujuan untuk 
mencapai hal-hal yang strategis bagi kemajuan bangsa di 
masa yang akan datang. 

E. Pelayanan publik memiliki fungsi tidak hanya memenuhi 
kebutuhan-kebutuhan dasar warga negara sebagai 
manusia, akan tetapi juga berfungsi untuk memberikan 
perlindungan bagi warga negara (proteksi).  

 
7. Globalisasi perekonomian, dari satu sisi akan membuka peluang 

pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara 
kompetitif. Namun, jika dilihat dari sisi lain, hal tersebut juga 
membuka peluang masuknya produk-produk pasar global ke 
pasar domestik. Hal ini menyebabkan para pemilik modal besar 
lebih leluasa dalam bersaing dibandingkan dengan mereka yang 
memiliki modal kecil. Hal tersebut merupakan keuntungan 
sekaligus ancaman bagi kedaulatan ekonomi Indonesia. 
Dari ilustrasi di atas, faktor yang mengancam integrasi nasional, 
dalam bidang ekonomi adalah ..... 
A. westernisasi  
B. komunisme 
C. kapitalisme 
D. hedonisme  
E. individualisme  

 
8. Pada tanggal 6 Maret 1946, Panglima Sekutu mengumumkan 

berlakunya uang NICA sebagai pengganti uang Jepang. 
Pemerintah Indonesia menolak penggunaan uang tersebut dan 
menyatakan bahwa uang NICA bukan alat pembayaran yang 
sah didalam wilayah kekuasaan Republik Indonesia. 
Selanjutnya, pemerintah Indonesia pada bulan Oktober 1946 
melakukan tindakan dengan … 
A. mengeluarkan ORI untuk menggantikan uang kertas 

Jepang yang sudah sangat merosot nilainya. 
B. menyetujui tindakan sekutu tersebut dan Indonesia memiliki 

dua alat pembayaran sah. 
C. melakukan tindakan ekonomi sanering agar tingkat inflasi 

menurun. 
D. membantu para petani yang menyimpan uang Jepang 

untuk ditukarkan dengan uang NICA. 
E. Indonesia meminta bantuan IMF untuk mengatasi 

beredarnya uang NICA dan Jepang tersebut. 
 

9. Implementasi nilai Bhinneka Tunggal lka dalam bidang 
pertahanan dan keamanan yang dapat dilakukan oleh setiap 
individu dalam kehidupan sehari-hari adalah ... 
A. menjadi aparat pemerintahan 
B. bergabung menjadi anggota TNI 
C. membeli senjata api untuk menjaga keamanan 
D. berjaga di daerah-daerah perbatasan negara  
E. mematuhi setiap peraturan yang berlaku dalam masyarakat 

 
 
 
 

10. Adanya pembagian kekuasaan dalam pemerintahan diatur 
dalam UUD 1945, dimana lembaga yang berwenang 
memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal memberi 
amnesti dan abolisi adalah ... 
A. Menteri Negara 
B. Mahkamah Agung (MA) 
C. Mahkamah Konstitusi (MK) 
D. Dewan Perwakilan rakyat (DPR) 
E. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 

 

11. Mengenai pertahanan dan keamanan diatur juga dalam 
Konstitusi Republik Indonesia dimana setiap warga negara ikut 
serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Hal ini 
merupakan isi dari … 
A. Pasal 28A UUD NRI Tahun 1945 
B. Pasal 27 ayat 3 UUD NRI Tahun 1945 
C. Pasal 30 UUD NRI Tahun 1945 
D. Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945 
E. Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 

 

12. Ridwan memiliki jiwa kepemimpinan yang baik. Ia aktif dalam 
berbagai organisasi, baik di tingkat daerah maupun nasional. 
Hal tersebut membuatnya memiliki wawasan yang luas tentang 
sistem politik. Oleh karena itu, beberapa partai politik 
mengajaknya untuk bergabung. Beberapa partai secara rinci 
menjelaskan visi dan misi partainya. Setelah melalui berbagai 
pertimbangan, akhirnya Ridwan memutuskan untuk bergabung 
menjadi anggota salah satu partai politik. 
Berdasarkan ilustrasi tersebut, fungsi yang dilakukan oleh partai 
politik adalah ... 
A. Pendidikan politik 
B. Sosialisasi politik 
C. Komunikasi politik 
D. Rekruitmen politik 
E. Perekat persatuan dan kesatuan bangsa 

 

13. Perhatikan beberapa pernyataan di bawah ini! 
(1) Kekuasaan negara dibagi menjadi kekuasaan legislatif, 

eksekutif, dan yudikatif. 
(2) Setiap kekuasaan mempunyai wewenang yang berbeda. 
(3) Sangat besar kemungkinan ketiga kekuasaan tersebut 

berada di tangan satu orang. 
(4) Setiap kekuasaan dijalankan oleh orang yang berbeda.  
(5) Tidak dimungkinkan adanya kerja sama di antara 

kekuasaan-kekuasaan negara.  
(6) Meskipun terpisah, ada kerja sama di antara kekuasaan-

kekuasaan negara.  
Makna pembagian kekuasaan pada pernyataan di atas, 
ditunjukkan oleh nomor ... 
A. (1), (2), (3), dan (4) 
B. (1), (2), (3), dan (5)  
C. (1), (2), (4), dan (6) 
D. (1), (2), (5), dan (6) 
E. (1), (3), (5), dan (6) 

 

14. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah 
otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. Implikasi kebijakan 
otonomi daerah adalah ... 
A. pemerintah pusat tidak memberikan anggaran kepada 

daerah. 
B. daerah-daerah lebih kreatif dalam mengembangkan 

sumber dayanya. 
C. terjadinya pemusatan kekuasaan ke daerah. 
D. hanya putra-putra daerah yang dapat berpartisipasi secara 

aktif dalam pembangunan di daerahnya. 
E. Gubernur harus dijabat oleh putra daerah. 
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15. Ancaman yang berasal dari dalam negeri, biasanya didorong 
oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan dan 
ketidakadilan. Isu tersebut menjadi titik pangkal timbulnya 
permasalahan, seperti ... 
A. Separatisme, narkoba, dan kecurangan Pilkada 
B. Pelanggaran HAM 
C. Kelaparan dan putus sekolah 
D. Demonstrasi dan intimidasi 
E. Separatisme, terorisme, kekerasan 

 
16. Perhatikanlah beberapa urusan pemerintahan berikut! 

(1) Hukum 
(2) Transportasi 
(3) Agama 
(4) Perumahan 
(5) Urusan Negara 
(6) Perairan 
Urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam 
UUD NRI Tahun 1945 ditunjukkan oleh nomor ... 
A. (1), (2), dan (3) 
B. (1), (3), dan (5) 
C. (2), (3), dan (4) 
D. (2), (4), dan (6) 
E. (4), (5), dan (6) 

 
17. Supaya etika publik dapat dihayati dan dilaksanakan secara 

menyeluruh di dalam organisasi, para pegawai tidak cukup 
hanya diberikan definisi atau rumusan-rumusan norma yang 
abstrak tanpa rujukan yang jelas mengenai kewajiban dan 
larangan yang berlaku. Di sinilah letak pentingnya kode etik 
diantara Aparatur Sipil Negara (ASN). Pernyataan berikut ini 
benar terkait dengan kode etik selain dalam hal ... 
A. bahwa kode etik merupakan rumusan eksplisit tentang 

kaidah-kaidah atau norma yang harus ditaati. 
B. norma yang harus ditaati secara sukarela oleh para 

pegawai di dalam organisasi publik.  
C. biasanya merupakan hasil dari kesepakatan atau 

konsensus dari sebuah kelompok sosial dan pada 
umumnya dimaksudkan untuk menunjang pencapaian 
tujuan organisasi. 

D. acuan perilaku perseorangan atau korporasi yang dianggap 
harus diikuti pelaku aktivitas profesional. 

E. aturan yang mengikat seorang Aparatur Negeri Sipil baik 
keluar maupun kedalam lingkungan institusi tugas. 

 
18. Putri dari Kapitan Paulus ini sejak kecil sudah kerap ikut 

ayahnya dalam rapat pembentukan kubu pertahanan. Instingnya 
untuk berjuang pun kian lama kian tertempa. Perempuan ini 
menjadi pejuang wanita dalam misi perebutan wilayah Belanda 
di Desa Ouw, Pulau Saparua. Posisi Indonesia sempat menguat 
dengan terbunuhnya seorang pemimpin perang Belanda di 
tangannya. Namun, setelah itu serangan penjajah kian gencar 
dan ayahnya ditangkap. Dia juga dihukum dan hendak 
diasingkan ke Pulau Jawa. Dalam perjalanan menuju Jawa 
pada Januari 1818 itu, dia wafat dan oleh penjajah, jasadnya 
dibuang ke lautan. 
Deskripsi pahlawan di atas adalah ... 
A. Andi Depu 
B. Cut Nyak Dhien 
C. Nyi Ageng Serang 
D. Martha Christina Tiahahu 
E. Maria Walanda Maramis 

 
 
 
 

19. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari 
masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya 
kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk lainnya 
dalam rangka ... 
A. membangun manusia indonesia seutuhnya 
B. meningkatkan taraf hidup rakyat banyak 
C. mencapai kesejahteraan masyarakat 
D. membangun perekonomian bangsa 
E. mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat 

 
20. Pada masa Republik Indonesia Serikat (RIS), Republik 

Indonesia (RI) adalah bagian dari RIS. Negara bagian RI 
tersebut meliputi wilayah di bawah ini, kecuali … 
A. Aceh  
B. Jakarta 
C. Lampung 
D. Tapanuli 
E. Yogyakarta 

 
21. Komisi Yudisial (KY) bersifat mandiri yang berwenang 

mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai 
wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan 
kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. 
Anggota Komisi Yudisial (KY) berjumlah ... 
A. 1 orang  
B. 7 orang  
C. 9 orang  
D. 10 orang  
E. 50 orang  

 
22. Pada tanggal 6 Oktober 1945 dia ditunjuk Presiden Soekarno 

selaku Menteri Keamanan Rakyat pada Kabinet Republik 
Indonesia I. Dalam kongres Tentara Keamanan Rakyat yang 
dilangsungkan pada tanggal 12 November 1945 dia juga 
ditunjuk sebagai Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat. 
Namun sayang, keberadaannya tidak diketahui hingga dia urung 
menjabat Menteri Keamanan Rakyat dan juga Panglima Besar 
Tentara Keamanan Rakyat. Hingga kini, keberadaannya pun 
tidak diketahui dan masih menjadi misteri.  
Pahlawan Nasional Indonesia yang dimaksud dalam deskripsi di 
atas adalah ... 
A. Soeprijadi 
B. Sudirman 
C. Soetomo 
D. Gatot Soebroto 
E. Oerip Soemohardjo 

 
23. Perhatikanlah bunyi Pasal 28H ayat 1 UUD NRI Tahun 1945 

berikut! 
“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat 
tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat 
serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” 
Berdasarkan bunyi dan ayat tersebut, Pemerintah telah 
menerapkan salah satu prinsip pemerintahan yang baik, yaitu 
prinsip ... 
A. responsif 
B. kesetaraan 
C. visi strategis 
D. partisipasi 
E. berorientasi pada konsensus 

 
 
 
 
 
 

 
                  

 

Tryout SKD Tes CPNS 2021 (17 Januari 2021) 

4 

24. Setelah dilakukan perubahan terhadap UUD NRI Tahun 1945, 
terdapat pergeseran peran dan fungsi Majelis Permusyawaratan 
Rakyat (MPR). MPR yang semula berkedudukan sebagai 
lembaga tertinggi negara, bergeser menjadi lembaga negara 
yang setara kedudukannya dengan DPR dan Dewan Perwakilan 
Daerah (DPD).  
Berikut ini yang bukan merupakan kewenangan MPR setelah 
perubahan UUD NRI Tahun 1945 adalah ... 
A. mengubah Undang-Undang Dasar 
B. menetapkan Undang-Undang Dasar 
C. melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden 
D. memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam 

masa jabatan menurut UUD 
E. memilih Presiden dan/atau Wakil Presiden 

 
25. Asal mula yang menjadikan Pancasila dari calon dasar negara 

menjadi dasar negara yang sah, yakni bahwa Pancasila yang 
terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4. Kemudian 
UUD 1945 disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan 
Indonesia (PPKI) disebut dengan ... 
A. Kausa Efisien 
B. Kausa Finalis  
C. Kausa Formalis 
D. Kausa Ideologis 
E. Kausa Materialis 
 

26. Perhatikan paragraf  eksposisi berikut! 
Majalah dinding merupakan majalah dalam bentuk sebuah 
papan yang ditempelkan di lokasi strategis di sekolah (….) Tidak 
hanya itu, majalah dinding di sekolah juga merupakan media 
bagi anggota sekolah untuk bertukar informasi, ilmu 
pengetahuan, dan kreativitas. Majalah dinding merupakan 
langkah awal paling sederhana untuk mengembangkan minat 
dan bakat siswa berkaitan dengan jurnalistik. Majalah dinding 
sekolah dapat dijadikan ajang educational brain atau pendidikan 
otak, entertaiment atau hiburan sekolah bagi para siswa, dan 
yang terpenting lagi adalah menguji kreativitas siswa. 
Kalimat tepat untuk melengkapi paragraf rumpang tersebut 
adalah… 

A. Selain keahlian jurnalistik, majalah dinding juga melatih 
siswa bersosialisasi dan bekerja sama dengan rekan kerja. 

B. Kreativitas dalam menemukan ide tulisan menggugah minat 
baca dan menyusunnya menjadi artikel yang menarik. 

C. Kesimpulannya, majalah dinding bukan hanya hiasan di 
tembok-tembok sekolah, melainkan juga sebagai wadah 
untuk menyalurkan hobi. 

D. Majalah dinding tidak mungkin dikerjakan seorang diri, di 
dalamnya pasti ada staf redaksi yang berperan penting.  

E. Majalah dinding diperuntukkan menampung  dan 
mempublikasikan hasil karya para siswa dalam bentuk 
tulisan dan gambar. 

 
27. Perhatikan cuplikan hikayat berikut! 

Sri Rama, Raja Tanjung Bunga, sudah tiga tahun kawin 
dengan Sekuntum Bunga Setangkai, tetapi masih belum 
mempunyai anak juga. Siang dan malam selalu diganggu oleh 
pikiran ini. Pada suatu malam, ia memukul tabuh larangan. 
Berkumpullah Tumenggung dan segala orang besar-besar  
dalam negeri. Sri Rama memberitahu segala rakyat bahwa ia 
akan memanggil Laksamana, adiknya yang menjadi pawang. 
Laksamana pun muncul dan meramalkan bahwa Sri Rama akan 
memperoleh putera. Tetapi sebelumnya, Sri Rama haruslah 
membuat tujuh perahu dan pergi bertamasya di laut. Hanya 
saja, janganlah Rama sekali-kali mandi dalam satu  telaga yang 
airnya jernih di puncak gunung itu. 

Pergilah Sri Rama dan Tuan Puteri bertamasya, tetapi 
mereka lupa akan pesan Laksamana. Mereka mandi juga dalam 

telaga yang jernih airnya itu. Dengan sama-sama mereka 
menjadi kera. Laksamana datang dan menceburkan mereka ke 
dalam telaga lain yang airnya keruh. Mereka pun menjadi 
manusia semula. Tidak berapa lama, sesudah tamasya ini, tuan 
putri pun hamillah. Setelah genap bulan, lahirlah putra yang 
ditunggu-tunggu. Putra yang dilahirkan itu seekor kera. Rama 
tercengang dan tidak dapat berkata apa-apa. Tuk bidan lalu 
menamakan kera itu, kera kecil Imam Tengganga. 
Isi kutipan hikayat tersebut menceritakan… 
A. Pesan Laksamana kepada Rama dan istrinya agar tidak 

mandi di telaga jernih saat bertamasya. 
B. Kemarahan Rama karena sudah lama tidak memiliki putera. 
C. Kegelisahan Rama karena tidak juga kunjung memiliki anak. 
D. Istri rama melahirkan seorang anak kera karena Rama dan 

istrinya mandi di telaga jernih. 
E. Kesedihan Rama dan istrinya karena tidak memiliki putera. 
 

28. Cermatilah pantun berikut! 
Paling enak si mangga udang 
Pohonnya tinggi buahnya jarang 
Paling enak hidup membujang 
…. 
Larik yang tepat untuk melengkapi pantun tersebut adalah… 
A. Kemana-mana membawa parang 
B. Kemana pergi tiada yang larang 
C. Tinggal sendiri tiada yang larang 
D. Kemana-mana menjual udang 
E. Hidup sendiri tapi kenyang 
 

29. Cermatilah kutipan puisi berikut! 
Suara kasih dalam hati malam  
Kian lincah, tapi kemudian membeku 
Tanpa bulan, karena bulan beradu 
Dan hatiku sendiri kian… 
Diksi yang tepat untuk melengkapi kutipan puisi tersebut 
adalah… 
A. Bersinar 
B. Bersemangat 
C. Terbenam 
D. Bergejolak 
E. Tertawa 

 

30. Bacalah puisi berikut! 
Pahlawan Tak Dikenal 
Sepuluh tahun yang lalu dia […] 
Tapi bukan tidur, sayang 
Sebuah lubang peluru bundar di dadanya 
Senyum bekunya mau berkata, kita sedang perang 
Dikutip dari: http: kolibet. blogspot. co. id./2014/11/karakteristik-
bahasa-puisi-makna. 
Kata kias tepat untuk melengkapi puisi tersebut adalah  
A. terbaring 
B. meninggal 
C. wafat  
D. tertidur 
E. terlelap 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                  

 

Tryout SKD Tes CPNS 2021 (17 Januari 2021) 

5 

BAGIAN II :   TES INTELEGENSI UMUM (TIU) 
Jumlah soal   :   35 
Keterangan  :   Dilarang menggunakan alat bantu (Kamus, tabel, Kalkulator, HP, tablet, dsb.) 

 
KOSAKATA 

  
31. PERSADA = ... 

A. Tempat tinggal 
B. Orang yang memiliki simpati tinggi 
C. Taman untuk bermain 
D. Melambangkan keagungan 
E. Lantai yang lebih tinggi 

 
SINONIM 

  
32. ABRUPSI = ... 

A. Erosi 
B. Asap Hitam 
C. Kawasan 
D. Berbahaya 
E. Terlepas 

 
ANTONIM 

 
33. Frontal >< …  

A. Langsung 
B. Terang-terangan 
C. Serangan 
D. Tertutup 
E. Sepi 

 
ANALOGI 

 
34. TERSEMBUNYI : VISIBEL = ... : LIDAH 

A. Delegitimasi : Absah 
B. Transparan : Bening 
C. Tingkat : Jenjang 
D. Surau : Langgar 
E. Keputusan : Penetapan 

 
35. RAMALAN : ASTROLOGI = BANGSA : ... 

A. Sosiologi 
B. Psikologi 
C. Demografi 
D. Antrologi 
E. Etnologi 

 
KEMAMPUAN KUANTITATIF  
 

36. Nilai dari  ( ) ...293
3

1
81 2

2

=−−−







−   

A. – 22  
B. – 21  
C. 21  
D. 22  
E. 23  

 

37. Nilai dari ...25,0
2

1
5,1:

4

1

9

2
25,2 =−−+

 

 

A. 
6

1
−  

B. 
12

1
−  

C. 
4

1
−  

D. 
4

1
 

E. 
2

1
 

 

38. Jika nilai dari 8133 22 =− nm , dan 9=+ nm , maka nilai 

...55 =− nm   

A. 8 
B. 10 
C. 12 
D. 15 
E. 18 

 

39. Jika 1652 =+ nm

 

dan 634 =− nm , maka hubungan antara m 

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

 

40. Nilai dari 22 yx +  jika 8=− yx  dan 18=xy  adalah ...  

A. 5 
B. 8 
C. 10 
D. 14 
E. 25 

 
41. Diketahui nilai x adalah 31,25% dari 128 dan y adalah 6,25% 

dari 640, maka hubungan antara x dan y adalah ...  
A. x < y 
B. x > y 
C. x = y 
D. x = 2y  
E. Hubungan x dan y tidak dapat ditentukan 
 

42. Nilai x yang memenuhi pada persamaan 

( ) ( )2
3

4
171

5

3
++=+ xx  adalah … 

A. – 34  
B. – 30 
C. – 26 
D. – 22 
E. – 18 

 
43. Kak Sisil  akan membuat kue, namun tepung yang ada di rumah 

hanya 1/4 kg. Karena terlalu sedikit, Kak Sisil membeli lagi 
tepung dengan kemasan 600 gr sebanyak 5 bungkus. Jika 
setelah digunakan ternyata tepung tersisa sebanyak 5 ons. 
Maka total tepung yang digunakan untuk membuat kue yaitu ... 
A. 2250 gram 
B. 2345 gram 
C. 2550 gram 
D. 2750 gram 
E. 3150 gram 
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44. Sebuah proyek pembangunan dua unit Ruko direncanakan 
dapat selesai dibangun dalam waktu 40 hari oleh 15 pekerja. 
Namun setelah 10 hari bekerja, untuk mempercepat selesainya 
pekerjaan ditambahkan 5 pekerja lagi. Maka waktu yang 
dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut lebih cepat 
… dari semula. 
A. 3 hari 
B. 5,5 hari 
C. 6 hari 
D. 7,5 hari 
E. 9 hari 

 
45. Seorang anak bersepeda mengelilingi sebuah lapangan yang 

berbentuk persegi panjang. Keliling lapangan tersebut adalah 
350 m. Jika anak tersebut mengayuh sepeda dengan kecepatan 
konstan 7 m/s, maka waktu yang dibutuhkan untuk mengelilingi 
lapangan sebanyak 10 kali adalah... 
A. 5 menit 55 detik 
B. 6 menit 10 detik 
C. 6 menit 20 detik 
D. 7 menit 40 detik 
E. 8 menit 20 detik 

 
ANALYTICAL REASONING  
 
Diketahui enam orang yang berinisial A, B, C, D, E, dan F dari paling 
muda hingga paling tua secara berturut – turut, menyukai : 
bernyanyi, renang, lari, membaca, bermusik, dan menulis. 
➢ A tidak menyukai bermusik dan tidak lebih tua dari D. 
➢ F lebih tua dari E dan D. 
➢ F tidak lebih tua dari B. 
➢ C lebih muda dari F. 

 
46. Jika C lebih muda dari E, maka kegemaran B adalah ... 

A. Renang 
B. Bernyanyi 
C. Menulis 
D. Bermusik  
E. Membaca 
 

Restauran Bundo Kanduang merupakan restaurant yang unik buka 
dari hari Senin sampai Sabtu dan tutup di hari Minggu. Restauran 
tersebut memberlakukan aturan sebagai berikut: 
➢ Makan siang hanya ada di hari Senin,Selasa dan Kamis. Makan 

malam hanya ada pada hari Rabu, Jumat dan Sabtu.  
➢ Lantai restaurant dipel dan tanaman di halaman restaurant 

disiram pada hari dimana restaurant tersebut buka dan tidak 
pernah dilakukan pada hari yang sama.  

➢ Lantai dipel pada hari Senin dan dua hari yang lain tiap minggu 
namun tidak secara berturut-turut. 

➢ Tanaman disiram dua hari tiap minggu namun tidak dilakukan 
secara berturut – turut. 

 
47. Pernyataan di bawah ini yang benar adalah… 

A. Tanaman disiram pada hari Rabu. 
B. Makan siang ada pada hari Jumat. 
C. Lantai dipel pada hari Selasa. 
D. Makan malam ada pada hari Kamis. 
E. Tanaman disiram pada hari Senin. 

 
Enam anggota keluarga A, B, C, D, E dan F mempunyai profesi 
sebagai Psikiater, Manager, Pengacara, Guru, Dokter, dan Insinyur.  
➢ C seorang Guru yang menikah dengan seorang Pengacara. 
➢ D merupakan Manager yang menikah dengan A. 
➢ Dokter merupakan kakek dari F yang berprofesi sebagai 

Psikiater. 
➢ B adalah ibu dari F dan E. 

➢ Ada dua pasang yang telah menikah. 
 

48. Maka profesi dari E adalah ... 
A. Manager  
B. Pengacara  
C. Psikiater 
D. Insinyur 
E. Dokter 

 
Dari lima wanita yaitu G, H, I, J dan K serta enam pria yaitu M, N, O, 
P, Q dan R dan akan dibentuk tim yang beranggotakan 6 orang 
untuk studi banding ke Zimbabwe. Berdasarkan pertimbangan 
bidang keahlian dan kedekatan emosional, maka:  
➢ P dan Q adalah sahabat sehingga harus selalu bersama. 
➢ N dan H memiliki bidang ahli yang sama sehingga dapat 

bersama dalam satu tim. 
➢ M dan J dipastikan terpilih karena merupakan 2 kandidat 

terbaik. 
➢ O tidak dapat satu tim dengan N. 
➢ K dan R harus selalu bersama karena pernah memiliki 

kenangan yang indah. 
 

49. Jika tim tersebut harus ada tiga orang wanita dimana J dan K 
termasuk di dalamnya, maka siswa yang lain dalam tim tersebut 
yang akan ikut berangkat adalah… 
A. GHNR  
B. GMNR  
C. MNOG  
D. MORG 
E. NHOR 

 
Tujuh orang sahabat memesan tiket bioskop pada satu baris yang 
sama. Mereka yaitu Sabiya, Elmeera, Jihan, Nayla, Chika, Femila 
dan Geisha. Mereka duduk di kursi paling atas dan deretan kursi dari 
barat ke timur dengan nomor 1 sampai 7. Urutan tempat duduk 
mereka mengikuti aturan berikut :  
➢ Geisha selalu duduk pada kursi paling timur. 
➢ Diantara Chika dan Jihan terdapat tiga orang lainnya 
➢ Sabiya dan Elmeera bersahabat, sehingga mereka selalu duduk 

bersebelahan. 
➢ Nayla selalu nyaman duduk dikursi paling tengah.  

 

50. Pernyataan berikut yang pasti benar adalah ...    
A. Elmeera duduk dikursi nomor 3 
B. Femila duduk di kursi nomor 6  
C. Sabiya duduk di kursi nomor 2. 
D. Chika duduk di kursi nomor 5 
E. Jihan duduk di kursi nomor 2 

 
PENARIKAN KESIMPULAN  
 

51. Tak satupun siswa Adzkia yang tidak lulus sekolah kedinasan. 
Semua yang lulus sekolah kedinasan pasti bahagia hatinya. 
Jadi ... 
A. Beberapa siswa Adzkia bahagia karena lulus sekolah 

kedinasan 
B. Tidak ada siswa Adzkia yang tidak bahagia karena lulus 

sekolah kedinasan 
C. Semua siswa Adzkia pasti bahagia hatinya 
D. Beberapa siswa Adzkia pasti bahagia hatinya 
E. Tidak dapat disimpulkan 
 

52. Semua siswa Adzkia berpeluang besar lulus sekolah kedinasan. 
Beberapa orang yang malas tidak berpeluang lulus sekolah 
kedinasan. Jadi ... 
A. Beberapa orang yang malas tidak lulus 
B. Beberapa siswa Adzkia malas belajar 
C. Beberapa siswa Adzkia tidak malas belajar 
D. Beberapa orang yang malas bukan siswa Adzkia  
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E. Tidak dapat disimpulkan  
 

53. Tidak semua pejabat tidak bertanggung jawab. Sebagian politisi 
adalah bertanggung jawab. Jadi ... 
A. Sebagian pejabat tidak bertanggung jawab  
B. Sebagian pejabat bukan politisi 
C. Sebagian yang bertanggung jawab bukan politisi 
D. Sebagian pejabat dan politisi tidak bertanggung jawab 
E. Tidak dapat disimpulkan 
 

54. Jika belajar dengan giat dan sungguh-sungguh maka lebih siap 
menghadapi tes masuk sekolah kedinasan. Jadi... 
A. Jika tidak belajar dengan giat dan sungguh-sungguh maka 

kurang siap menghadapi tes masuk sekolah kedinasan 
B. Jika tidak belajar dengan giat dan sungguh-sungguh maka 

kurang maksimal menghadapi tes masuk sekolah 
kedinasan 

C. Jika kurang siap menghadapi tes masuk sekolah kedinasan 
maka tidak belajar dengan giat dan sungguh-sungguh  

D. Jika belajar dengan giat dan sungguh-sungguh atau kurang 
siap menghadapi tes masuk sekolah kedinasan 

E. Tidak dapat disimpulkan 
 

55. Jika lulus sekolah kedinasan maka orang tua bangga. Jika 
orang tua bangga maka hati akan bahagia. Jika hati bahagia 
maka akan menjadi lebih sehat. Ternyata Chika menjadi lebih 
sehat. Jadi … 
A. Chika lulus sekolah kedinasan 
B. Orang tua Chika bangga 
C. Chika bahagia 
D. Chika sedang tidak galau  
E. Tidak dapat disimpulkan 
 

DERET ANGKA DAN HURUF  
 

56. 24   21   144   147   864   1029  ...   ... 
A. 5184  7201 
B. 5184  7203 
C. 5188  7212 

D. 5192  7218 
E. 5285  7224 
 

57. 2   5   10   5    8   16   11   14   …   ...   
A. 28   23  
B. 28   24  
C. 28   25 
D. 29   24 
E. 30   25 

 
58. 3   6   2   4   0   ...   ... 

A. 0   – 6       
B. 0   – 4 
C. 1   – 2 
D. 1    2 
E. 4    1 
 

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

60. J    L    L    L    N    L    P   ...   ... 
A. L    Q 
B. L    R 
C. L    S 
D. P    L 
E. Q    L 

 
61. B   C   E   H   L    ...   ... 

A. P   T 
B. P   V 
C. Q   W 
D. Q   X 
E. R   Y 

 
 
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 
 
 
 

 

 

 

: 

 

= 

 

:   

 

?

   

 

= 
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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. Doli  adalah seorang pegawai di perusahaan Y. Pada tanggal 31 

Desember 2020, atasan Doli tidak ada dikantor dan salah satu 
rekan kerjanya mengajaknya untuk pulang lebih awal untuk bisa 
merayakan liburan tahun baru. Sikap Doli seharusnya adalah … 
A. menerima ajakan rekannya untuk pulang lebih awal 
B. menerima ajakan rekannya karena atasan sedang tidak 

ada 
C. menolak ajakan rekannya karena Doli tidak ingin ikut 

merayakan tahun baru 
D. menerima ajakan rekannya agar bisa bersenang-senang 

merayakan tahun baru 
E. menolak ajakan rekannya dan tetap pulang sesuai jam 

kantor 
 

67. Ketika saya baru dipindahtugaskan ke bagian pelayanan 
masyarakat, saya melihat ternyata rekan-rekan di bagian ini 
sering meminta uang tanda terima kasih atas pengurusan surat 
ijin tertentu yang dibutuhkan masyarakat. Setahu saya, hal ini 
tidak diperbolehkan oleh kantor. Maka saya akan … 
A. memastikan terlebih dahulu tentang hal ini ke atasan 
B. tetap bekerja sesuai prosedur dan tidak meminta uang 

tanda terima kasih 
C. jika ada yang memberikan uang tanda terima kasih akan 

saya terima 
D. mengikuti kebiasaan yang ada di bagian tersebut 
E. berdiskusi dengan rekan kerja di bagian saya sebelumnya 

 
68. Kantor saya memfasilitasi karyawan dengan adanya wifi. 

Kecepatan internet wifi di kantor saya sangat memuaskan. Saya 
sering melihat rekan kerja saya mengunduh film menggunakan 
wifi kantor untuk ditontonnya dirumah. Melihat kejadian ini, saya 
… 
A. membiarkannya saja 
B. menegurnya dan melaporkannya pada atasan jika masih 

dikerjakan 
C. menegurnya dan mengingatkan bahwa fasilitas wifi kantor 

hanya untuk keperluan pekerjaan 
D. menegurnya untuk tidak mengunduh film menggunakan wifi 

kantor di jam kerja 
E. melaporkannya langsung pada atasan 

 
69. Saat Jimi hendak pulang dari kantor, anaknya menelpon dan 

meminta tolong Jimi untuk mengeprint tugas sekolahnya 
sebanyak 5 lembar. Apa yang harus dilakukan oleh Jimi untuk 
membantu keperluan anaknya? 
A. Jimi langsung saja mengeprint tugas anaknya 

menggunakan printer kantor 
B. Jimi mengeprint tugas anaknya di fotokopi seberang kantor 
C. Jimi meminta anaknya untuk mengeprint sendiri tugas 

sekolahnya karena ia ingin segera pulang 
D. Jimi mengeprint tugas anaknya setelah izin dengan atasan 

untuk menggunakan printer kantor 
E. Jimi menunggu rekan-rekannya pulang kantor lalu ia 

mengeprint tugas sekolah anaknya 
 

70. Priska adalah atasan Nia dikantor. Mereka juga mempunyai 
hubungan yang dekat seperti sahabat. Suatu hari, Nia melihat 
Priska melakukan rekayasa laporan keuangan kantor. Priska 
meminta Nia untuk merahasiakan hal ini. Sikap Nia sebaiknya 
… 
A. hal tersebut sering terjadi diantara hubungan atasan dan 

bawahan 

B. mengingatkan Priska dan melaporkannya pada pihak yang 
berwenang 

C. tidak berkata apa-apa pada Priska namun dalam hati 
sangat menentang perbuatan tersebut 

D. mengatakan bahwa ia tidak ingin terlibat dalam proses 
rekayasa tersebut 

E. membantu Priska untuk merahasiakan hal ini 
 

71. Saat kembali ke ruangan setelah jam makan siang, saya melihat 
diatas meja saya ada bingkisan makanan. Awalnya saya 
berpikir bingkisan itu memang ditujukan untuk saya karena tidak 
ada surat dan tanda lainnya, jadi saya langsung memakannya. 
Ternyata, bingkisan tersebut bukan untuk saya, melainkan untuk 
karyawan di ruangan sebelah. Saya akan … 
A. meminta maaf dan memberikan bingkisannya ke karyawan 

tersebut 
B. menyalahkan orang lain karena meletakkan bingkisan 

tersebut di meja saya 
C. merasa tidak bersalah, karena tidak ada tanda-tanda 

kepemilikan di bingkisan tersebut 
D. diam saja dan menyembunyikan bingkisan yang sudah 

saya makan setengah 
E. meminta maaf dan menggantikan bingkisannya 

 
72. Dimas adalah seorang kurir pos. Sehari-hari ia menggunakan 

sepeda motor kantor untuk mengantar barang ke rumah 
penerima pos. Namun, ia tidak selalu menggunakan sepeda 
motor yang sama. Ia dan rekan kurir lainnya sering bertukar 
sepeda motor kantor. Suatu hari, tanpa sengaja Dimas merusak 
sepeda motor tersebut. Apa yang harus dilakukan oleh Dimas? 
A. Mengembalikan sepeda motor tersebut dan tidak 

menggunakan sepeda motor yang sama keesokan harinya 
B. Mencoba memperbaiki sendiri sepeda motor tersebut 
C. Jika kerusakannya parah, maka akan ia laporkan ke kantor 
D. Melaporkan kejadian tersebut dan siap menerima 

konsekuensi 
E. Segera memperbaiki sepeda motor dan melaporkannya 

pada kantor 
 

73. Atasan saya memarahi saya karena laporan kegiatan lapangan 
yang saya berikan tidak lengkap dan saya berikan melebihi 
target waktu pelaporan. Sebenarnya, laporan tersebut baru bisa 
saya selesaikan setelah divisi marketing dan pelayanan 
memberikan laporan kepada saya mengenai kegiatan tersebut. 
Hal yang saya lakukan saat atasan memarahi saya adalah … 
A. menerima dengan lapang dada 
B. tidak terima dimarahi dan mengatakan keterlambatan 

bukan sepenuhnya karena dirinya sendiri 
C. meminta maaf pada atasan lalu meminta divisi marketing 

dan pelayanan untuk menyelesaikan laporan tersebut 
D. mengatakan bahwa divisi marketing dan pelayanan yang 

tidak melaporkan dengan baik dan tepat waktu 
E. meminta maaf pada atasan karena terlambat melaporkan 

dan mengevaluasi bagian mana dari laporan yang belum 
lengkap 
 

74. Ilham bertugas sebagai pengawas keluar masuknya truk kelapa 
sawit di pabrik tempatnya bekerja. Suatu hari, seorang supir truk 
menelponnya untuk melapor masuk ke pabrik namun Ilham 
sudah pulang kerumah karena sudah lewat jam kerjanya 
beberapa menit yang lalu. Supir truk ini memohon kepada Ilham 
agar menerima truk nya masuk ke pabrik agar ia tidak 
mendapatkan pelanggaran dari atasannya. Rumah Ilham 
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jaraknya tidak jauh dari pabrik. Apa yang akan dilakukan oleh 
Ilham? 
A. Kembali ke pabrik dan langsung menyuruh truk masuk ke 

pabrik 
B. Menolak kembali ke pabrik karena sudah lewat jam kerja 
C. Membiarkan truk tersebut masuk pabrik tanpa diperiksa 
D. Kembali ke pabrik untuk menerima dan memeriksa truk 

tersebut masuk pabrik 
E. Memarahi supir truk tersebut dan memberikannya sanksi 

 
75. Saya adalah anggota seksi dokumentasi di suatu kepanitiaan. 

Tugas utama saya pada acara adalah mendokumentasikan 
kegiatan dengan memotret momen-momen spesial. Pada saat 
ketua panitia memberikan kata sambutan di panggung, saya 
melihat ada orang mencurigakan di belakang panggung. Sikap 
saya adalah … 
A. menghampiri orang mencurigakan tersebut dan 

menanyakan keperluannya  
B. mengkode ketua panitia untuk melihat orang mencurigakan 

tersebut 
C. mendokumentasikan ketua panitia dan mengingatkan 

panitia lain untuk menjaga belakang panggung 
D. mengabaikannya dan mendokumentasikan ketua panitia di 

atas panggung 
E. mengambil beberapa dokumentasi ketua panitia 

dipanggung lalu menghampiri orang mencurigakan tersebut 
 

76. Di departemen tempat Gina bekerja, baru saja ada rekan yang 
mengundurkan diri dan belum ada penggantinya. Akibatnya, 
ada beberapa tugas yang terbengkalai sehingga menghambat 
alur kerja departemen mereka secara keseluruhan. Atasan Gina 
belum ada mendelegasikan tugas rekannya yang 
mengundurkan diri tersebut ke salah satu diantara mereka. 
Maka, menyikapi tugas yang terbengkalai tersebut, Gina 
sebaiknya ... 
A. berinisiatif mengambil alih tugas rekannya yang 

mengundurkan diri 
B. berusaha meminimalisir dampak negatif dari adanya tugas 

yang terbengkalai tersebut 
C. meminta kejelasan dari atasan untuk memperjelas 

pembagian tugas terkait tugas yang terbengkalai 
D. meminta rekan kerja yang lain untuk bekerja sama 

menyelesaikan tugas yang terbengkalai tersebut 
E. merekrut tenaga kerja baru untuk mengisi posisi rekannya 

yang mengundurkan diri 
 

77. Anda sedang berada di bandara menunggu jadwal 
keberangkatan Anda. Ketika Anda mendengar panggilan untuk 
menaiki pesawat, Anda melihat seorang anak kecil terlihat 
kebingungan dan seperti mencari sesuatu tanpa didampingi 
orang tua. Apa yang akan Anda lakukan pada situasi tersebut? 
A. Menghampiri dan menanyakan masalah anak itu 
B. Bergegas menuju pesawat dan berharap ada orang lain 

yang menolongnya 
C. Memberitahu pada petugas untuk memperhatikan anak 

tersebut 
D. Menolong anak tersebut sampai permasalahan selesai 
E. Meminta tolong orang dewasa disekitar Anda untuk 

menolong anak tersebut 
 

78. Yosie adalah seorang teller disebuah Bank. Saat sedang 
melayani nasabah, rekannya memberitahukan bahwa 
atasannya meminta Yosie untuk menemui beliau. Apa yang 
harus dilakukan Yosie? 
A. Melayani transaksi nasabah yang sedang mengantri lalu 

menemui atasan 

B. Meminta nasabah menunggu sebentar dan menemui 
atasan 

C. Menyelesaikan transaksi nasabah yang sedang ditangani 
terlebih dahulu lalu menemui atasan 

D. Meminta rekan untuk menggantikannya lalu menemui 
atasan 

E. Meminta rekannya untuk menanyakan apa keperluan 
atasan memanggilnya 
 

79. Rudi adalah seorang satpam disebuah kampus. Salah satu 
tugasnya adalah menjaga portal parkir mahasiswa. Setiap 
kendaraan mahasiswa yang hendak keluar parkiran, wajib 
menunjukkan STNK. Suatu ketika, ada mahasiswa yang sering 
mengobrol dengan Rudi hendak keluar parkiran namun tidak 
menunjukkan STNK. Seharusnya Rudi ... 
A. melarang mahasiswa itu keluar parkiran 
B. melihat apakah mahasiswa itu keluar menggunakan 

kendaraannya yang biasa ia gunakan 
C. meminta mahasiswa tersebut menunjukkan STNK 
D. tidak akan mengobrol lagi dengan mahasiswa itu agar tidak 

semena-mena 
E. membiarkannya saja keluar parkiran 

 
80. Rekan Anda meminta bantuan Anda untuk menemaninya 

meninjau pekerjaan proyek dilapangan. Sedangkan Anda harus 
menyelesaikan tugas Anda, meskipun tinggal sedikit lagi untuk 
hari ini. Apa yang akan Anda lakukan? 
A. Memintanya menunggu sampai tugas Anda selesai 
B. Menolak ajakannya karena sebaiknya Anda tetap berada 

dikantor 
C. Meminta izin atasan agar Anda bisa pergi menemani 

rekannya 
D. Menolak ajakan rekan Anda karena Anda malas berpergian 
E. Akan pergi menyusul setelah tugas Anda selesai dan izin 

dengan atasan 
 

81. Saat sedang mengajar dikelas, Ibu Anda menelpon dan 
mengatakan bahwa anak Anda sakit perut.  Sedangkan Anda 
baru saja memulai jam pelajaran. Apa yang akan Anda lakukan? 
A. Izin kepada kepala sekolah untuk pulang 
B. Memastikan kondisi anak Anda dan melanjutkan mengajar 
C. Meminta Ibu Anda membawa anak Anda ke RS 
D. Langsung pulang dan meninggalkan pengajaran 
E. Memberikan instruksi kepada Ibu Anda sesuai dengan 

keluhan anak Anda 
 

82. Saat ini Bella sedang berkuliah tahun pertama di sebuah 
universitas. Impian Bella adalah masuk ke sekolah tinggi 
kedinasan. Tahun lalu, ia tidak lulus ujian masuk sekolah tinggi 
kedinasan. Teman-teman kuliahnya menyarankan agar Bella 
tidak perlu lagi mengikuti ujian masuk sekolah tinggi kedinasan 
tahun ini. Sikap yang Bella ambil adalah… 
A. tetap mengikuti ujian karena ingin membuktikan ke teman-

temannya bahwa sebenarnya ia mampu 
B. mengikuti saran temannya karena ia sudah terlanjur 

nyaman di kampus ini 
C. tetap mengikuti ujian karena itu merupakan impian Bella 
D. melanjutkan kuliahnya di kampus yang sekarang karena ia 

merasa peluangnya lulus di sekolah kedinasan tergolong 
kecil 

E. menjalankan perkuliahan di kampus yang sekarang dengan 
maksimal sembari mempersiapkan diri untuk ujian masuk 
jika ada kesempatan 
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83. Menurut peraturan perkulihan, setiap siswa boleh tidak hadir 
perkuliahan sebanyak 3x permatakuliah dalam satu semester 
dengan alasan apapun. Pada hari Kamis, ada mata kuliah 
dengan dosen yang terkenal galak. Anda sering kali disuruh 
keluar kelas karena tidak membaca materi terlebih dahulu. Hari 
Kamis pekan ini adalah pertemuan terakhir. Anda tinggal 
mempunyai 1x kesempatan tidak hadir di mata kuliah tersebut. 
Apa yang akan Anda lakukan? 
A. Menggunakan jatah absen karena tidak ingin bertemu 

dosen galak tersebut 
B. Menghadiri kelas dan berharap tidak disuruh keluar kelas 
C. Tidak menghadiri kelas karena sudah pertemuan yang 

terakhir 
D. Menghadiri kelas dan jika disuruh keluar kelas maka akan 

langsung pulang 
E. Menghadiri kelas dengan persiapan membaca materi lebih 

dulu 
 

84. Hendri adalah seorang sales marketing di sebuah perusahaan 
dealer mobil. Target yang harus dicapainya setiap bulan adalah 
minimal menjualkan 2 buah mobil. Pada awal bulan ini, Hendri 
sudah mencapai target menjual 2 buah mobil ke pelanggan. 
Sambil menunggu bulan ini berakhir, Hendri akan … 
A. membantu rekannya yang belum menemukan calon 

pelanggan bulan ini 
B. bersantai saja karena target sudah tercapai 
C. tetap melakukan marketing mobil namun secukupnya saja 
D. semangat mencari calon pelanggan baru melalui proses 

marketing 
E. meminta lebih banyak insentif dari atasan atas 

pencapaiannya bulan ini 
 

85. Tim cerdas cermat sekolah Adri berhasil memasuki tahap semi 
final. Ternyata salah satu sekolah lain yang masuk ke tahap 
semi final adalah sekolah favorit di kotanya. Sekolah itu terkenal 
sudah memenangkan banyak perlombaan cerdas cermat. Sikap 
Adri sebagai salah satu anggota tim yang akan bertanding di 
babak semi final adalah … 
A. meminta guru untuk membangkitkan semangat tim mereka 
B. mengajak anggota timnya untuk tetap semangat dan tidak 

merasa minder 
C. diam saja, setidaknya sudah bangga karena masuk tahap 

semi final 
D. jika timnya kalah tidaklah mengapa, toh memang tim 

lainnya sangat hebat 
E. berdiskusi kembali dengan timnya tentang pertanyaan-

pertanyaan apa yang mungkin akan ditanyakan 
 

86. Semester ganjil perkuliahan di kampus Dila baru saja berakhir. 
Dila sangat sedih mengetahui banyak nilainya yang rendah. 
Walaupun ia sudah menyangka hal ini akan terjadi akibat pada 
awal semester ia tidak masuk kuliah karena diopname di RS. 
Langkah yang harus diambil Dila untuk menyikapi hal ini adalah 
… 
A. curhat kepada temannya yang mengetahui keadaannya di 

awal semester 
B. berkonsultasi dengan dosen pembimbing akademik 

mengenai hal ini 
C. komplain kepada dosen yang memberikannya nilai rendah 

karena tidak memaklumi keadaannya 
D. pasrah saja dengan keadaan ini 
E. mengevaluasi hasil pembelajarannya semester ini dan 

mengecek kembali materi perkuliahan yang ia lewati 
 

87. Dalam rangka menyambut tahun baru, perusahaan saya sering 
mengadakan perlombaan kecil-kecilan untuk meningkatkan 
kekompakan para karyawan. Tahun ini, perlombaannya adalah 

menghias ruangan departemen sekreatif mungkin. Dalam 
mengikuti lomba ini, saya akan … 
A. menikmati kebersamaan dengan rekan satu departemen 
B. menghias ala kadar saja karena perlombaan ini hanya 

untuk senang-senang saja 
C. mengajak rekan satu departmen untuk semangat menjadi 

pemenang perlombaan 
D. menghias ruangan departemen agak setidaknya masuk ke 

pemenang 3 besar 
E. ikut menghias karena segan dengan rekan satu 

departemen 
 

88. Semenjak masa pandemi Covid-19, sangat mudah kita 
menemukan seminar, talkshow, workshop, dan konsultasi 
secara online. Kegiatan seperti ini sangat memudahkan kita 
untuk menambah pengetahuan. Apa yang menjadi 
pertimbangan utama Anda ketika memilih mengikuti kegiatan 
sejenis ini? 
A. Biaya pendaftaran 
B. Judul dan tema kegiatan 
C. Pemateri atau narasumber kegiatan 
D. Penyelenggara kegiatan  
E. Waktu dan jadwal kegiatan 

 

89. Saya baru saja lulus S1 dan berminat untuk langsung lanjut ke 
jenjang S2 dengan uang tabungan saya. Namun orang tua saya 
tidak mengizinkan dan ingin saya bekerja. Sedangkan jika lanjut 
S2, waktu saya tidak bisa terbagi dengan bekerja. Orang tua 
saya ingin saya bisa membantu biaya sekolah adik-adik saya 
yang bisa terpenuhi jika saya bekerja. Maka pilihan yang saya 
ambil adalah … 
A. tetap melanjutkan s2 seperti rencana saya 
B. mencari beasiswa untuk biaya kuliah saya  
C. mencarikan beasiswa untuk biaya sekolah adik-adik saya 
D. mencari pekerjaan sampingan yang bisa saya kerjakan 

semasa kuliah 
E. menunda melanjutkan S2 sampai adik-adik selesai sekolah  

 

90. Kuliah diluar negeri adalah impian Anda. Anda sudah 
mempersiapkan banyak hal untuk bisa mencapai impian 
tersebut. Hingga akhirnya Anda memutuskan untuk mencoba 
satu beasiswa ke Jepang. Karena sibuk mempersiapkan belajar 
bahasa Jepang, ternyata Anda jadi melewatkan batas akhir 
pendaftaran beasiswa tersebut. Mengenai hal ini, Anda akan … 
A. tetap berusaha mengikuti seleksi tersebut dengan 

menghubungi penyelenggara 
B. mencoba mencari beasiswa lain yang serupa meskipun 

fasilitas yang ditawarkan tidak semenarik beasiswa yang 
telah anda lewati ini 

C. kecewa dan merasa bodoh mengapa bisa melewatakan hal 
penting ini 

D. tidak terlalu memusingkan karena anda kenal salah satu 
pegawai penyelenggara beasiswa 

E. tidak berputus asa, berusaha lebih memperhatikan perihal 
batas pendaftaran di kesempatan selanjutnya 
 

91. Saya ingin mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi CPNS. 
Selain belajar secara mandiri, saya juga merasa perlu untuk ikut 
kursus khusus persiapan ujian CPNS. Kriteria yang menjadi 
penilaian utama saya dalam memilih kursus adalah … 
A. harga dan jaminan kelulusan 
B. jarak lokasi kursus dengan tempat tinggal 
C. metode dan modul pembelajaran 
D. pengajar dan manajemen kursus 
E. reputasi dan jumlah kelulusan peserta bimbel 

 
92. Saya mendapat kewajiban untuk mengabdi di daerah terpencil 

selama satu tahun sebagai syarat menerima beasiswa dari 
lembaga tertentu. Pacar saya tidak setuju karena pasti kami 
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akan sulit berkomunikasi selama saya pengabdian. Keputusan 
saya adalah … 
A. membatalkan menerima beasiswa agar tidak perlu 

pengabdian 
B. mengajak pacar saya ikut pengabdian 
C. memutuskan hubungan dengan pacar saya 
D. memberikan pengertian pada pacar saya bahwa ini untuk 

kebaikan masa depan 
E. memberikan pengertian pada pacar bahwa saya janji akan 

berusaha menghubunginya selama pengabdian 
 

93. Suatu hari saat bertamu kerumah teman, saya melihat banyak 
sekali koleksi buku dilemarinya. Saya tahu teman saya ini 
memang senang sekali membaca buku. Setelah beberapa lama 
mengenalnya, saya juga jadi senang membaca buku. Bagi saya, 
membaca buku dapat … 
A. mengisi waktu luang saya 
B. memperluas pengetahuan saya 
C. memberikan topik untuk diskusi dengan teman 
D. menjadi hobi yang hemat namun bermanfaat 
E. melengkapi koleksi di rak buku 

 
94. Bulan ini adalah bulan pertama Isman bekerja diperusahaan 

yang ia dambakan selama ini. Besok, ia akan 
mempresentasikan laporan bulanan pertama yang dibuatnya. 
Kira-kira apa yang sebaiknya dirasakan oleh Isman? 
A. Yakin bahwa presentasinya besok akan berjalan baik 

karena sudah ia persiapkan dengan baik 
B. Sedikit gugup dan itu wajar karena ini adalah presentasi 

pertama 
C. Yakin bahwa presentasinya akan diterima oleh forum 

karena laporannya tidak sulit 
D. Khawatir bahwa ia akan terlihat tidak profesional di 

presentasi pertamanya 
E. Gugup karena ini akan menentukan bagaimana rekan 

lainnya memandang dirinya kedepan 
 

95. Diawal pertemuan semester, dosen sudah memberitahukan 
tentang tugas akhir mata kuliah yang harus dikerjakan. Saran 
dosen adalah mahasiswa harus menyicil tugas tersebut mulai 
dari sekarang agar tidak kelabakan nantinya. Maka, rencana 
saya dalam mengerjakan tugas tersebut adalah … 
A. menyicil mengerjakan tugas dari sekarang agar mudah 

nantinya berdiskusi dengan teman 
B. mengerjakannya di akhir semester karena tugasnya 

dikumpul pada masa UAS 
C. mengikuti saran dosen untuk menyicilnya mengerjakannya 

sendiri dari sekarang  
D. mengerjakannya setelah masa tengah semester dengan 

melihat contoh tugas senior 
E. bernegosiasi dengan dosen agar tugasnya tidak seberat ini 

 
96. Kiki sedang kesulitan dalam menyelesaikan skripsinya. Ia sulit 

mencari referensi untuk topik penelitiannya dan sulit untuk 
menemukan jadwal yang tepat untuk bimbingan dengan dosen 
pembimbing. Temannya yang mengetahui keadaan Kiki 
menyarankan Kiki untuk menggunakan jasa joki skripsi. 
Ternyata banyak juga dari teman-temannya yang menggunakan 
jasa ini. Sikap Kiki adalah … 
A. meminta temannya untuk menyarakan joki skripsi yang 

bagus dan murah 
B. berusaha berkonsultasi dengan dosen dikampus saja 
C. menolak menggunakan jasa joki skripsi karena biasanya 

harganya mahal 
D. mengerjakan sendiri skripsinya dengan berusaha mencari 

banyak referensi dan bimbingan dengan dosen 
pembimbing 

E. mencoba bertemu dengan jasa joki skripsi untuk 
berkonsultasi saja 
 

97. Saya diminta atasan untuk membentuk tim yang akan dikirim 
bertemu dengan kepala desa setempat. Tim yang dibentuk 
harus segera menemui kepala desa. Atasan saya mengatakan 
bahwa ia harus pergi ke luar kota dan mempercayakan saya 
untuk memilih anggota timnya. Sikap saya adalah … 
A. memilih anggota tim lalu melaporkannya ke atasan 
B. membentuk tim dan langsung berkoordinasi agar segera 

menemui kepala desa 
C. meminta atasan untuk merekomendasikan anggota tim 
D. membentuk tim lalu akan bergerak mengerjakan tugas 

setelah mendapat izin atasan 
E. memilih anggota tim lalu menunggu atasan pulang untuk 

menemui kepala desa 
 

98. Tugas kuliah untuk pekan depan harus dikerjakan secara 
berpasangan dengan teman sekelas. Saya memilih sahabat 
saya untuk bekerja sama. Kami berjanji untuk mengerjakannya 
di akhir pekan ini. Namun, mendadak ia harus pulang kampung 
di akhir pekan ini. Sikap saya adalah … 
A. bekerja sendiri untuk menyelesaikan tugas 
B. meminta sahabat untuk tidak pulang kampung agar tugas 

bisa selesai 
C. membagi tugas dengan sahabat dan berkordinasi 

mengerjakannya jarak jauh 
D. menanyakan keperluannya pulang kampung, jika penting 

maka akan saya kerjakan sendiri saja 
E. mengerjakan sebagian tugas dan membiarkan sahabat 

saya mengerjakan sisanya setelah ia kembali dari kampung 
 

99. Saya adalah karyawan baru dikantor. Selain mengerjakan tugas 
saya sendiri, saya juga sering harus mengerjakan tugas yang 
diberikan oleh karyawan yang lebih senior dari saya. Sedangkan 
secara struktural, posisi jabatan kami adalah sama. Belakangan 
saya mengetahui bahwa tugas yang sering diberikannya pada 
saya adalah tugas yang seharusnya ia kerjakan sendiri. Sikap 
saya setelah mengetahui hal ini adalah … 
A. menegaskan padanya untuk mengerjakan tugas masing-

masing saja 
B. melihat dulu tugas yang diberikannya pada saya, jika 

memang bisa saya kerjakan maka akan saya terima 
C. mengalah saja, karena saya memang karyawan baru 
D. mengerjakan tugas yang diberikannya tersebut lalu 

melaporkannya pada atasan 
E. melaporkan perlakuannya pada atasan 

 
100. Annisa akan melakukan sesi pemotretan kelas di studio foto. 

Kode busana yang disepakati adalah bawahan hitam dan batik 
bernuansa merah. Ternyata Annisa tidak mempunyai batik 
bernuansa merah. Ia hanya mempunyai batik bernuansa hitam. 
Menyikapi keadaan ini, yang dilakukan Annisa adalah … 
A. menggunakan baju batiknya yang bernuansa hitam lalu 

memakai hijab bernuansa merah 
B. tidak ikut sesi pemotretan kelas 
C. mencari pinjaman baju batik bernuansa merah 
D. membeli baju batik baru yang bernuansa merah 
E. menggunakan rok merah dan memakai baju batiknya yang 

bernuansa hitam dan hijab hitam. 
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SELEKSI KEMAMPUAN DASAR 
TES WAWASAN KEBANGSAAN 

 
1. Kunci : A 

Materi :  Pilar Negara (Pancasila) 
Pembahasan :   
Dari narasi berita di atas, dapat disimpulkan 
bahwa peran Pancasila yang sesuai adalah 
bahwa Pancasila dijadikan sebagai sumber dari 
segala sumber hukum. Perhatikan bahwa inti 
teks tersebut adalah pernyataan bersama untuk 
menanggapi polemik Rancangan Undang-
Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). 

 
2. Kunci :  B 

Materi :  Nasionalisme 
Pembahasan :   
Sauvenisme/sovenisme atau lazimnya ditulis 
dengan chauvenisme adalah ajaran mencintai 
tanah air/bangsanya secara berlebihan. 
Sementara nasionalisme juga paham mencintai 
bangsanya namun menganggap bangsa lain 
menjadi bagian umat manusia yang selaras. 
Sikap pada ilustrasi di atas menunjukkan sikap 
nasionalisme (suatu sikap positif). 

 
3. Kunci :  A 

Materi :  Pilar Negara (Bhinneka 
Tunggal lka) 
Pembahasan :   
Arti Bhinneka Tunggal lka adalah berbeda-beda 
namun tetap satu jua. Semboyan Bhinneka 
Tunggal lka ini merupakan prinsip dari 
pandangan hidup negara Indonesia terhadap 
kemajemukan suku-suku yang ada di dalamnya. 
Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa fungsi dari 
Bhinneka Tunggal Ika tersebut adalah sebagai 
landasan dalam mewujudkan persatuan dan 
kesatuan bangsa Indonesia. 

 
4. Kunci :  E 

Materi :  Integritas (Kebijakan 
Pemerintah) 
Pembahasan :   
Presiden Republik Indonesia terpilih, Joko 
Widodo, menyampaikan 5 tahapan besar dalam 
kepemimpinannya yang kedua (2019 – 2024). 
Tidak begitu jauh berbeda dengan program 
nawacita sebelumnya di periode 2014 – 2019. 
Berikut ini 5 tahapan yang dimaksud adalah: 
1. pembangunan infrastuktur 
2. perbaikan sumber daya manusia (SDM) 
3. mempermudah laju instasi 
4. urgensi formalitas birokrasi 
5. APBN tepat sasaran 

 
5. Kunci :  B 

Materi :  Pilar Negara (Pancasila) 
Pembahasan :   
Jika teks di atas dianalisa pada konsep nilai 
ideal atau nilai dasar Pancasila, maka nilai yang 
sesuai adalah sila kedua (Kemanusiaan yang 
adil dan beradab). Hal ini dikarenakan teks 
dalam soal membicarakan tentang peradaban 
dan budaya manusia sebagai hasil cipta 
karsanya, yakni Revolusi Industri 4.0. 

 
6. Kunci :  C 

Materi :  Integritas 
Pembahasan :   
Empat hal pokok yang menjadi dasar 
penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia 
yang harus dipahami sebagai seorang Aparatur 
Sipil Negara (ASN).  
- Pelayanan publik merupakan hak warga 

negara sebagai amanat konstitusi.  
- Pelayanan publik diselenggarakan dengan 

pajak yang dibayar oleh warga negara.  

- Pelayanan publik diselenggarakan dengan 
tujuan untuk mencapai hal-hal yang 
strategis bagi kemajuan bangsa di masa 
yang akan datang. 

- Pelayanan publik memiliki fungsi tidak 
hanya memenuhi kebutuhan-kebutuhan 
dasar warga negara sebagai manusia, 
akan tetapi juga berfungsi untuk 
memberikan perlindungan bagi warga 
negara (proteksi).  

 
7. Kunci :  C 

Materi :  Integritas 
Pembahasan :   
Kapitalisme adalah sistem ekonomi dimana 
perdagangan, industri dan alat-alat produksi 
dikendalikan oleh pemilik swasta dengan tujuan 
memperoleh keuntungan dalam pasar. 
Globalisasi perekonomian, dari satu sisi akan 
membuka peluang pasar produk dari dalam 
negeri ke pasar internasional secara kompetitif. 
Namun, jika dilihat dari sisi lain, hal tersebut 
juga membuka peluang masuknya produk-
produk pasar global ke pasar domestik. Hal ini 
menyebabkan para pemilik modal besar lebih 
leluasa dalam bersaing dibandingkan dengan 
mereka yang memiliki modal kecil. Hal tersebut 
merupakan keuntungan sekaligus ancaman bagi 
kedaulatan ekonomi Indonesia dalam bidang 
ekonomi. 

 
8. Kunci :  A 

Materi :  Bela Negara (Pasca 
Kemerdekaan RI) 
Pembahasan :   
Pada tanggal 6 Maret 1946, panglima sekutu 
mengumumkan berlakunya uang NICA sebagai 
pengganti uang Jepang. Pemerintah Indonesia 
menolak penggunaan uang tersebut dan 
menyatakan bahwa uang NICA bukan alat 
pembayaran yang sah di dalam wilayah 
kekuasaan Republik Indonesia. Selanjutnya, 
pemerintah Indonesia pada bulan Oktober 1946 
melakukan tindakan dengan mengeluarkan 
Oeang Republik Indonesia (ORI) untuk 
menggantikan uang kertas Jepang yang sudah 
sangat merosot nilainya. 

 
9. Kunci :  B 

Materi :  Pilar Negara (Bhinneka 
Tunggal lka) 
Pembahasan :   
Bergabung menjadi anggota TNI merupakan 
implementasi nilai Bhinneka Tunggal lka dalam 
bidang pertahanan dan keamanan yang dapat 
dilakukan oleh setiap individu dalam kehidupan 
sehari-hari. Anggota TNI yang terdiri dari 
berbagai suku bangsa, agama, dan asal daerah 
memupuk rasa persatuan dalam keberagaman 
untuk mewujudkan persatuan. 

 
10. Kunci :  D 

Materi :  Pilar Negara (UUD 1945) 
Pembahasan :   
Dalam pasal 14 UUD 1945 dijelaskan bahwa 
Presiden memberi grasi dan rehabilitasi 
dengan memperhatikan pertimbangan 
Mahkamah Agung. Dan Presiden memberi 
amnesti dan abolisi dengan memperhatikan 
pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. 

 
11. Kunci :  C 

Materi :  Pilar Negara (UUD 1945) 
Pembahasan :   
Dalam BAB XII tentang Pertahanan dan 
Keamanan Negara UUD NRI 1945 pada pasal 
30 ayat 1 dijelaskan bahwa tiaptiap warga 
negara berhak dan wajib ikut serta dalam 
usaha pertahanan dan keamanan negara. 

12. Kunci :  D 
Materi :  NKRI (Sistem Politik) 
Pembahasan :   
Dalam ilustrasi pada soal, dijelaskan bahwa 
partai politik mengajak seorang warga negara 
bergabung dengan partainya. Oleh karena itu, 
partai politik tersebut telah melaksanakan salah 
satu fungsinya, yaitu rekruitmen politik. 
Rekruitmen politik merupakan suatu proses 
seleksi dan pengangkatan anggota masyarakat 
atau anggota kelompok untuk melaksanakan 
sejumlah peran dalam sistem politik. 

 
13. Kunci :  C 

Materi :  NKRI (Tata Negara) 
Pembahasan :   
Makna pembagian kekuasaan (pemisahan) 
pada pernyataan di atas adalah: 
(1) Kekuasaan negara dibagi menjadi 

kekuasaan legislatif, eksekutif, dan 
yudikatif. 

(2) Setiap kekuasaan mempunyai wewenang 
yang berbeda. 

(3) Setiap kekuasaan dijalankan oleh orang 
yang berbeda.  

(4) Meskipun terpisah, ada kerja sama di 
antara kekuasaan-kekuasaan negara.  

 
14. Kunci :  B 

Materi :  NKRI  
Pembahasan :   
Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan 
kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan 
mengurus sendiri urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. 
Implikasi kebijakan otonomi daerah adalah 
daerah-daerah lebih kreatif dalam 
mengembangkan sumber dayanya. 

 
15. Kunci :  E 

Materi :  Bela Negara 
Pembahasan :   
Separatisme (ingin memisahkan diri), terorisme 
(sebagai wujud radikalisme), serta kekerasan 
adalah ancaman yang berasal dari dalam 
negeri. Hal ini didorong oleh isu-isu kemiskinan, 
kebodohan, keterbelakangan dan ketidakadilan. 

 
16. Kunci :  A 

Materi :  NKRI  
Pembahasan :   
Urusan pemerintahan kementerian yang ruang 
lingkupnya disebutkan dalam UUD NRI Tahun 
1945, meliputi urusan agama, hukum, 
keuangan, keamanan, hak asasi manusia, 
pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, 
ketenagakerjaan, industri, perdagangan, 
pertambangan, energi, pekerjaan umum, 
transmigrasi, transportasi, informasi, 
komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, 
peternakan, kelautan, dan perikanan. 

 
17. Kunci :  E 

Materi :  Integritas  
Pembahasan :   
Kode etik suatu profesi adalah berupa norma-
norma yang harus diindahkan oleh setiap 
anggota profesi didalam melaksanakan tugas 
profesinya dan dalam hidupnya di masyarakat. 
Berikut ini adalah pernyataan yang benar terkait 
dengan kode etik: 
- merupakan rumusan eksplisit tentang 

kaidah-kaidah atau norma yang harus 
ditaati. 

- norma yang harus ditaati secara sukarela 
oleh para pegawai di dalam organisasi 
publik.  
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- biasanya merupakan hasil dari 
kesepakatan atau konsensus dari sebuah 
kelompok sosial dan pada umumnya 
dimaksudkan untuk menunjang 
pencapaian tujuan organisasi. 

- acuan perilaku perseorangan atau 
korporasi yang dianggap harus diikuti 
pelaku aktivitas profesional. 
 

18. Kunci :  D 
Materi :  Nasionalisme (Pra 
Kebangkitan Nasional) 
Pembahasan :   
Martha Christina Tiahahu (Maluku) adalah 
pejuang yang gigih mempertahankan 
kedaulatan bangsanya dengan berperang 
melawan penjajah. Putri dari Kapitan Paulus 
Tiahahu ini sejak kecil sudah kerap ikut ayahnya 
dalam rapat pembentukan kubu pertahanan. 
Instingnya untuk berjuang pun kian lama kian 
tertempa. Catatan perjuangan perempuan 
kelahiran 4 Januari 1800 ini, antara lain 
memimpin pejuang wanita dalam misi perebutan 
wilayah Belanda di Desa Ouw, Pulau Saparua. 
Posisi Indonesia sempat menguat dengan 
terbunuhnya seorang pemimpin perang Belanda 
di tangan Martha. Namun, setelah itu serangan 
penjajah kian gencar dan ayah Martha 
ditangkap. Martha juga dihukum dan hendak 
diasingkan ke Pulau Jawa. Dalam perjalanan 
menuju Jawa pada Januari 1818 itu, ia wafat. 
Oleh penjajah, jasadnya dibuang ke lautan. 

 
19. Kunci :  B 

Materi :  NKRI (Kebijakan 
Pemerintah) 
Pembahasan :   
Bank adalah sebuah lembaga intermediasi 
keuangan umumnya didirikan dengan 
kewenangan untuk menerima simpanan uang, 
meminjamkan uang, dan menerbitkan promes 
atau yang dikenal sebagai banknote. Kata bank 
berasal dari bahasa Italia, banca, berarti tempat 
penukaran uang. Bank adalah badan usaha 
yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 
bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada 
masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk 
lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup 
rakyat banyak. 

 
20. Kunci :  B 

Materi :  Nasionalisme (Masa RIS) 
Pembahasan :   
Pada masa Republik Indonesia Serikat (RIS), 
Republik Indonesia (RI) adalah bagian dari RIS. 
Negara bagian RI yang beribukota Yogyakarta 
meliputi wilayah: Aceh, Lampung, Tapanuli, dan 
Yogyakarta. 

 
21. Kunci :  B 

Materi :  NKRI (Sistem Tata Negara) 
Pembahasan :   
Komisi Yudisial (KY) bersifat mandiri yang 
berwenang mengusulkan pengangkatan hakim 
agung dan mempunyai wewenang lain dalam 
rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, 
keluhuran martabat, serta perilaku hakim. 
Komposisi keanggotaan Komisi Yudisial terdiri 
atas dua mantan hakim, dua orang praktisi 
hukum, dua orang akademisi hukum, dan satu 
anggota masyarakat. Anggota Komisi Yudisial 
adalah pejabat negara, terdiri dari 7 orang 
(termasuk Ketua dan Wakil Ketua yang 
merangkap Anggota). 

 
 
 
 

22. Kunci :  A 
Materi :  Nasionalisme  
Pembahasan :   
Pahlawan Nasional Indonesia yang dimaksud 
dalam deskripsi di atas adalah Soeprijadi atau 
dikenal dengan nama Sodancoh Soeprijadi (lahir 
di Trenggalek, Jawa Timur, 13 April 1923 adalah 
Pahlawan Nasional Indonesia dan pemimpin 
pemberontakan pasukan Pembela Tanah Air 
(PETA) terhadap pasukan pendudukan Jepang 
di Blitar pada Februari 1945. Dia ditunjuk 
sebagai Menteri Keamanan Rakyat dalam 
Kabinet Presidensial, tetapi digantikan oleh 
Imam Muhammad Suliyoadikusumo pada 20 
Oktober 1945 karena Supriyadi tidak pernah 
muncul. Bagaimana dan di mana Supriyadi 
wafat, masih menjadi misteri yang belum 
terpecahkan. 

 
23. Kunci :  B 

Materi :  Integritas 
Pembahasan :   
Prinsip kesetaraan adalah sebuah prinsip 
dimana orang-orang dipandang dengan status 
sosial yang sama. Maksudnya status sosial 
yang sama yaitu memiliki hak hukum, 
kebebasan berpendaapat, keamanan. Dalam 
pasal 28H ayat 1 UUD NRI Tahun 1945 
disebutkan bahwa setiap orang berhak hidup 
sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan 
mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan 
sehat serta berhak memperoleh pelayanan 
kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa 
Pemerintah telah menerapkan salah satu prinsip 
pemerintahan yang baik, yaitu prinsip 
kesetaraan. 
 

24. Kunci :  E 
Materi :  NKRI (Sistem Tata Negara) 
Pembahasan :   
Tugas Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 
setelah dilakukan perubahan terhadap UUD NRI 
Tahun 1945 adalah: 
- Mengubah dan menetapkan Undang-

Undang Dasar 
- Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden 
- Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil 

Presiden dalam masa jabatan menurut 
UUD 

 
25. Kunci :  A 

Topik : Pilar Negara (Pancasila) 
Pembahasan :   
Pengertian asal mula secara ilmiah dibedakan 
atas empat macam yaitu: kausa materialis, 
kausa formalis, kausa effisien dan kausa finalis.   
- Asal Mula Bahan (Kausa Materialis) 

adalah unsur-unsur Pancasila digali dari 
bangsa Indonesia yang berupa nilai-nilai 
adat istiadat kebudayaan serta nilai-nilai 
religius yang terdapat dalam kehidupan 
sehari-hari bangsa Indonesia. 

- Asal Mula Bentuk (Kausa Formalis) adalah 
bentuk Pancasila itu dirumuskan 
sebagaimana termuat dalam pembukaan 
UUD 1945 dan asal mula bentuk Pancasila 
adalah dimana dalam sidang BPUPKI 
pidato Soekarno merumuskan dan 
membahas Pancasila terutama dalam hal 
bentuk, rumusan serta nama Pancasila.  

- Asal Mula Tujuan (Kausa Finalis) adalah 
Pancasila dirumuskan dan dibahas dalam 
sidang para pendiri negara, tujuannya 
adalah untuk dijadikan sebagai dasar 
negara.  

- Asal Mula Karya (Kausa Efisien) adalah 
asal mula yang menjadikan Pancasila dari 

calon dasar negara menjadi dasar negara 
yang sah.  

 
26. Kunci : E 

Pembahasan  : 
Kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf 
rumpang tersebut adalah pilihan poin (E) karena 
sesuai dengan kalimat sebelum dan 
sesudahnya(cocok makna kalimatnya)    
 

27. Kunci : C 
Pembahasan  : 
Kutipan hikayat menceritakan kegelisahan 
Rama karena belum juga diberi anak  padahal 
sudah menikah selama tiga tahun. Maka isi 
kutipan hikayat tersebut sesuai dengan pilihan 
poin (C) karena inti dari persoalan hikayat 
tersebut adalah Sri Rama belum memiliki putra. 
 

28. Kunci : C 
Pembahasan  : 
Ciri-ciri pantun: -  4 baris sebait 
- Baris 1 dan 2 berisi sampiran 
- Baris 3 dan 4 berisi isi 
- Berirama ab-ab 
- Terdiri dari 8 – 12 suku kata 

Maka larik yang tepat untuk melengkapi pantun 
tersebut adalah pilihan poin (C) karena sudah 
sesuai dengan maksud baris kalimatnya dan 
sesuai iramanya.  
 

29. Kunci : C 
Pembahasan  : 
Diksi yang tepat untuk melengkapi puisi tersebut 
adalah kata terbenam.  Hal itu sesuai dengan isi 
puisi. Puisi tersebut menggambarkan suasana 
hati yang sedang muram. Hal itu dibuktikan 
dengan larik tanpa bulan, karena bulan beradu.  
 

30. Kunci : A 
Pembahasan : 
Kata kias yang tepat untuk melengkapi puisi 
tersebut adalah pilihan poin (A) karena kata 
tersebut yang cocok karena sesuai makna dan 
maksudnya. 

 
 

TES INTELEGENSI UMUM 
 

31. Kunci : E 
Pembahasan :  
Persada adalah lantai yang lebih tinggi atau 
bertangga. 

 
32. Kunci : E 

Pembahasan :  
Abrupsi artinya keadaan terlepas. 
 

33. Kunci : D 
Pembahasan :  
Frontal artinya langsung, terang-terangan, 
terbuka antonimnya yaitu tertutup. 
 

34. Kunci : A 
Pembahasan :  
Lawan kata Tersembunyi adalah Visibel, sama 
halnya dengan lawan kata Deligitimasi adalah 
Absah. 
 

35. Kunci : E 
Pembahasan :  
Astrologi adalah ilmu perbintangan yang 
digunakan untuk meramal, sama halnya dengan 
Etnologi ilmu yang mempelajari tentang suatu 
bangsa. 
 
 

36. Kunci : C 
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Pembahasan :  
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37. Kunci : B 

Pembahasan :  
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38. Kunci : D 

Pembahasan :  
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39. Kunci : B 

Pembahasan :  
Melihat hubungan m dan n, fokus ke operasi (–), 
karena hasil 4m – 3n = 6 adalah positif, Jadi, 
nilai m > n.

  
40. Kunci : C 

Pembahasan :  
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41. Kunci : C 

Pembahasan :  
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y
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Jadi, nilai x = y. 
 

42. Kunci : C 
Pembahasan :  
Agar mudah, kalikan dengan KPK penyebut 3 
dan 5, yaitu 15, sehingga: 
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43. Kunci : D 
Pembahasan :  
Digunakan = Total – Sisa  

( )
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1

=

−+=
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44. Kunci : D 

Pembahasan :  

( ) ( )

5,22

104015515

=

−=+

x

x

 

Jadi, hari yang dibutuhkan lebih cepat = 40 – 10 
– 22,5 = 7,5 hari. 
 

45. Kunci : E 
Pembahasan :  

s
v

s
t 500

7

10350
=


==   

Jadi, waktu yang dibutuhkan yaitu 8 menit 20 
detik. 
 

46. Kunci : C 
Pembahasan :  
➢ A < D 
➢ E < F ; D < F 
➢ F < B 
➢ C < D 

Urutan dari yang termuda yang mungkin: 

Nya Ren Lar Bac Mus Men 

A C E D F B 

C A D E F B 

Karena B paling tua maka gemar menulis. 
 

47. Kunci : A 
Pembahasan :  

Ket  Sn Sl Rb Km Jm Sb 

Siang v v  v   

Malam   v  v v 

Siram   v  v  

Pel v   v  v 

 
48. Kunci : D 

Pembahasan :  

Man Dok Gur Pen Psi Ins 

D A C B F E 

Pasangan Pasangan Anak Anak 

Maka profesi E yaitu Insinyur. 
 

49. Kunci : D 
Pembahasan :  
➢ P = Q 
➢ N = H 
➢ M dan J wajib dipilih 
➢ O ≠ N 
➢ K = R 
➢ J dan K dipilih maka R wajib dipilih 
Cara termudah adalah eliminasi option yang 
tidak sesuai dengan aturan dasar yang ada, 
sehingga yang tersisa adalah option D. 

 
50. Kunci : B 

Pembahasan :  
➢ G = 7 
➢ C _ _ _ J 
➢ S  E 
➢ N = 4 

1 2 3 4 5 6 7 

C S E N J F G 

J E S N C F G 

Jadi, yang pasti benar F di kursi nomor 6. 
 

51. Kunci : C 
Pembahasan :  
Semua siswa adzkia pasti bahagia hatinya 
(Obversi dan Silogisme) 
 

52. Kunci : D 
Pembahasan :  
Beberapa orang malas bukan siswa Adzkia 
(Silogisme) 
 

53. Kunci : E 
Pembahasan :  
Tidak dapat disimpulkan (Kedua Quantifier 
Khusus). 
 

54. Kunci : C 

Pembahasan :  
Jika kurang siap menghadapi tes masuk sekolah 
kedinasan maka tidak belajar dengan giat dan 
sungguh-sungguh  (Kontraposisi). 
 

55. Kunci : E 
Pembahasan :  
Tidak dapat disimpulkan (Bukan Modus Ponens 
dan Modus Tollens) 
 

56. Kunci : B 
Pembahasan :  
24   21   144   147   864   1029   ...   ... 
Pola  1 : 24   144   864   5184  (dikali 6)   
Pola  2 : 21   147   1029   7203  (dikali 7) 
Agar mudah, fokus ke angka satuan saja. 
 

57. Kunci : A 
Pembahasan :  
2   5   10   5    8   16   11   14   …   ... 
Pola  :  Berulang [+3 ; × 2 ; – 5, dst] 
             ... 11 (+3)  14  (× 2)  28  (– 5)  23     .   
 

58. Kunci : B 
Pembahasan :  
3   6   2   4   0   ...   ... 
Pola  : Berulang [× 2; – 4, dst.] 
            ... 0 (× 2) 0 (– 4) – 4  
 

59. Kunci : A 
Pembahasan :  

E    D    F    E    G    F    H    G    I 
Pola :  E   F   G   H   I   (ditambah 1) 
 D   E  F   G   (ditambah 1) 
 

60. Kunci : B 
Pembahasan :  

J    L    L    L    N    L    P   L   R 
Pola  1 :  J   L  N  P  R  (ditambah 2)   

61. Kunci : C 
Pembahasan :  

B    C   E   H    L     Q    W 
2    3    5    8   12    17   23 

Pola : +1   +2   +3   +4   +5   +6   
 
62. Kunci : E 

Pembahasan :  
Cerminkan, lalu tambahkan gambar di bagian 
dalam pada posisi paling tinggi dan ubah 
warnanya. 
 

63. Kunci : B 
Pembahasan :  
Perhatikan “n” terbesar dan terkecil, yang sesuai 
arahnya adalah option B. 
 

64. Kunci : D 
Pembahasan :  
Perhatikan lingkaran putih, saat garis 
diagonalnya ke kanan, maka di atasnya ada 
lingkaran hitam (kecuali option D). 
 

65. Kunci : A 
Pembahasan :  
Pedoman adalah 8 arah mata angin, segi enam 
berputar berlawanan arah jarum jam dengan 
pola +2 dst. Titik di dalam +1. 
 

 

TES KARAKTERISTIK PRIBADI 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

74. Kunci : D 
Pembahasan :  
(Profesionalisme) 
A. 3 
B. 4 
C. 2 
D. 5 
E. 1 
 

75. Kunci : C 
Pembahasan :  
(Profesionalisme) 
A. 2 

B. 1 
C. 5 
D. 3 
E. 4 
 

76. Kunci : C 
Pembahasan :  
(Profesionalisme) 
A. 2 
B. 4 
C. 5 
D. 3 
E. 1 
 

77. Kunci : C 
Pembahasan :  
(Profesionalisme) 
A. 2 
B. 4 
C. 5 
D. 1 
E. 3 
 

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

79. Kunci : C 
Pembahasan :  
(Profesionalisme) 
A. 4 
B. 3 
C. 5 
D. 2 
E. 1 
 

80. Kunci : B 
Pembahasan :  
(Profesionalisme) 
A. 3 
B. 5 
C. 2 
D. 1 
E. 4 
 

81. Kunci : B 
Pembahasan :  
(Profesionalisme) 
A. 3 
B. 5 
C. 2 
D. 1 
E. 4 
 

82. Kunci : E 
Pembahasan :  
(Semangat Berprestasi) 
A. 3 
B. 1 
C. 4 
D. 2 
E. 5 

83. Kunci : E 
Pembahasan :  
(Semangat Berprestasi) 
A. 1 
B. 4 
C. 2 
D. 3 
E. 5 
 

84. Kunci : D 
Pembahasan :  
(Semangat Berprestasi) 
A. 3 

B. 2 
C. 4 
D. 5 
E. 1 
 

85. Kunci : B 
Pembahasan :  
(Semangat Berprestasi) 
A. 3 
B. 5 
C. 2 
D. 1 
E. 4 
 

86. Kunci : B 
Pembahasan :  
(Semangat Berprestasi) 
A. 3 
B. 5 
C. 1 
D. 2 
E. 4 
 

87. Kunci : C 
Pembahasan :  
(Semangat Berprestasi) 
A. 3 
B. 2 
C. 5 
D. 4 
E. 1 
 

88. Kunci : B 
Pembahasan :  
(Kemauan & Kemampuan Belajar 
Berkelanjutan) 
A. 1 
B. 5 
C. 4 
D. 3 
E. 2 
 

89. Kunci : B 
Pembahasan :  
(Kemauan & Kemampuan Belajar 
Berkelanjutan) 
A. 3 
B. 5 
C. 2 
D. 4 
E. 1 
 

90. Kunci : E 
Pembahasan :  
(Kemauan & Kemampuan Belajar 
Berkelanjutan) 
A. 3 
B. 4 
C. 2 
D. 1 
E. 5 

 
91. Kunci : C 

Pembahasan :  
(Kemauan & Kemampuan Belajar 
Berkelanjutan) 
A. 1 
B. 2 
C. 5 
D. 4 
E. 3 
 

92. Kunci : D 
Pembahasan :  
(Kemauan & Kemampuan Belajar 
Berkelanjutan) 
A. 1 
B. 3 
C. 2 
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D. 5 
E. 4 
 

93. Kunci : B 
Pembahasan :  
(Kemauan & Kemampuan Belajar 
Berkelanjutan) 
A. 2 
B. 5 
C. 4 
D. 3 
E. 1 
 

94. Kunci : A 
Pembahasan :  
(Bekerja Mandiri & Tuntas) 
A. 5 
B. 3 
C. 4 
D. 1 
E. 2 
 

95. Kunci : C 
Pembahasan :  
(Bekerja Mandiri & Tuntas) 
A. 4 
B. 2 
C. 5 
D. 3 
E. 1 
 

96. Kunci : B 
Pembahasan :  
(Bekerja Mandiri & Tuntas) 
A. 1 
B. 5 
C. 2 
D. 4 
E. 3 
 

97. Kunci : B 
Pembahasan :  
(Bekerja Mandiri & Tuntas) 
A. 2 
B. 5 
C. 1 
D. 4 
E. 3 
 

98. Kunci : C 
Pembahasan :  
(Bekerja Mandiri & Tuntas) 
A. 1 
B. 3 
C. 5 
D. 2 
E. 4 

99. Kunci : A 
Pembahasan :  
(Bekerja Mandiri & Tuntas) 
A. 5 
B. 1 
C. 4 
D. 3 
E. 2 
 

100. Kunci : A 
Pembahasan :  
(Kreativitas & Inovasi) 
A. 5 
B. 1 
C. 4 
D. 3 
E. 2 

 


