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Naskah soal terdiri dari 110 soal meliputi : 
1. Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) 30 soal. 
2. Tes Inteligensia Umum (TIU) 35 soal. 
3. Tes Karakteristik Pribadi (TKP) 45 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 166. 

 
 
 
 

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

 
1. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki 

beraneka ragam suku. Keadaan ini mengindikasikan 
bahwa program pembangunan yang disusun harus ….. 
A. memberikan manfaat bagi pemerintah.   
B. dapat diterima masyarakat sebagai objek 

pembangunan. 
C. dibuat dengan perencanaan matang oleh pemerintah 

pusat. 
D. memiliki efisiensi tinggi terhadap kelangsungan 

program pembangunan. 
E. sesuai dengan kebutuhan dan budaya yang 

berkembang dalam masyarakat. 
 

2. Pada dasarnya bangsa Indonesia memandang diri dan 
lingkungannya yang serba seragam dan bernilai startegis 
dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan, dengan 
tujuan …..  
A. mencapai tujuan nasional sebagaimana terdapat 

dalam pembukaan UUD Negara RI tahun 1945 alinea 
ke 4. 

B. mewujudkan bangsa Indonesia yang maju dan 
sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI 
tahun 1945.  

C. menjalin hubungan antar bangsa berlandaskan 
persamaan kedudukan sebagai bangsa yang merdeka 
dan berdaulat. 

D. mewujudkaan nasionalisme yang tinggi di segala 
aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih 
mengutamakan kepentingan nasonal. 

E. menentukan segala kebijakan, keputusan tindakan 
dan perbuatan bagi penyelenggara negara baik di 
tingkat pusat dan daerah. 
 

3. Secara legal formal pencurian ikan oleh kapal asing di 
perairan Indonesia dapat dikategorikan kejahatan luar 
biasa. Sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hukum 
Laut PBB Tahun 1982, yang menyatakan bahwa masuknya 
kapal ikan asing secara ilegal di laut teritorial Indonesia 
dapat dikategorikan membahayakan kedamaian, 
ketertiban, atau keamanan nasional (Pasal 19). Serta 
menurut UU No. 45/2009 tentang Perikanan yang 
menyebutkan, aksi pencurian ikan tergolong tindak pidana.  
Berdasarkan artikel di atas, illegal fishing merupakan salah 
satu ancaman terhadap .....  
A. ekonomi nasional 
B. kedaulatan negara 
C. ketentraman negara    
D. keamanan Indonesia     
E. pertahanan Indonesia   

 
4. Pancasila merupakan sumber nilai bangsa Indonesia. Oleh 

karena itu, Pancasila dijadikan sebagai landasan moral 
bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat (way of 
life), berbangsa, dan bernegara. Hal tersebut mempertegas 
kedudukan Pancasila sebagai ..... 

A. Ideologi bangsa Indonesia 
B. Dasar negara Indonesia 
C. Sumber dari segala sumber hukum di Indonesia 
D. Pandangan hidup bangsa Indonesia 
E. Perjanjian luhur bangsa Indonesia 

 
5. Demokrasi Pancasila dapat dibedakan menurut aspek 

material dan aspek formal. Yang di maksud dengan aspek 
material adalah ..... 
A. demokrasi Pancasila harus dijiwai dan diintegrasikan 

oleh sila-sila lainnya. Karena itulah pengertian 
demokrasi Pancasila tidak hanya merupakan 
demokrasi politik tetapi juga demokrasi ekonomi dan 
sosial.  

B. Pancasila merupakan bentuk atau cara pengambilan 
keputusan (demokrasi politik) yang dicerminkan oleh 
sila keempat. 

C. paham yang bersumber kepada kepribadian dan 
falsafah hidup bangsa Indonesia, yang perwujudannya 
seperti dalam ketentuan-ketentuan pembukaan UUD 
1945. 

D. demokrasi Pancasila adalah paham yang bersumber 
kepada kepribadian dan falsafah hidup bangsa 
Indonesia, yang perwujudannya seperti dalam 
ketentuan-ketentuan pembukaan UUD 1945. 

E. pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia. 
  
6. Perhatikan pernyataan berikut ini! 

1) Modal pembangunan 
2) Satu-satunya asas bagi kehidupan bangsa Indonesia 
3) Pendorong terciptanya pembangunan di segala sektor 
4) Berasal dari rakyat Indonesia dan negara serumpun 

yang lain 
5) Pandangan hidup bangsa sebelum bangsa Indonesia 
6) Cita-cita dan tujuan seluruh bangsa Indonesia 
Dari pernyataan di atas yang merupakan fungsi dan 
peranan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan 
bernegara Indonesia adalah nomor ….. 
A. 1, 2, 3 
B. 2, 3, 4 
C. 3, 4, 5 
D. 4, 5, 6 
E. 1, 5, 6 

 
7. Berikut ini yang merupakan contoh dari radikalisme, kecuali 

….. 
A. tidak menerima adanya pemilihan umum/pemilihan 

kepala daerah secara demokratis. 
B. melakukan aksi untuk menciptakan integrasi nasional. 
C. menyebarluaskan kebencian terhadap ideologi 

negara. 
D. tidak mau mengakui dan selalu menyalahkan ideologi 

negara. 
E. mengajak masyarakat untuk mengadopsi ideologi 

yang bertentangan dengan ideologi negara. 
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 8. Permasalahan sosial di Indonesia sangat banyak, contoh 

dari permasalahan sosial tersebut adalah: kemiskinan, 
tingkat pendidikan yang rendah, tindakan kriminal dan 
pengangguran. Pengawasan atau kontrol sosial secara 
preventif dalam masyarakat bertujuan untuk ..... 
A. mencegah terjadinya perilaku menyimpang dalam 

masyarakat. 
B. melakukan tindakan yang baik, sesuai norma yang 

berlaku di masyarakat. 
C. mendorong masyarakat agar waspada, hati-hati pada 

tindakan kekerasan. 
D. memaksa warga masyarakat agar taat aturan yang 

ada dan berlaku di masyarakat. 
E. membatasi perilaku anggota masyarakat dalam 

tindakan sosial agar sesuai nilai-nilai yang berlaku. 
 

9. Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk 
keperluan negara diatur dengan undang-undang. Kalimat 
ini diatur dalam ..... 
A. Pasal 22 
B. Pasal 23A 
C. Pasal 23B 
D. Pasal 23C 
E. Pasal 23D 

 
10. Salah satu negara yang sangat mendukung perjuangan 

Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan adalah 
Negara Australia. Salah satu peran Australia dalam 
mendukung kemerdekaan Indonesia ..... 
A. Melakukan pemboikotan terhadap kapal-kapal 

Belanda yang memuat senjata untuk dibawa ke 
Indonesia sebagai dan menjadi wakil Indonesia di 
KTN. 

B. Menyampaikan hasil Resolusi New Delhi kepada 
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang membahas 
tentang agresi Belanda atas Republik Indonesia untuk 
segera dihentikan.  

C. Menekan Belanda agar bersedia menyelesaikan 
sengketanya dengan Indonesia secara damai.   

D. Mendukung Indonesia ketika Belanda melanggar 
resolusi Dewan Keamanan PBB dengan 
menggunakan kekerasan untuk menindas aspirasi 
perjuangan bangsa Indonesia melalui agresi militer 
kedua.  

E. Menggalang dukungan Liga Arab dalam 
memperjuangkan kemerderkaan RI dan pengakuan 
kedaulatan sebagai satu negara.  
 

11. Belanda mengakui secara de facto wilayah Indonesia, atas 
Sumatera, Jawa dan Madura. Hal ini sesuai hasil 
kesepakatan yang dicapai dalam suatu perundingan 
dengan Belanda, yaitu melalui perundingan ..... 
A. Renville 
B. Linggajati 
C. Roem Roijen 
D. Konferensi Meja Bundar  
E. Konferensi Inter Indonesia 

 
12. Ada beberapa sistem pemerintahan yang dipakai oleh 

berbagai negara, salah satunya adalah sistem presidensil. 
Sistem pemerintahan presidensil disebut juga sebagai fixed 
executive karena ..... 
A. para menteri bertanggung jawab kepada presiden. 
B. parlemen sewaktu-waktu dapat membubarkan kabinet. 
C. para menteri dapat bertanggung jawab kepada 

parlemen. 
D. kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen melalui mosi 

tidak percaya. 
E. masa jabatan para menteri tidak ditentukan oleh 

kepercayaan parlemen. 

13. Keterampilan kewarganegaraan diperlukan dalam 
memahami karakter dan identitas negara Indonesia. 
Apalagi persamaan rasa senasib yang pernah dialami 
mampu membangkitkan nasionalisme untuk menjaga 
keutuhan NKRI. Indikator yang menandai kecakapan 
kewarganegaraan dalam perwujudan nasionalisme adalah 
..... 
A. berpegang teguh pada ideologi Pancasila. 
B. mampu membedakan suku dan budaya bangsa. 
C. keterikatan terhadap adat istiadat daerah asal tidak 

boleh terlepas. 
D. mementingkan golongan dibandingkan kepentingan 

umum.  
E. melakukan voting pada setiap penyelesaian 

permasalahan. 
 

14. Saat upacara peringatan kemerdekaan tanggal 17 Agustus, 
anda melihat seorang rekan anda di lingkungan kerja tidak 
melakukan hormat bendera saat momen penghormatan 
kepada bendera merah putih karena dia merasa itu 
perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran yang 
diyakininya. Dalam hal ini sebaiknya ..... 
A. Tidak sepantasnya orang seperti ini tinggal di wilayah 

NKRI 
B. Semua oknum yang tidak menghormati bendera harus 

diberi sanksi penjara. 
C. Ada pembinaan pada setiap aparatur tentang nilai 

Pancasila dan antiradikalisme. 
D. Hal yang lumrah terjadi karena penghormatan pada 

bendera bukan sesuatu yang wajib. 
E. Tidak perlu dikhawatirkan karena siapapun memiliki 

keyakinan yang berbeda dalam bernegara. 
 

15. Masyarakat madani dapat diartikan sebagai suatu 
masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, 
dan memaknai kehidupannya. Masyarakat madani 
mempunyai kebebasan untuk menyuarakan suaranya 
namun harus tetap bertanggung jawab. Yang dimaksud 
dengan kebebasan yang bertanggung jawab adalah ..... 
A. seseorang bebas mengeluarkan pendapatnya tanpa 

adanya paksaan dari pihak manapun. 
B. setiap orang harus mempertanggungjawabkan 

perbuatan yang telah dilakukannya. 
C. seseorang bebas mengikuti pendapat orang lain yang 

ia senangi. 
D. seseorang bebas mengeluarkan pendapat dan harus 

memikirkan resiko. 
E. seseorang harus tetap memperhatikan penghargaan 

terhadap orang lain serta sesuai dengan nilai-nilai 
kesusilaan, adat maupun hukum. 
 

16. Perhatikan kutipan berikut! 
Dalam PNPM (Program Nasional Pemberdayaan 
Masyarakat) Mandiri Pedesaan, seluruh anggota 
masyarakat diajak terlibat dalam setiap tahapan kegiatan 
secara pasrtisipatif, mulai dari proses perencanaan, 
pengambilan keputusan dalam penggunaan dan 
pengelolaan dana sesuai kebutuhan paling prioritas di 
desanya, sampai pada pelaksanaan kegiatan dan 
pelestariannya. 
Prinsip dasar PNPM Mandiri Pedesaan yang sesuai 
dengan pertanyaan di atas adalah …. 
A. prioritas pada usulan 
B. transparansi dan akuntabel 
C. keberpihakan kepada masyarakat miskin 
D. partisipasi perlibatan masyarakat 
E. kesetaraan dan keadilan gender 
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 17. Mohammad Hatta adalah seorang pejuang, selain pernah 

menjabat sebagai Wakil Presiden RI beliau juga mendapat 
gelar sebagai pahlawan, proklamator, negarawan, dan 
ekonom.  Peran Mohammad Hatta dalam mempertahankan 
kemerdekaan dan keutuhan negara adalah ….. 
A. memberikan gagasan dan pemikiran utama tentang 

demokrasi, ekonomi dan koperasi. 
B. memimpin delegasi Indonesia dalam Konferensi Meja 

Bundar di Den Haag. 
C. memprakarsai pengelenggaraan Konferensi Asia 

Afrika. 
D. mempimpin perang gerilya pada masa revolusi. 
E. memproklamasikan kemerdekaan bersama Ir. 

Soekarno.  
 
18. Dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia, 

Jenderal Soedirman walaupun dalam keadaan sakit, tetap 
berjuang memimpin perang gerilya dengan satu paru-paru 
yang berfungsi. Sikap yang ditunjukkan oleh tokoh nasional 
Jenderal Soedirman lebih mencerminkan nilai ….. 
A. rela berkorban 
B. cinta tanah air 
C. tanggung jawab 
D. persatuan dan kesatuan 
E. saling harga menghargai 

 
19. Salah satu ajaran yang muncul pada masa demokrasi 

terpimpin adalah Revolusi, Sosialisme Indonesia dan 
Pimpinan Nasional (Resopim). Ajaran tersebut bertujuan 
untuk ..... 
A. memperkuat kedudukan Presiden Soekarno. 
B. mempertegas arah politik luar negari Indonesia. 
C. menempatkan Angkatan Darat sebagai kekuatan 

politik pemerintah. 
D. menyatukan tiga ideologis besar yaitu, komunis, 

nasionalis dan agama. 
E. mengkritik Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (RAPBN) dalam Gerakan Benteng. 
 

20. Pemerintahan Orde Baru pada tahun 1971 mengeluarkan 
penyederhanaan partai politik dengan mengelompokan 
partai politik Islam seperti NU, Parmusi, PSII, dan Perti, 
kelompok partai-partai Nasionalis seperti Partai Katolik, 
Parkindo, PNI, dan IPKI bergabung menjadi Partai 
Demokrasi dan organisasi politik yang dibentuk pemerintah 
Orde Baru adalah Golongan Karya. Penyederhanaan partai 
politik pada masa Orde Baru ini sangat bertentangan 
dengan prinsip .....  
A. musyawarah mufakat  
B. sosialisme Indonesia 
C. nilai-nilai demokrasi 
D. semangat nasionalisme  
E. keadilan sosial  

 
21. Indische Partij adalah organisasi pergerakan nasional yang 

didirikan oleh tiga tokoh yang dikenal dengan sebutan tiga 
serangkai, yaitu E.F.E Douwes Dekker, Cipto 
Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat. Organisasi ini 
berdiri pada tahun 1912 dan organisasi ini bersifat politik. 
Indische Partij menunjukkan garis politik secara jelas dan 
tegas serta menginginkan suatu kesatuan penduduk yang 
multirasial. Hal ini disebabkan karena .....  
A. Indische Partij dalam perjuangannya bersikap 

moderat. 
B. Indische Partij memperjuangkan kemerdekaan 

Indonesia. 
C. berjuang untuk memperbesar pengaruh pro Hindia 

Belanda. 
D. organisasi ini diketuai tokoh yang berpendidikan 

Belanda. 

E. Indische Partij menuntut persamaan hak dalam 
berbangsa.  

 
22. Organisasi Sarekat Islam adalah sebuah bentuk respon 

dalam bidang politik terhadap kolonialisme dan 
imperialisme Belanda di Indonesia, namun demikian, 
Sarekat Islam memiliki akar organisasi yang bermotif 
ekonomi, hal tersebut dikarenakan ….. 
A. Sarekat Islam pada awalnya menentang berbagai 

bentuk monopoli yang dilakukan oleh VOC di 
Kawasan Indonesia bagian timur. 

B. Sarekat Islam didirikan sebagai bentuk kekecewaan 
masyarakat pedagang Solo terhadap kebijakan 
Pemerintah Hindia-Belanda yang mengeluarkan 
kenaikan pajak pertambahan nilai bagi komoditas kain 
batik. 

C. Sarekat Dagang Islam, merupakan cikal bakal 
organisasi Sarekat Islam yang didirikan oleh para 
pedagang. 

D. Sarekat Islam merupakan organisasi yang 
berkembang dari Sarekat Dagang Islam yang memiliki 
motif untuk memajukan dunia agama di kalangan 
masyarakat Islam di Batavia. 

E. Sarekat Islam berasal dari organisasi Sarekat Dagang 
Islam yang bertujuan untuk membantu pedagang 
pribumi dalam menghadapi dominasi pedagang 
Tionghoa. 
 

23. Respon bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan 
imperialisme Belanda di tanah air dalam bidang politik 
antara lain adalah dengan mendirkan berbagai organisasi 
pergerakan nasional yang merupakan ciri dari perlawanan 
setelah abad XX, salah satu organisasi massa terbesar 
yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan kaum 
bumiputera dan memiliki latar belakang ekonomi ketika 
didirikan adalah .....   
A. Budi Utomo 
B. Sarekat Islam 
C. Indische Partiij 
D. Indonesische Vereeniging 
E. Partai Nasional Indonesia   

 
24. Kehadiran pemuda secara spontan di lapangan Ikada, 

Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945 menunjukan sikap 
….. 
A. sikap rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan 

negara. 
B. keberanian untuk melakukan perlawanan terhadap 

pasukan Jepang. 
C. keingintahuan untuk menyaksikan para pemimpin 

bangsa Indonesia. 
D. kesadaran untuk memberi dukungan terhadap 

proklamasi kemerdekaan. 
E. keterpaksaan mengikuti himbauan Barisan Pelopor 

untuk mendengarkan proklamasi. 
 

25. Pernyataan di bawah ini merupakan peran Soekarni pada 
peristiwa Proklamasi Indonesia 17 Agustus 1945 adalah 
..... 
A. mendengar informasi kekalahan Jepang.  
B. mengetik teks proklamasi yang disusun oleh 

Soekarno, Hatta dan Ahmad Subarjo. 
C. mengajukan ide teks proklamasi harus ditandatangani 

oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia.   
D. memberikan jaminan kemerdekaan dilaksanakan 

paling lambat tanggal 17 Agustus 1945 pukul 12.00 
WIB. 

E. satu-satunya yang bertugas membawa Soekarno 
Hatta ke Rengasdengklok supaya tidak terpengaruh 
pemerintahan Jepang.  
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 26. Cermati kalimat-kalimat penjelas berikut! 

Topik karangan: Pemandangan Kintamani, Bali. 
 Kalimat penjelas: 
(1) Pemandangan bukit dengan pohon pinus, 

persawahan, dan sayuran hijau yang dan 
menyejukkan dan menyegarkan mata. 

(2) Terlihat perkebunan kopi arabika yang buahnya mulai 
kemerahan. 

(3) Akan tetapi, harga kopi murah di Kintamani, Bali. 
(4) Di antara tanaman kopi juga terlihat pohon jeruk 

kintamani yang sedang berbuah. 
(5) Rendahnya harga kopi disebabkan kurang baiknya 

bahan baku, penjemuran, dan kadar air yang tinggi. 
Kalimat penjelas yang relevan dengan topik tersaji adalah 
.... 
A. (1), (2), dan (3) 
B. (1), (2), dan (4) 
C. (1), (2), dan (5) 
D. (2), (3), dan (4) 
E. (2), (3), dan (5) 

 

27. Cermatilah teks berikut! 
Kemajuan iptek tersebut juga menyebabkan hidup 

manusia berpola konsumtif. Pola hidup yang demikian 
menghasilkan sampah yang sangat banyak. Sampah dari 
pasar, pabrik, industri, rumah tangga, dan sampah dari 
tempat-tempat umum lainnya setiap hari terus bertambah. 
Tempat pembuangan akhir (TPA) tidak mampu 
menampung sampah yang sangat banyak dan 
menggunung tersebut. Di sisi lain, sampah yang 
menggunung tersebut jika tidak segera ditangani juga, 
dapat mengganggu pemandangan, menimbulkan bau yang 
tidak sedap, dan menjadi sumber penyakit. 
Kalimat utama yang terdapat pada paragraf tersebut 
adalah .... 
A. Pola hidup konsumtif menghasilkan sampah yang 

banyak. 
B. Kemajuan iptek juga menyebabkan hidup manusia 

berpola konsumtif. 
C. Sampah dari berbagai tempat terus bertambah setiap 

hari 
D. Tempat pembuangan akhir (TPA) tidak mampu 

menampung sampah. 
E. Sampah dapat mengganggu pemandangan dan 

menimbulkan bau. 
 

28. Bacalah paragraf analogi rumpang berikut dengan 
saksama! 

Sebuah tiang yang tebuat dari bahan yang berkualitas 
baik tidak mudah digoyahkan apalagi dirobohkan. Siapa 
saja yang ingin merusak akan sia-sia saja karena kekuatan 
yang dimilikinya berbeda dengan tiang yang dibuat dari 
bahan yang bermutu rendah. Tiang yang terbuat dari 
bahan yang bermutu rendah mudah untuk dirobohkan. 
Begitu pula dengan keimanan yang dimiliki seseorang. 
Seseorang yang beriman dengan dasar keagamaan yang 
kuat tidak akan mudah digoyahkan oleh godaan dan 
pengaruh yang akan merusak keimanannya .... 
Kalimat simpulan yang tepat untuk mengakhiri paragraf 
tersebut adalah .... 
A. Jadi, keimanan seseorang tergantung pada kualitas 

tiang yang dibangunnya sendiri. 
B. Jadi, lemah kuatnya keimanan seseorang dapat diuji 

dengan godaan yang menghampirinya. 
C. Dapat dikatakan bahwa tiang yang kokoh sama 

dengan keteguhan iman seseorang. 
D. Oleh sebab itu, disimpulkan bahwa iman yang dimiliki 

seseorang sama dengan sebuah tiang. 
E. Dengan demikian, keteguhan iman seseorang dapat 

diibaratkan sebagai kekokohan tiang yang berkualitas 
baik. 

29. Cermati paragraf berikut! 
Ibu guru selalu bilang, semua siswa tidak boleh 
mensontek pekerjaan ketahuan. Jika ketahuan, ibu guru 
akan memberikan sangsi kepada siswa tersebut. 
Perbaikan kata tidak baku yang dicetak tebal dalam 
paragraf tersebut adalah .... 
A. mengomentari, menyamakan, menyusun 
B. mengatakan, menyontek, sanksi 
C. memberitahukan, mencontek, hukuman 
D. mengatakan, mencontek, sanksi 
E. memberitahukan, mencontek, sanksi 

 
30. Cermati paragraf berikut! 

Tanaman obat biasa dikenal dengan Sebutan...hidup 
seperti kumis kucing, temulawak, dan banyak lagi tanaman 
lainnya yang bisa dijadikan obat. Terutama di dusun-dusun, 
orang lebih percaya dan menganggap tanaman obat lebih 
.... dan... tinggi, dibandingkan dengan obat dokter. 
Kata serapan yang tepat untuk melengkapi paragraf 
tersebut adalah .... 
A. apotik, efektif, berkualitas 
B. apotek, epektif, berkualitas 
C. apotek, efektif, berkualitas 
D. apotik, efektif, berkwalitas 
E. apotik, efektiv, berkualitas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Halaman 5 dari 14 Halaman 

Reg-02|14|11|XXI |Seri Soal : 02 
 BAGIAN II :   TES INTELEGENSIA UMUM (TIU) 

Jumlah soal  :   35 
Keterangan  :   Dilarang menggunakan alat bantu (Kamus, tabel, Kalkulator, HP, tablet, dsb.) 
 

 
ANALOGI  
 
31. HUTAN  :  POHON = … : … 

A. Pot  :  Tanaman 
B. Bengkel  :  Mobil 
C. Buruh  :  Pabrik 
D. Laut   :  Ikan 
E. Kayu  :  Perabot 

 
32. ASAS  :  DASAR  = …  : … 

A. Pleno  :  Rapat 
B. Nisan  :  Kuburan 
C. Visi  :  Misi 
D. Akad  :  Janji 
E. Mufakat :  Musyawarah 

 
SINONIM 
 
33. PANCAROBA 

A. Peningkatan 
B. Peralihan 
C. Penurunan 
D. Pertumbuhan 
E. Peringatan 

 
ANTONIM 
 
34. MONOTON 

A. Sama 
B. Stabil 
C. Stagnan 
D. Berbeda 
E. Berlangsung 

 

35. Jika 
9

4
=x  dan y = 37,5%, maka … 

A.  yx
3

4

2

3
=  

B. yx 43   

C. yx
3

1

2

1
  

D. yx 89   

E. yx
2

1

3

1
  

 
36. Pernyataan yang benar berdasarkan tabel dibawah ini 

adalah … 

X Y 

2

2
46x  24 

A. X < Y 
B. X = Y  
C. X > Y 
D. X = 2Y 
E. Hubungan X dan Y tidak dapat ditentukan 

 
 
 
 
 
 
 

37. Berikut ini pernyataan yang tepat berdasarkan nilai A dan B 
berikut adalah … 

A B 

15,2
4

3

2

1
2 −+  110% 

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

hubungannya 
 

38. Hasil dari ...3
2

1
4:

2

1
3 =x  

A. 
3

1
1   

B. 
2

1
1  

C. 
3

1
2  

D. 
2

1
2   

E. 
3

2
1   

 
39. Bu Dewi berbelanja keperluan memasak. Adapun barang 

belanjaan Bu Dewi adalah 
2

1
1 kg cabai merah, 

8

7
kg tomat 

dan 2,75 kg beras, maka berat belanjaan Bu Dewi adalah 
… 

A. kg
8

1
5   

B. kg
4

1
5   

C. kg
2

1
5   

D. kg
8

5
4   

E. kg
4

3
4   

 

40. Sebuah bak mandi berisi air sebanyak 
8

5
 bagian. Jika dari 

dalam bak diambil setengahnya atau 10 liter untuk 
mencuci, maka berapa liter air yang dapat ditampung bak 
mandi tersebut adalah … 
A. 30 liter 
B. 32 liter 
C. 36 liter 
D. 40 liter 
E. 48 liter 
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 41. Berikut ini data harga beli dan harga jual barang elektronik 

di toko X 

Barang Harga Beli Harga Jual 

TV Rp 1.455.000 Rp 1.725.000 

AC Rp 1.520.000 Rp 1.800.000 

Kulkas Rp 1.875.000 Rp 2.115.000 

Mesin cuci Rp 1.385.000 Rp 1.635.000 

Kipas 
angin 

Rp    410.000 Rp    670.000 

Dari tabel diatas, keuntungan terbesar diperoleh dari 
penjualan  … 
A. TV 
B. AC 
C. Kulkas 
D. Mesin Cuci 
E. Kipas angin 

 
42. Seorang pedagang membeli 35 buku dengan harga Rp 

1.350,- perbuku. Jika dengan jumlah uang yang sama, ia 
menghendaki membeli 45 buku lain, maka selisih harga 
beli setiap buku tersebut adalah … 
A. Rp 105,- 
B. Rp 150,- 
C. Rp 200,- 
D. Rp 225,- 
E. Rp 300,- 

 
43. Diketahui perbandingan usia ayah : ibu : Desi adalah 8 : 7 : 

3. Jika umur ayah 25 tahun lebih tua dari umur Desi, maka 
jumlah usia mereka bertiga adalah … 
A. 72 tahun 
B. 84 tahun 
C. 90 tahun 
D. 96 tahun 
E. 100 tahun 

 
44. Dalam beberapa hari sebuah pekerjaan direncanakan 

selesai oleh 20 pekerja. Jika pekerja ditambah 4 orang, 
maka pekerjaan akan selesai tiga hari lebih cepat dari yang 
direncanakan. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk 
menyelesaikan pekerjaan tersebut sesuai yang 
direncanakan ? 
A. 12 hari 
B. 15 hari 
C. 16 hari 
D. 18 hari 
E. 20 hari 

 
45. Jika untuk menempuh jarak 8 km diperlukan 2 liter bensin, 

maka berapa liter bensin yang diperlukan untuk menempuh 
jarak 2 km lebih jauh dengan kecepatan yang sama ? 
A. 2,5 liter 
B. 3 liter 
C. 3,2 liter 
D. 3,6 liter 
E. 4 liter 

 
46. Suatu hari Heru berangkat ke sekolah yang berjarak 7,5 km 

dari rumahnya pada pukul 07.00 dengan sepeda motor. 
Dalam perjalanan dia berhenti di SPBU selama 10 menit. 
Jika Heru mengendarai sepeda motornya dengan 
kecepatan 30 km/jam, maka Heru akan sampai di sekolah 
pada pukul … 
A. 07.15 
B. 07.20 
C. 07.25 
D. 07.30 
E. 07.35 

 

47. Enam orang anak yaitu : A,B,C,D,E dan F berbaris di 
sebuah lapangan berjajar dari barat ke timur. A berdiri di 
urutan ketiga dari barat. C berada tepat disebelah barat F 
namun sebelah timur E. D berdiri diurutan keempat sebelah 
barat F. Jika E berdiri diantara A dan C, maka yang berdiri 
di barisan paling kanan adalah … 
A. B atau F 
B. D atau B 
C. D saja 
D. B saja 
E. F saja 

 
48. Enam orang siswa yaitu Akbar, Budi, Cantika, Desi, Emi 

dan Feri mengantri di loket pembelian tiket menonton film 
di bioskop. Adapun urutan antrian mereka sebagai berikut : 

• Desi berada di belakang Feri 

• Budi berada di depan Cantika 

• Akbar berada di depan Desi dan terdapat dua orang 
yang mengantri diantara mereka berdua 

• Cantika hanya bisa mengantri di urutan keempat atau 
paling belakang. 

Dari informasi di atas, siapa siswa yang pasti mengantri 
dibelakang Cantika ? 
A. Desi 
B. Emi 
C. Akbar dan Emi 
D. Desi dan Emi 
E. Desi, Emi dan Feri 

 
49. Dari 4 orang anak Pak Edi yang berinisial A,B,C dan D 

diketahui B anak sulung dan yang paling ringan badannya. 
D bukan anak yang termuda dan paling berat badannya. A 
lebih muda dari D. Rata – rata berat badan C dan B sama 
dengan berat badan A. Usia C terpaut jauh dari usia B 
dibandingkan dengan anak yang lainnya. Tidak ada anak 
Pak Edi yang usia dan berat badan yang sama. 
Dari informasi di atas, siapakah yang lebih tua dan lebih 
berat badannya dari A ? 
A. B saja 
B. D saja 
C. B dan D 
D. B dan C 
E. C dan D 

 
50. Dalam pemilihan ketua OSIS di SMU X yang terdiri 6 

kandidat yaitu A,B,C,D,E dan F diperoleh hasil perhitungan 
suara sebagai berikut :  

• D unggul dari A namun kalah dari C 

• E mendapat satu suara lebih sedikit dari F 

• Suara B lebih unggul dari dua calon lainnya 

• Jumlah suara yang diperoleh setiap kandidat berbeda 
Dari keterangan di atas, kandidat yang mungkin mendapat 
suara terbanyak adalah …  
A. B 
B. C 
C. F 
D. A atau E 
E. C atau F 

 
51. Semua yang terbuat dari beton tidak mudah rusak. 

Sebagian dinding terbuat dari beton. 
A. Semua dinding terbuat dari beton dan tidak mudah 

rusak 
B. Semua dinding yang terbuat dari beton mudah rusak 
C. Sebagian dinding tidak mudah rusak 
D. Semua dinding tidak mudah rusak 
E. Sebagian dinding terbuat dari beton yang tidak mudah 

rusak 
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 52. Semua kucing bermata indah. Sebagian kucing berbulu 

lebat. 
A. Semua kucing bermata indah dan tidak berbulu lebat 
B. Semua kucing bermata indah dan berbulu lebat 
C. Sebagian kucing yang berbulu lebat bermata indah 
D. Sebagian kucing yang bermata indah berbulu lebat 
E. Sebagian kucing bermata indah dan berbulu lebat 

 
53. Semua coklat berasa manis. Semua coklat disukai anak – 

anak  
A. Semua yang berasa manis disukai anak – anak 
B. Semua yang disukai anak – anak berasa manis 
C. Sebagian coklat berasa manis dan disukai anak – 

anak. 
D. Sebagian yang berasa manis disukai anak – anak 
E. Tak satu pun coklat yang berasa manis 

 
54. Semua rumah sakit melayani BPJS. Sebagian gedung 

bertingkat lima melayani BPJS.  
A. Semua rumah sakit melayani BPJS dan bertingkat 

lima 
B. Sebagian rumah sakit  yang  melayani BPJS adalah 

gedung bertingkat lima 
C. Sebagian rumah sakit yang bertingkat lima melayani 

BPJS 
D. Sebagian gedung bertingkat lima adalah rumah sakit 
E. Tidak dapat disimpulkan 

 
55. Jika Reno suka membaca, maka Reno memiliki wawasan 

yang luas. Ternyata Reno suka bermain game dan tidak 
memiliki wawasan yang luas. 
A. Reno hanya suka membaca 
B. Reno suka membaca 
C. Reno tidak suka membaca 
D. Reno tidak suka membaca karena suka bermain game 
E. Tidak dapat disimpulkan 

 

56. 3   6    18   72   360   … 
A. 1200 
B. 1440 
C. 2160 
D. 2560 
E. 3120 

 
57. 160  80  400  200  1000  …   … 

A. 500   2500 
B. 600   3000 
C. 650   3150 
D. 700   3500 
E. 750   3750 

 
58. 2   4   12   24   72   144  …   … 

A. 428   812 
B. 440   820 
C. 432   864 
D. 448   896 
E. 450   900 

 
59. 1   2   4   12   36   144  … 

A. 432 
B. 448 
C. 512 
D. 576 
E. 624 

 
60. D   E   G   J   N   …   … 

A. S   Y 
B. T   Y  
C. T   Z   
D. S   Z  
E. U   X  

 
 

 
61. Manakah gambar lanjutan yang tepat ! 
 
 
                                                                                                                                                          …… 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     A                                B                                C                               D                              E    
 
62. Manakah lanjutan gambar yang tepat ! 
 
 
 

     …… 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                        A                                       B                                   C                                    D                              E 
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 63. Manakah pasangan gambar yang tepat ! 

 
 
 
:          =                                               :    …… 
 

 
 
 
 
 
 
 
      A                                      B                                 C                               D                       E 
 

64. Gambar manakah yang berbeda ! 
 
              
   
 
 
 
                    A                                  B                                C                                  D                                   E  
 
65.  Manakah gambar yang berbeda ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       A                                      B                                     C                                 D                                  E 
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 BAGIAN III  :   TES KARAKTERISTIK PRIBADI (TKP) 

Jumlah soal  :   45 
Keterangan  :   Dilarang menggunakan alat bantu (Kamus, tabel, Kalkulator, HP, tablet, dsb.) 
 

 
66. Anda adalah seorang tenaga medis dan bekerja di instansi 

kesehatan. Pada suatu hari anda sedang memberi 
penyuluhan kesehatan di sebuah kampung sebagai bentuk 
pengabdian kepada masyarakat. Tiba-tiba anda mendapat 
kabar bahwa kampung tempat tinggal orang tua anda 
terserang wabah dan perlu bantuan tenaga medis segera. 
Sikap anda.... 
A. Menelepon orang tua untuk berhati-hati dan 

mengirimkan obat-obatan 
B. Segera pergi ke kampung tersebut sambil membawa 

rekan tenaga medis yang lain beserta perlengkapan 
obat-obatannya 

C. Meminta anggota tim yang sedang tidak bertugas 
untuk segera menanganinya 

D. Melaporkan hal tersebut ke dinas kesehatan 
E. Menuju kesana untuk menanganinya segera 
 

67. Di lingkungan perumahan anda, setiap warga dihimbau 
untuk membayar iuran kebersihan bulanan agar petugas 
kebersihan datang dan mengutip sampah di setiap rumah 
warga. Namun beberapa warga lebih memilih tidak ikut 
iuran dan lebih memilih membakar sampah di halaman 
rumahnya. Sikap anda... 
A. Menegurnya agar tidak membakar sampah di halaman 

karena asapnya sampai masuk ke rumah anda 
B. Melaporkan ke ketua RT bahwa anda merasa 

terganggu dengan asap Bakaran sampahnya 
C. Mendatangi rumahnya dan memberitahu bahwa 

membakar sampah tidak diperkenankan di mata 
hukum 

D. Membayarkan uang iuran untuknya agar sampahnya 
diambil oleh petugas kebersihan 

E. Menegurnya untuk tidak membakar sampah dan 
memintanya untuk membuang sampah pada 
tempatnya 

 
68. Ketika pemilihan ketua RT sedang berlangsung di tempat 

tinggal Anda, Ibu anda yang mempunyai hak pilih dalam 
pemilihan ketua RT tersebut sedang dirawat di rumah sakit. 
Apa yang seharusnya anda lakukan.... 
A. Melaporkan keadaan ibu kepada panitia pemungutan 

suara 
B. Melaporkan keadaan ibu anda kepada panitia 

pemungutan suara untuk menentukan langkah yang 
harus ditempuh 

C. Melaporkan dan menginformasikan kondisi ibu anda 
kepada panitia pemungutan suara untuk diwakilkan 
pada anda dalam menggunakan hak pilihnya 

D. Melaporkan keadaan ibu anda kepada panitia 
pemungutan suara untuk meminta tolong orang lain 
menggunakan hak pilihnya 

E. Membiarkan hak suara ibu hangus 
 
69. Heni baru saja diterima bekerja di salah satu pabrik 

pengolahan plastik. Sebagai pegawai baru, tentu Heni 
belum terlalu mengenal jenis-jenis pekerjaan dan cara 
menyelesaikannya. Suatu malam, tiba-tiba Heni ditugaskan 
atasannya untuk menyelesaikan tugas seorang rekannya 
yang tiba-tiba memutuskan untuk keluar dan berhenti 
bekerja. Heni kaget dan kesulitan dengan penugasan itu, 
tapi ia tidak punya pilihan lain selain menjalankan perintah 
atasan. Apalagi atasan tadi memang memberikan tugas 
tersebut karena kagum melihat pengalaman Heni sebagai 
mahasiswa yang aktif berorganisasi. Menurut Anda, apa 
yang harus dilakukan Heni? 

A. Meminta orang lain mengerjakan asalkan bisa selesai 
tepat waktu. 

B. Segera berusaha memulai dan menyelesaikan 
sebisanya saja yang penting selesai. 

C. Tidak perlu buru-buru menyelesaikannya karena 
pekerjaan tersebut bukan merupakan tugas pokoknya. 

D. Segera berusaha memulai untuk menyelesaikan tugas 
itu dan berusaha menyelesaikannya sesuai perintah. 

E. Menerima dan menjelaskan kepada atasan resikonya 
karena merasa tidak berpengalaman 

 
70. Anda mendapat undangan dari salah seorang customer 

anda. Anda tahu bahwa customer anda tersebut berbeda 
suku dengan anda, dan pasti akan ada menu makanan 
yang disajikan yang tidak anda sukai, bahkan mencium 
aromanya saja sudah cukup membuat Anda pusing. Maka 
yang anda lakukan adalah... 
A. Memberitahukannya dengan sangat hati-hati bahwa 

anda tidak dapat hadir ke acara tersebut 
B. Menitip kado kepada orang lain yang akan berhadir ke 

acara tersebut 
C. Mendoakannya supaya acara tersebut lancar, sambil 

menitip kado 
D. Tetap hadir karena customer tersebut adalah customer 

VIP di perusahaan anda 
E. Hadir dan memberi ucapan selamat  

 
71. Anda ditunjuk sebagai ketua kegiatan. Atasan anda 

memberikan tugas untuk menyiapkan pentas seni acara 
ulang tahun perusahaan yang ke-21 dikarenakan tiap-tiap 
kantor cabang harus menampilkan pertunjukannya. 
Tindakan yang anda lakukan.... 
A. Bekerja keras membentuk panitia persiapan pentas 

seni ulang tahun perusahaan 
B. Menunjuk beberapa anggota untuk tampil pada pentas 

seni ulang tahun perusahaan 
C. Mengumpulkan seluruh anggota untuk membahas 

bersama-sama persiapan pentas seni ulang tahun 
perusahaan 

D. Melakukan voting untuk mengambil keputusan 
persiapan pentas seni ulang tahun perusahaan 

E. Menunjuk beberapa anggota untuk menampilkan 
pentas seni yang mengangkat kebudayaan bangsa 

 
72. Program teknologi terbaru baru saja digunakan di kantor 

anda, sehingga untuk laporan bulan ini anda sudah 
diharuskan membuat laporan dengan program teknologi 
baru tersebut. Sikap anda 
A. Membuat laporan dengan sistem yang lama sambil 

mempelajari program terbaru. 
B. Membuat laporan dengan sistem yang lama dan 

meminta teman untuk mengubahnya ke program yang 
baru 

C. Mempelajari program yang baru tersebut dan 
mengaplikasikannya ke laporan bulan depan saja 

D. Meminta orang lain untuk membantu anda belajar 
membuat laporan bulan ini sesuai dengan program 
teknologi yang baru 

E. Menyadari pentingnya belajar teknologi yang baru 
untuk kemudahan penyusunan laporan pada bulan-
bulan berikutnya. 
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 73. Ketika hendak berangkat ke kantor, tiba-tiba motor yang 

anda parkir di depan rumah hilang, sikap Anda ... 
A. Melaporkan kehilangan kepada pihak berwajib dan 

menyampaikan ke atasan juga 
B. Meminta kerabat dan para tetangga untuk mencarinya 
C. Membiarkan polisi yang mengurusnya 
D. Tetap berangkat ke kantor karena itu lebih penting 
E. Berangkat ke kantor dengan pikiran tak karuan 

 
74. Anda adalah seorang HR manager. Di masa pandemi 

seperti ini perusahaan meminta anda untuk melakukan 
perampingan karyawan sebanyak 50% agar beban 
perusahaan tidak terlalu besar. Padahal anda sudah lama 
bekerja dan mengenal karyawan di perusahaan tersebut. 
Sikap anda 
A. Meminta atasan untuk mempertimbangkan kembali 

rencananya, karena keputusan itu akan 
menyengsarakan banyak orang 

B. Memberi masukan ke atasan agar perusahaan bisa 
bangkit lagi tanpa harus memecat karyawannya 

C. Memutuskan hubungan kerja kepada 50% karyawan 
yang ada yang dinilai kurang produktif 

D. Mempertahankan keluarga yang kurang mampu, dan 
tetap memutuskan hubungan kerja dengan keluarga 
yang anda anggap masih dapat bertahan hidup di 
masa pandemi 

E. Meminta masukan dari atasan nama-nama karyawan 
yang akan diputuskan hubungan kerja. 

 
75. Harun memiliki sebuah penginapan di sebuah kota . suatu 

hari dia menemukan seorang  tamu yang terlibat 
pertengkaran dengan tamu lain di penginapan miliknya 
tersebut, melihat hal itu yang akan anda lakukan jika di 
posisi Harun adalah ... 
A. Agar tidak mengganggu tamu lainnya, anda memilih 

untuk segera melerai mereka 
B. Sesuai tanggung jawabnya, anda segera meminta 

satpam agar melerai keduanya 
C. Agar tidak berlarut-larut, anda langsung melaporkan 

pada pihak berwajib 
D. Mengajak mereka untuk menyelesaikan masalah di 

ruangan tertentu 
E. Meminta ganti rugi karena telah membuat kegaduhan 

dan kerugian 
 
76. Mengucapkan terima kasih adalah hal yang harus 

dilakukan sebagai bentuk rasa hormat kepada orang yang 
telah memberikan bantuan kepada kita. Suatu hari tersebar 
berita bahwa seorang putra mahkota mengucapkan terima 
kasih dan membungkuk kepada seorang satpam yang 
membukakan pintu untuknya. Putra mahkota tersebut 
mendapat sindiran dari Netizen, bagaimana menurut anda? 
A. Netizen Indonesia terkenal selalu benar sehingga 

anda berniat meluruskan pendapat mereka 
B. Netizen boleh saja berkomentar apapun di sosial 

media asal dapat dipertanggungjawabkan 
C. Netizen boleh berkata apa saja namun anda tetap 

menyetujui perlakuan putra mahkota tersebut 
D. Netizen harus diberi pemahaman bahwa perlakuan 

putra mahkota tersebut sudah tepat 
E. Memberikan pemahaman lebih kepada orang-orang 

yang memandang sebelah mata 
 
77. Anda baru saja terpilih sebagai seorang pemimpin di dalam 

sebuah tim di perusahaan. Padahal anda merupakan 
pegawai yang baru saja dipindahkan dari kantor cabang ke 
pusat. Dalam rangka upaya peningkatan kinerja tim baru 
anda, maka yang anda lakukan adalah 

A. Melakukan pertemuan dengan tim di luar jam kantor 
agar saling mengenal dekat secara personal dan 
dapat membagi tugas sesuai karakter anggotanya 

B. Membagi tugas kepada anggota tim sama rata 
C. Mengerjakan tugas secara bersama-sama agar 

tercipta keadilan  
D. Membagi tugas kepada anggota tim sesuai dengan 

kemampuannya 
E. Membagi tugas kepada anggota tim sesuai dengan job 

description dan fungsinya 
 
78. Salah seorang teman anda membuat status tentang 

masalah politik di sosial media. Banyak rekan anda yang 
berbeda pandangan politik mengomentari dan berdebat 
panas di halaman sosial medianya. Sikap anda 
A. Tidak masalah karena itu hanya terjadi di sosial media, 

mereka juga akan akur sendiri di kehidupan nyata 
B. Tetap fokus pada kehidupan anda 
C. Meminta teman anda untuk menghapus statusnya dan 

berhenti berdebat 
D. Menahan diri untuk tidak terlibat dalam perdebatan itu 
E. Mengingatkan teman anda bahwa berbeda pandangan 

politik itu lumrah dan menghentikan perdebatan 
mereka. 

 
79. Dalam suatu seleksi bidang, anda lulus di bagian marketing 

sementara bagian yang anda inginkan adalah bagian 
pelatihan internal, maka yang akan anda lakukan adalah ... 
A. berusaha menerimanya dan mencoba bekerja secara 

optimal 
B. Tetap berusaha menerima dan mengerjakan 

pekerjaan tersebut 
C. Mempertimbangkan tawaran tersebut dengan 

mengukur kemampuan diri 
D. Berusaha fokus bahwa anda tetap dapat mengerjakan 

urusan di bagian pelatihan 
E. Menerimanya dan bekerja sebaik mungkin agar 

mendapat promosi ke posisi yang diinginkan 
 

80. Masa pandemi memaksa perusahaan tempat anda bekerja 
untuk menerapkan sistem Work From Home. Namun 
perubahan sistem kerja yang mendadak ini membuat Anda 
kewalahan dalam menyelesaikan pekerjaan. Sikap anda 
adalah... 
A. Tetap bekerja sambil belajar hal-hal baru untuk 

memudahkan anda dalam bekerja secara online. 
B. Tetap bekerja dan meminta bantuan teman jika 

menemukan kesulitan dalam mengaplikasikan sistem 
yang baru 

C. Tetap bekerja dengan menggunakan cara lama 
kemudian meminta bantuan teman untuk 
menyesuaikan dengan sistem yang baru 

D. Tetap bekerja sambil mencari informasi dan 
mempelajari sistem yang baru agar memudahkan 
anda dalam bekerja dari rumah 

E. Tetap bekerja sambil mencari informasi dan 
mempelajari sistem yang baru agar mendapat banyak 
ilmu baru seputar teknologi informasi 

 
81. Anda baru saja diangkat sebagai seorang ASN dan 

ditempatkan di daerah pelosok. Ketika anda baru pindah ke 
daerah tersebut anda dikejutkan oleh perdagangan 
binatang kancil dan kijang untuk dikonsumsi. Padahal 
kancil dan kijang merupakan hewan yang dilindungi. 
Kampanye untuk melestarikan hewan pun banyak 
dilakukan di kota-kota besar. Sikap anda adalah... 
A. Memberitahu warga bahwa kijang dan kancil bukan 

hewan untuk dikonsumsi 
B. Melaporkannya pada pemerintah terkait atas 

perdagangan hewan yang terjadi 
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 C. Meminta pemerintah dan organisasi terkait untuk 

mengadakan penyuluhan tentang hewan konsumsi di 
daerah tersebut 

D. Berusaha menghormatinya karena hal itu merupakan 
budaya setempat 

E. Memahami dan menjunjung tinggi kebudayaan 
setempat 

 
82. Heru baru saja diangkat menjadi manager di 

perusahaannya bekerja. Dia mengetahui bahwa sebagian 
staf-nya tidak bekerja sesuai prosedur. Bagaimana caranya 
agar semua staf di kantor Heru dapat bekerja dengan rajin? 
A. Memberikan penghargaan kepada semua staf yang 

berprestasi 
B. Selalu mengawasi dengan ketat setiap pekerjaan 

bawahannya 
C. Memberikan sanksi yang tegas pada setiap staf yang 

bekerja malas-malasan 
D. Lebih rajin bekerja sembari mengajak para staf untuk 

turut bekerja dengan rajin 
E. Membentuk sebuah komisi disiplin 

 
83. Anda sedang berada di sebuah bus dan terburu-buru untuk 

segera tiba di kampung halaman karena orang tua anda 
sedang sakit. Supir bus yang anda tumpangi melaju 
dengan sangat kencang dan beberapa kali nyaris 
membahayakan pengendara lain. Sikap anda 
A. Supir bus nya sudah sangat terlatih, pasti akan baik-

baik saja sampai tujuan kebetulan hal ini sangat 
menguntungkan karena bisa segera tiba di kampung 
halaman 

B. Supir bus nya sudah sangat terlatih, namun manusia 
juga bisa melakukan kesalahan. 

C. Mencoba mengingatkan supir bus untuk berhati-hati 
karena banyak penumpang dan pengguna jalan yang 
akan dirugikan jika hal buruk terjadi 

D. Mencoba mengingatkan supir bus untuk berhati-hati 
dan turun mencari bus lain agar selamat sampai tujuan 

E. Melaporkan kepada petugas sesampainya anda di 
lokasi tujuan 

 
84. Sebagai seorang ASN, sikap anda terhadap 

perkembangan teknologi saat ini adalah... 
A. Wajib dikuasai oleh setiap ASN 
B. Dapat meningkatkan kinerja  
C. Sangat penting karena sudah menjadi tuntutan 
D. Sangat wajib bagi ASN yang berintegritas tinggi 
E. Hal yang patut disyukuri dalam perkembangan zaman 

 
85. Anda sedang mengajarkan anak anda untuk meminta maaf 

ketika salah. Pada suatu hari anda jalan ke pusat 
perbelanjaan dan ada seseorang yang tanpa sengaja 
menyenggol anak anda dan pergi begitu saja, sikap anda 
A. Mengingatkan anak anda agar tidak berlaku demikian 
B. Menegur orang tersebut dan memintanya untuk 

meminta maaf dan mengakui kesalahannya pada anak 
anda 

C. Mengatakan pada anak anda bahwa itu hal yang tidak 
baik 

D. Menegur orang tersebut karena sudah menyenggol 
anak anda 

E. Menegur dan meminta orang tersebut meminta maaf 
pada anda 

 
86. Keponakan Beni kesulitan untuk mengerjakan tugas 

sekolahnya, kebetulan Beni menguasai materi tersebut. 
Maka Beni akan ... 
A. membantunya dengan memberikan buku-buku 

referensi 

B. menolongnya dengan memberi penyelesaian sesuai 
kebutuhannya 

C. membantu sesegera mungkin agar tugasnya segera 
selesai 

D. mengajarkan pengetahuan dasar dari ilmu tersebut 
agar dapat dia kembangkan lebih lanjut 

E. menyelesaikannya sembari menyarankan agar 
keponakannya tersebut mau belajar lebih giat 

 
87. Riki bertugas mengelola bagian input data di kantor pusat, 

rekannya Tanti sering kali terlambat memberikan datanya 
kepada Riki. Sehingga Riki sering ditegur atasan karena 
mencapai waktu deadline. Maka jika anda di posisi atasan 
mereka, anda akan ...? 
A. Bertanya kepada Tanti, apa kendala sebenarnya 
B. Mengawasi pekerjaan pada bagiannya itu dengan 

seksama 
C. Meminta mereka untuk lebih cepat dalam bekerja 
D. Memberi surat peringatan agar tidak diulang lagi 
E. Bertanya kepada Riki, apa kendala sebenarnya  
 

88. Juki merupakan seorang ASN yang kurang cakap dan 
pemalas, ia lebih suka bersantai-santai dalam 
pekerjaannya karena merasa tak mungkin dipecat. Suatu 
hari pimpinan anda meletakkan Juki sebagai anggota 
dalam tim anda dalam sebuah proyek. Sikap anda 
adalah.... 
A. Berusaha mendekatkan diri untuk mengetahui 

permasalahan yang sedang dihadapi Juki dan dapat 
mencari solusi agar pengerjaan proyek dapat 
diselesaikan dengan maksimal 

B. Berusaha mendekatkan diri sehingga dapat 
menasehatinya untuk bisa berubah menjadi lebih baik 
dan memintanya untuk menyelesaikan proyek ini 
dengan baik 

C. Berusaha mendekatkan diri kemudian mencoba 
berbicara untuk dapat membagi pekerjaan dengan adil 
agar hasil proyek kerja dapat diselesaikan dengan baik 

D. Berusaha mendekatkan diri dan mencari tau keluhan 
Juki agar dapat disampaikan ke atasan untuk mencari 
solusinya 

E. Berusaha mendekatkan diri dan memintanya untuk 
merubah sikapnya agar pekerjaan dapat diselesaikan 
dengan baik 

 
89. Bagaimana pendapat Anda terhadap seorang pemimpin 

daerah yang lebih mendengarkan apresiasi masyarakatnya 
melalui sosial media dibandingkan laporan tertulis maupun 
dari kanal informasi lainnya. Pendapat anda? 
A. Sah-sah saja karena sekarang sosial media adalah 

salah satu cara orang menyampaikan pendapat 
B. Cukup baik karena sosial media sesuai dengan 

perkembangan zaman 
C. Setuju karena informasi bisa didapat lebih cepat di 

sosial media 
D. Cukup setuju karena yang terpenting adalah aspirasi 

masyarakat yang di respon dengan cepat 
E. cukup sependapat karena masyarakat dapat melapor 

dan pemerintah dapat memberi solusi 
 
90. Suatu hari anda menemukan seseorang yang membuat 

gambar grafiti di sebuah tembok rumah tua yang sudah tak 
terpakai. Ternyata graffiti tersebut menggambarkan protes 
terhadap pemerintah. Pemerintah lalu menghapus gambar 
graffiti tersebut. Bagaimana pendapat anda sebagai 
seorang masyarakat? 
A. Anda menilai perilaku pemerintah tersebut berlebihan 

karena graffiti merupakan bagian dari seni  
B. Menurut anda hal tersebut merupakan bentuk protes 

yang wajar dari masyarakat 
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 C. Pemerintah harusnya mengerti dan memfasilitasi hal 

tersebut 
D. Anda merasa sikap pemerintah harusnya lebih terbuka 

terhadap masukan 
E. Pemerintah harusnya mengapresiasi dan menghargai 

ekspresi dari rakyatnya 
 
91. Setelah beberapa tahun menggunakan komputer ternyata 

Anda baru mengetahui bahwa aplikasi yang selama ini 
anda gunakan adalah aplikasi bajakan, sementara anda 
harus segera menyelesaikan pekerjaan yang hampir 
deadline. Maka sebaiknya yang harus anda lakukan adalah 
A. Tetap menggunakan aplikasi tersebut demi 

terselesaikannya pekerjaan sesuai dengan waktunya 
B. Meneruskan menggunakan aplikasi itu agar 

mempermudah pekerjaan 
C. Segera menyelesaikan tugas dengan aplikasi tersebut, 

kemudian menggantinya dengan yang resmi 
D. Menggunakan aplikasi untuk menyelesaikan pekerjaan 

lalu menggantinya dengan yang lain 
E. Terus menggunakan aplikasi tersebut selama tidak 

menyalahi peraturan perusahaan 
 
92. Tono adalah seorang pelaku UMKM, ia menjual ayam 

goreng di pinggir jalan, lalu datang seorang pelanggan 
yang ingin mengajaknya melebarkan usaha dan membeli 
sebagian saham dari usaha Tono itu dan membuka cabang 
di beberapa tempat. Namun di satu sisi Tono merasa 
sistem manajemennya belum siap untuk hal tersebut, maka 
sebaiknya Tono? 
A. Menerima dan mempelajari sistem bisnis yang akan 

dijalankan 
B. Menerima dan menyerahkannya kepada pelanggan 

tersebut untuk mengembangkan lebih lanjut 
C. Menerima dan mencari profesional yang mampu 

mengerjakan & mengajarkannya 
D. Menerima dan mencari pertimbangan dari rekan-rekan 

sesama pedagang 
E. Menerima dan belajar dari internet mengenai cara 

mengembangkan bisnis 
 
93. Dikantor tempat anda bekerja, ada seorang rekan anda 

yang bernama Firman. Anda melihat bahwa dia sering 
lembur dan pulang malam. Semua orang dikantor 
mengetahui bahwa Firman adalah orang kepercayaan 
atasan yang banyak dilimpahkan tanggung jawab. Firman 
juga pernah bercerita kepada anda tentang pekerjaannya 
yang melebihi orang lain. Sikap anda sebagai rekan Firman 
adalah 
A. Merasa bangga memiliki teman seperti Firman yang 

mampu menerima banyak tanggung jawab sekaligus 
B. Merasa senang karena dapat mencontoh kerja keras 

Firman dalam bekerja 
C. Salut melihat orang yang mengutamakan pekerjaan 

dibandingkan kehidupan pribadinya 
D. Merasa individu seperti Firman sangat bermanfaat 

bagi perusahaan dan harus terus dijaga 
E. Merasa setiap orang berhak mengatur hidupnya dan 

harus menyeimbangkan antara kesehatan dan 
pekerjaan 

 
94. Anda mengetahui bahwa adik anda telah masuk ke 

perangkingan akhir di suatu sekolah kedinasan, namun 
satu hari sebelum pengumuman resmi adik anda mendapat 
kabar bahwasanya dia tidak lulus karena hal yang menurut 
anda sepele dan sangat dibuat-buat. Maka harusnya sikap 
adik anda adalah..? 
A. Melaporkan kejanggalan ini kepada pihak berwajib 

agar ditindaklanjuti 

B. Mengusut kejadian tersebut karena anda merasa ada 
yang janggal 

C. Meminta pihak panitia untuk membuka data hasil tes 
secara transparan 

D. Berusaha mencari kebenarannya namun mencoba lagi 
tahun depan 

E. Pantang menyerah dan menerima kenyataan tersebut 
secara ikhlas 

 
95. Jimmy adalah seorang cleaning service di sebuah 

perusahaan. Pada saat pandemi banyak karyawan yang 
dirumahkan. Namun Jimmy tetap dipekerjakan di posisinya. 
Di satu sisi dia bersyukur tetapi di sisi lain tugasnya 
semakin berat karena dia harus mengerjakan pekerjaan 
rekannya yang dirumahkan tersebut, sehingga pekerjaan 
Jimmy menjadi semakin banyak dan semakin berat. Sikap 
Jimmy yang tidak seharusnya adalah 
A. Bersyukur bahwa dia masih diberi kesempatan 

walaupun dengan tanggung jawab lebih 
B. Menganggap Hal ini sebagai kesempatan untuk 

melakukan pekerjaan yang sebelumnya tidak pernah 
dilakukan 

C. Tetap berlaku profesional sebagai bentuk tanggung 
jawab terhadap pekerjaan 

D. Semakin bersemangat karena merasa lebih beruntung 
dibandingkan yang lain 

E. Bekerja semakin giat bahkan akan lembur setiap hari 
 
96. Untuk membuat taman rumah anda lebih indah, anda 

berencana membeli beberapa bibit bunga untuk ditanam. 
Sesampainya di toko bunga tersebut, anda melihat 
penjualnya dan teringat jika ibu penjual tersebut pernah 
memetik batang bunga di taman kota beberapa hari 
sebelumnya . Maka sikap anda 
A. Menasehati ibu tersebut dan membeli bunganya 

sesuai kebutuhan 
B. Menasehati ibu tersebut bahwa tindakan yang ia 

lakukan salah 
C. Menasehati ibu tersebut untuk tidak mengulangi 

perbuatannya lagi 
D. Menasehati ibu tersebut bahwa tindakan yang ia 

lakukan salah dan agar ia mengembalikan bunga 
tersebut. 

E. Menasehati ibu tersebut dan pergi mencari bunga di 
toko lain 

 
97. Sebagai kepala cabang yang baru, anda begitu 

bersemangat dalam mengemban tugas sehingga 
kesehatan anda terabaikan. Namun di saat yang 
melelahkan tersebut anda memiliki jadwal meeting dengan 
klien. Maka sikap anda 
A. Meminta sekretaris untuk mereschedule meeting anda 

dengan klien 
B. Mengonsumsi suplemen dan vitamin dan tetap 

melanjutkan meeting dengan klien 
C. Tetap melanjutkan meeting karena harus professional  
D. Meminta staff anda menggantikan anda dalam 

meeting dengan klien 
E. Tetap melanjutkan meeting  

 
98. Pada suatu hari anda sedang lembur di kantor hingga 

malam hari. Di tengah perjalanan saat pulang anda melihat 
sekelompok pemuda sedang mencoret-coret fasilitas 
umum. Sikap anda adalah.... 
A. Memfotonya sebagai bukti kemudian melaporkan ke 

pihak terkait kéesokan harinya 
B. Memfotonya sebagai bukti untuk dilaporkan sambil 

menghampiri sekelompok pemuda tersebut dan 
memberitahu mereka bahwa yang mereka lakukan 
salah dan melanggar hukum 
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 C. Memberitahu sekelompok pemuda tersebut bahwa 

yang mereka lakukan salah dan melanggar hukum 
D. Melaporkan langsung ke kantor polisi terdekat 
E. Menasehati sekelompok pemuda tersebut untuk tidak 

melakukannya kembali 
 
99. Di perumahan tempat anda tinggal sedang diadakan rapat 

dengan ketua RT membahas rencana pembangunan balai 
pertemuan warga, namun tak ada satupun warga yang ahli 
di bidang tersebut. Usulan anda adalah... 
A. Mengusulkan untuk membangun balai pertemuan 

warga secara gotong royong agar keguyuban antar 
warga terjalin 

B. Mengusulkan pekerja professional yang membangun 
balai pertemuan tersebut. 

C. Mengusulkan untuk membagi tugas pada setiap warga 
dalam proses pembangunan balai tersebut 
disesuaikan dengan jam kesibukan pekerjaan lain  

D. Mengusulkan pekerja professional yang membangun 
balai pertemuan tersebut dan tetap diawasi oleh warga 
secara bergantian 

E. Mengusulkan warga sekitar yang kurang mampu untuk 
mengerjakan pembangunan balai pertemuan tersebut, 
agar membantu ekonomi warga 

 
100. Sebagai seorang admin olshop, anda Seringkali 

dihadapkan dengan calon pembeli yang beraneka ragam. 
Salah satunya adalah pembeli yang yang malas membaca 
deskripsi produk dan akhirnya komplain ketika barang tiba, 
karena menurutnya tidak sesuai dengan ekspektasi. 
Akhirnya toko Anda mendapat bintang 1 dan menurunkan 
performa toko, Padahal anda telah mencantumkan 
deskripsi produk yang sesuai. Maka sikap anda 
A. Tetap tenang dan menjelaskan kembali pada pembeli 

tersebut bahwa barang yang dikirim sudah sesuai 
dengan deskripsi  

B. Tetap tenang dan menegaskan kembali bahwa barang 
yang anda kirim asli sesuai deskripsi 

C. Tetap tenang dan meminta pembeli untuk lebih teliti 
membaca deskripsi produknya 

D. Tetap tenang sambil menjelaskan kembali bahwa 
barang sudah sesuai dengan deskripsi dan memberi 
peringatan tambahan di kolom deskripsi agar lebih 
jelas 

E. Tetap tenang dalam menjelaskan pada pembeli 
karena "kurangnya literasi" sudah jadi budaya saat ini 

 
101. Pak Anton merupakan seseorang yang suka berderma. 

Dua bulan yang lalu perusahaan tempat ia bekerja 
memutus hubungan kerja dengannya. Di saat sulit itu ia 
melihat seorang pengemis, ia merasa iba, namun apa daya 
iapun dalam masa yang sangat sulit karena juga harus 
menghidupi istri dan keempat anaknya. Maka sikap pak 
Anton 
A. Bersyukur karena keluarganya tidak sampai mengemis 
B. Pulang ke rumah mengambil apa yang ada untuk 

diberikan ke pengemis itu 
C. Menasehati pengemis itu agar giat mencari kerja 
D. Menghampiri pengemis itu dan mengajaknya bekerja 

sama untuk berjualan 
E. Mendoakan pengemis tersebut agar dimudahkan 

rezekinya 
 
102. Anda adalah ketua RT di sebuah daerah. Suatu hari, salah 

satu warga yang meninggal dunia. Warga yang meninggal 
ini memiliki keyakinan minoritas di daerah tersebut, namun 
ingin dikebumikan di kompleks pemakaman dengan 
keyakinan mayoritas, maka sebagai ketua RT sikap anda? 
A. Langsung memberi izin atas dasar toleransi umat 

beragama 

B. Meminta kesepakatan dari penduduk dengan 
keyakinan mayoritas agar bertoleransi 

C. Meyakinkan penduduk dengan keyakinan mayoritas 
agar mengizinkannya 

D. mengumpulkan penduduk keyakinan mayoritas agar 
mau mengizinkan hal tersebut 

E. Memberi izin atas dasar tanggung jawab anda sebagai 
ketua RT 

 
103. Pada awal masa Pendemi sekolah dilarang untuk 

melakukan pembelajaran secara tatap muka. Sebagai 
gantinya pihak sekolah menggunakan aplikasi pihak ketiga 
yang berbasis video sebagai sarana belajar mengajar. 
Namun ada sebagian siswa yang menolak menggunakan 
aplikasi tersebut karena mereka menganggap pembuat 
aplikasi tersebut tidak seiman dengan mereka. Bagaimana 
sikap Anda sebagai guru menghadapi masalah tersebut? 
A. Karena ini masalah yang berkaitan dengan keimanan 

maka anda menyerahkan hal tersebut kepada 
penanggung jawab sekolah 

B. Anda akan menjelaskan kepada orang tua siswa 
tersebut bahwa anaknya sudah terpapar radikalisme 

C. Berusaha membuka dialog kepada siswa tersebut 
agar memiliki pemahaman yang benar 

D. Sebagai guru yang profesional anda tetap 
menjalankan perintah dari sekolah 

E. Untuk meningkatkan kesadaran mereka akan toleransi 
maka anda akan memberikan peringatan keras bagi 
siswa tersebut 

 
104. Bagaimana pandangan anda terhadap kegiatan yang yang 

menantang dan sangat sulit untuk dihadapi sehingga 
membuat anda harus bekerja dan berusaha lebih dari yang 
lainnya..? 
A. Akan menerimanya sebagai bentuk pembelajaran 

untuk memperbaiki kelemahan diri 
B. Sebagai sarana untuk melihat potensi diri dan 

mengembangkannya 
C. Anda sadar bahwa tidak ada yang yang dapat dicapai 

tanpa kerja keras 
D. Memahami arti kerja keras dan dampaknya di dunia 

yang kompetitif 
E. Menganggapnya sebagai pengalaman yang tidak 

dapat dilupakan 
 
105. Rina baru saja diterima kerja di sebuah bank yang sangat 

di impikannya. Dia melamar di bagian teller, namun 
ternyata ditempatkan di customer service. Rina berusaha 
menerimanya. Pada saat sedang melayani pelanggan yang 
mengantri ternyata ada salah satu pelanggan yang 
meminta untuk segera dilayani karena dia biasa 
didahulukan oleh customer service lainnya.  Sikap Rina 
sebagai pegawai baru...? 
A. memohon maaf kepada pelanggan dan menjelaskan 

bahwa dia adalah pegawai baru 
B. meminta maaf dan segera mengkonfirmasikan hal 

tersebut kepada atasan 
C. memastikan kepada pelanggan itu, siapa nama 

customer service yang mendahulukannya untuk 
melakukan konfirmasi 

D. memberi penjelasan kepada pelanggan tersebut 
bahwa semua pelanggan harus mengantri sesuai 
peraturan 

E. memberi penjelasan kepada pelanggan tesebut untuk 
bersabar dan menunggu 
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 106. Sebagai individu yang sukses maka setiap pagi anda 

seharusnya merasa..? 
A. Bersemangat untuk berbagi cerita kepada rekan kerja 
B. Termotivasi untuk bekerja demi keberlangsungan 

hidup 
C. Selalu bergegas untuk ke kantor agar tidak terlambat 
D. Tertantang untuk memenuhi tugas dan berdampak 

baik bagi semua orang 
E. Mempersiapkan mental untuk hal apapun yang terjadi 

di hari ini 
 
107. Sebagai ahli statistik Anda dituntut untuk mampu 

melakukan analisa masalah dengan data. Namun kali ini 
atasan Anda menyuruh anda untuk mampu menjual produk 
langsung kepada pelanggan. Hal ini menurut anda diluar 
kebiasaan dan kemampuan anda. Hal yang tidak harus 
anda lakukan adalah 
A. Mencoba belajar tahap demi tahap untuk mengerti 

cara penjualan 
B. Langsung belajar di ahlinya yang sudah terbukti 
C. Mencoba membaca literatur yang terpercaya 
D. Mencoba melihat YouTube untuk mempercepat proses 

belajar 
E. Coba belajar dari orang yang memiliki kemampuan 

sama seperti anda 
 
108. menurut anda, seorang pegawai negeri sipil yang sukses 

dan berhasil harus mampu melakukan..? 
A. mampu menyelesaikan semua pekerjannya dengan 

baik dan benar 
B. mampu meraih target dengan cepat dan sigap 
C. piawai dalam hal interaksi kepada seluruh aspek kerja 

disekitarnya 
D. cakap dalam menuntaskan setiap masalah yang 

dihadapi dengan tepat 
E. dapat bertindak jujur dalam hal pekerjaan sehari-hari  

 
109. Danu merupakan karyawan di bagian penjualan di suatu 

perusahaan. Pekerjaannya adalah dia harus mampu 
menjual barang sesuai dengan target. Beruntungnya bulan 
ini Danu sudah mampu memenuhi target penjualanya, 
maka yang harus dilakukan selanjutnya adalah 
A. Mempersiapkan strategi untuk di bulan depan 
B. Tetap berjualan seperti biasa 
C. Berjualan namun dengan usaha yang lebih ringan 
D. Tetap berjualan sambil membantu rekan-rekan yang 

lainnya 
E. Mencoba menyusun rencana untuk berjualan di 

beberapa bulan berikutnya 
 
110. Dikantor, anda dan rekan yang berasal dari suku dan 

daerah yang sama sering menggunakan bahasa daerah 
anda dalam berkomunikasi. Salah satu karyawan di kantor 
memprotes prilaku tersebut. Menurut anda? 
A. Menerima protes tersebut dan tidak lagi menggunakan 

bahasa daerah tersebut dikantor 
B. Menerima protes rekan tersebut dan mengajaknya 

diskusi tentang pentingnya melestarikan bahasa 
daerah 

C. Menerima protesnya dan memaklumi karena tidak 
semua orang nyaman dengan hal tersebut 

D. Menerima protesnya sembari mengajarkan bahasa 
daerah anda kepada karyawan yang protes tersebut 

E. Menerima protes tersebut dan menjadikannya bahan 
pelajaran dalam bersikap di kemudian hari 
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TES WAWASAN KEBANGSAAN 
 

1. Kunci : D 
Materi : Pilar Negara (Bhinneka 
Tunggal Ika) 
Pembahasan :  
Indonesia merupakan negara kepulauan yang 
memiliki beraneka ragam suku. Keadaan ini 
mengindikasikan bahwa program 
pembangunan yang disusun harus memiliki 
efisiensi tinggi terhadap kelangsungan 
program pembangunan. Efisien dapat 
diartikan sebagai cara untuk mencapai suatu 
tujuan yang optimal (cepat dan tepat) serta 
sesuai keinginan, dengan meminimalkan 
sumber daya yang dikeluarkan. 

 
2. Kunci : B 

Materi : Pilar Negara (Bhinneka 
Tunggal Ika) 
Pembahasan :  
Pada dasarnya bangsa Indonesia 
memandang diri dan lingkungannya yang 
serba seragam dan bernilai startegis dengan 
mengutamakan persatuan dan kesatuan, 
dengan tujuan mewujudkan bangsa Indonesia 
yang maju dan sejahtera berdasarkan 
Pancasila dan UUD Negara RI tahun 1945. 
Hal ini juga disebut dengan wawasan 
nusantara, yakni cara pandang juga sikap 
bangsa Indonesia atas diri dan lingkungannya 
yang serba seragam serta bernilai strategis 
dengan mengutamakan persatuan juga 
kesatuan dalam penyelenggaraan kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan benegara. 

 
3. Kunci : B 

Materi : Pilar Negara (NKRI) 
Pembahasan :  
Secara legal formal pencurian ikan oleh kapal 
asing di perairan Indonesia dapat 
dikategorikan kejahatan luar biasa. 
Sebagaimana tercantum dalam Konvensi 
Hukum Laut PBB Tahun 1982, yang 
menyatakan bahwa masuknya kapal ikan 
asing secara ilegal di laut teritorial Indonesia 
dapat dikategorikan membahayakan 
kedamaian, ketertiban, atau keamanan 
nasional (Pasal 19). Serta menurut UU No. 
45/2009 tentang Perikanan yang 
menyebutkan, aksi pencurian ikan tergolong 
tindak pidana. illegal fishing merupakan 
ancaman pada kedaulatan negara. 

 
4. Kunci : D 

Materi : Pilar Negara (Pancasila) 
Pembahasan :  
Pancasila merupakan sumber nilai bangsa 
Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila 
dijadikan sebagai landasan moral bangsa 
Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat 
(way of life), berbangsa, dan bernegara. Hal 
tersebut mempertegas kedudukan Pancasila 
sebagai Pandangan hidup bangsa Indonesia. 
Sebagai pandangan hidup, Pancasila 
mengadung makna; 

- Pancasila dijadikan petunjuk untuk 
menyelesaikan berbagai permasalahan 
yang terjadi di masyarakat.  

- Pancasila bisa menjadi cara untuk 
menyelesaikan persoalan budaya, 
sosial, ekonomi, dan politik agar negara 
kita semakin maju. 

- Warga negara Indonesia jadi memiliki 
acuan untuk membangun dirinya 
berdasarkan apa yang menjadi cita-cita 
bangsa. 

- Pancasila sebagai pandangan hidup 
bisa mempersatukan masyarakat 
yang memiliki latar belakang yang 
berbeda-beda. 

 
5. Kunci : A 

Materi : Pilar Negara 
(Pancasila) 
Pembahasan :  
Demokrasi Pancasila dapat dibedakan 
menurut aspek material dan aspek formal 
maksudnya adalah demokrasi Pancasila 
harus dijiwai dan diintegrasikan oleh sila-
sila lainnya. Karena itulah pengertian 
demokrasi Pancasila tidak hanya 
merupakan demokrasi politik tetapi juga 
demokrasi ekonomi dan sosial karena 
Pancasila mencakup seluruh aspek, baik 
politik, ekonomi, sosial, dan budaya. 

 
6. Kunci : E 

Materi : Pilar Negara 
(Pancasila) 
Pembahasan :  
fungsi dan peranan Pancasila dalam 
kehidupan berbangsa dan bernegara 
Indonesia adalah Modal pembangunan, 
Pandangan hidup bangsa sebelum 
bangsa Indonesia, Cita-cita dan tujuan 
seluruh bangsa Indonesia. 

 
7. Kunci : B 

Materi : Integritas 
Pembahasan :  
Contoh dari radikalisme tidak menerima 
adanya pemilihan umum/pemilihan 
kepala daerah secara demokratis, 
menyebarluaskan kebencian terhadap 
ideologi negara, tidak mau mengakui dan 
selalu menyalahkan ideologi negara, 
mengajak masyarakat untuk mengadopsi 
ideologi yang bertentangan dengan 
ideologi negara. Perhatikan kata kecuali  
melakukan aksi untuk menciptakan 
integrasi nasional/persayuan nasional 
Indonesia. 
 

8. Kunci : A 
Materi : Integritas 
Pembahasan :  
Pengawasan atau kontrol sosial secara 
preventif dalam masyarakat bertujuan 
untuk mencegah terjadinya perilaku 
menyimpang dalam masyarakat, dan kata 
preventif mengandung arti “pencegahan”. 

 
9. Kunci : B 

Materi : Pilar Negara (UUD 
1945) 
Pembahasan :  
Isi pasal 23A UUD NRI Tahun 1945: Pajak 
dan pungutan lain yang bersifat 
memaksa untuk keperluan negara 
diatur dengan undang-undang. 

 
10. Kunci : A 

Materi : Bela Negara 
Pembahasan :  
Salah satu peran Australia dalam 
mendukung kemerdekaan Indonesia 
Melakukan pemboikotan terhadap kapal-
kapal Belanda yang memuat senjata 
untuk dibawa ke Indonesia sebagai dan 
menjadi wakil Indonesia di KTN. Australia 
ditunjuk untuk mewakili Indonesia 
dikarenakan Partai Buruh yang ada di 
Australia bersimpati dengan perjuangan 
kemerdekaan Indonesia. Dukungan 
Partai Buruh itu dibuktikan dengan 
adanya peristiwa Black Armada pada 

tanggal 24 September 1945 yakni 
pemboikotan kapal Belanda yang 
mengangkut pasukan Belanda kembali ke 
Indonesia. Selain itu juga terdapat unjuk 
rasa di depan kantor kapal Belanda yang 
ada di Sidney dengan tuntutan agar 
Belanda meninggalkan Indonesia. 

 
11. Kunci : B 

Materi : Bela Negara 
Pembahasan :  
melalui perundingan Belanda mengakui 
secara de facto wilayah Indonesia, atas 
Sumatera, Jawa dan Madura. Hal ini 
sesuai hasil kesepakatan yang dicapai 
dalam suatu perundingan dengan Belanda 
disebut dengan perjanjian Linggarjati. 
Perundingan Linggarjati atau Perundingan 
Cirebon adalah suatu perundingan antara 
Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa 
Barat yang menghasilkan persetujuan 
mengenai status kemerdekaan Indonesia. 

 
12. Kunci : E 

Materi : Pilar Negara (NKRI) 
Pembahasan :  
Sistem pemerintahan presidensil disebut 
juga sebagai fixed executive disebut 
demikian karena masa jabatan para 
menteri tidak ditentukan oleh kepercayaan 
parlemen. Dalam sistem ini, kepala negara 
dan kepala pemerintahan dipegang oleh 
seorang presiden. Presiden menunjuk 
menteri-menteri sebagai pembantunya 
untuk memimpin kabinetnya masing-
masing. 
 

13. Kunci : A 
Materi : Nasionalisme 
Pembahasan :  
Indikator yang menandai kecakapan 
kewarganegaraan dalam perwujudan 
nasionalisme adalah berpegang teguh 
pada ideologi Pancasila. Nasionalisme 
adalah suatu paham yang menciptakan 
dan mempertahankan kedaulatan sebuah 
negara dengan mewujudkan satu konsep 
identitas bersama untuk sekelompok 
manusia yang mempunyai tujuan atau cita-
cita. 
 

14. Kunci : C 
Materi : Nasionalisme 
Pembahasan :  
Saat upacara peringatan kemerdekaan 
tanggal 17 Agustus, anda melihat seorang 
rekan anda di lingkungan kerja tidak 
melakukan hormat bendera saat momen 
penghormatan kepada bendera merah 
putih karena dia merasa itu perbuatan 
yang tidak sesuai dengan ajaran yang 
diyakininya. Dalam hal ini sebaiknya Ada 
pembinaan pada setiap aparatur tentang 
nilai Pancasila dan antiradikalisme. 
Pembinaan sangat penting untuk 
mencegah aparatur negara dari sikap 
radikalisme yang membahayakan 
persatuan dan kesatuan bangsa. 

 
15. Kunci : E 

Materi : Integritas (Sosial 
Budaya) 
Pembahasan :  
Masyarakat madani dapat diartikan 
sebagai suatu masyarakat yang beradab 
dalam membangun, menjalani, dan 
memaknai kehidupannya. Masyarakat 
madani mempunyai kebebasan untuk 
menyuarakan suaranya namun harus tetap 
bertanggung jawab. Yang dimaksud 
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dengan kebebasan yang bertanggung jawab 
adalah seseorang harus tetap memperhatikan 
penghargaan terhadap orang lain serta sesuai 
dengan nilai-nilai kesusilaan, adat maupun 
hukum. 

 
16. Kunci : D 

Materi : Integritas 
Pembahasan :  
Prinsip dasar PNPM Mandiri Pedesaan yang 
sesuai dengan kalimat” Dalam PNPM 
(Program Nasional Pemberdayaan 
Masyarakat) Mandiri Pedesaan, seluruh 
anggota masyarakat diajak terlibat dalam 
setiap tahapan kegiatan secara pasrtisipatif, 
mulai dari proses perencanaan, pengambilan 
keputusan dalam penggunaan dan 
pengelolaan dana sesuai kebutuhan paling 
prioritas di desanya, sampai pada 
pelaksanaan kegiatan dan pelestariannya” 
adalah partisipasi perlibatan masyarakat. 

 
17. Kunci : B 

Materi : Bela Negara  
Pembahasan :  
Mohammad Hatta adalah seorang pejuang, 
selain pernah menjabat sebagai Wakil 
Presiden RI beliau juga mendapat gelar 
sebagai pahlawan, proklamator, negarawan, 
dan ekonom.  Peran Mohammad Hatta dalam 
mempertahankan kemerdekaan dan keutuhan 
negara adalah memimpin delegasi Indonesia 
dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den 
Haag. Dan KMB adalah perjuangan terakhir 
bangsa Indonesia hingga Belanda mengakui 
kedaulatan Republik Indonesia Serikat (RIS). 
 

18. Kunci : A 
Materi : Bela Negara  
Pembahasan :  
Dalam upaya mempertahankan kemerdekaan 
Indonesia, Jenderal Soedirman walaupun 
dalam keadaan sakit, tetap berjuang 
memimpin perang gerilya dengan satu paru-
paru yang berfungsi. Sikap yang ditunjukkan 
oleh tokoh nasional Jenderal Soedirman lebih 
mencerminkan nilai rela berkorban. Sikap 
patriotisme ini adalah kerelaan berkorban 
demi nusa dan bangsa. 
 

19. Kunci : A 
Materi : Orde Lama 
Pembahasan :  
Salah satu ajaran yang muncul pada masa 
demokrasi terpimpin adalah Revolusi, 
Sosialisme Indonesia dan Pimpinan Nasional 
(Resopim). Ajaran tersebut bertujuan untuk 
memperkuat kedudukan Presiden Soekarno. 
Ajaran Resopim adalah bahwa seluruh unsur 
kehidupan berbangsa dan bernegara harus 
dicapai melalui revolusi, dijiwai oleh 
sosialisme, dan dikendalikan oleh satu 
pimpinan nasional yang disebut Panglima 
Besar Revolusi (PBR), yaitu Presiden 
Soekarno. 
 

20. Kunci : C 
Materi : Orde Baru 
Pembahasan :  
Penyederhanaan partai politik pada masa 
Orde Baru ini sangat bertentangan dengan 
prinsip nilai-nilai demokrasi. Sistem multi 
partai dimaksudkan untuk menjamin semua 
partai politik dapat berpartisipasi dalam 
demokrasi. 

 
 
 
 
 

21. Kunci : E 
Materi : Nasionalisme 
Pembahasan :  
Indische Partij adalah organisasi 
pergerakan nasional yang didirikan oleh 
tiga tokoh yang dikenal dengan sebutan 
tiga serangkai, yaitu E.F.E Douwes 
Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan 
Suwardi Suryaningrat. Organisasi ini 
berdiri pada tahun 1912 dan organisasi ini 
bersifat politik. Indische Partij 
menunjukkan garis politik secara jelas 
dan tegas serta menginginkan suatu 
kesatuan penduduk yang multirasial. Hal 
ini disebabkan karena Indische Partij 
menuntut persamaan hak dalam 
berbangsa.  

 

22. Kunci : E 
Materi : Nasionalisme 
Pembahasan :  
Organisasi Sarekat Islam adalah sebuah 
bentuk respon dalam bidang politik 
terhadap kolonialisme dan imperialisme 
Belanda di Indonesia, namun demikian, 
Sarekat Islam memiliki akar organisasi 
yang bermotif ekonomi, hal tersebut 
dikarenakan Sarekat Islam berasal dari 
organisasi Sarekat Dagang Islam yang 
bertujuan untuk membantu pedagang 
pribumi dalam menghadapi dominasi 
pedagang Tionghoa. Syarikat Islam, atau 
Sarekat Islam, dahulu bernama Sarekat 
Dagang Islam didirikan pada tanggal 16 
Oktober 1905 oleh Haji Samanhudi. 
 

23. Kunci : B 
Materi : Nasionalisme 
Pembahasan :  
Respon bangsa Indonesia terhadap 
kolonialisme dan imperialisme Belanda di 
tanah air dalam bidang politik antara lain 
adalah dengan mendirkan berbagai 
organisasi pergerakan nasional yang 
merupakan ciri dari perlawanan setelah 
abad XX, salah satu organisasi massa 
terbesar yang bertujuan untuk 
memajukan kesejahteraan kaum 
bumiputera dan memiliki latar belakang 
ekonomi ketika didirikan adalah Sarekat 
Islam. 
 

24. Kunci : D 
Materi : Bela Negara 
Pembahasan :  
Kehadiran pemuda secara spontan di 
lapangan Ikada pada tanggal 17 Agustus 
1945 menunjukan sikap kesadaran untuk 
memberi dukungan terhadap proklamasi 
kemerdekaan. Lapangan Ikada 
merupakan lapangan luas di bagian pojok 
timur Lapangan Merdeka. Sejak jauh 
sebelum Senayan dibangun, Lapangan 
Ikada yang sebelumnya dikenal sebagai 
Lapangan Gambir, merupakan pusat 
kegiatan olahraga. Nama Lapangan Ikada 
baru muncul pada masa pendudukan 
Jepang tahun 1942. 

 

25. Kunci : D 
Materi : Bela Negara 
Pembahasan :  
Salah satu peran Soekarni pada peristiwa 
proklamasi Indonesia adalah mengajukan 
ide teks proklamasi harus ditandatangani 
oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa 
Indonesia. Soekarni, bersama teman-
temannya kelompok muda juga terlibat 
dalam penculikan Soekarno Hatta dan 
dibawa ke Rengasdengklok supaya tidak 
terpengaruh pemerintahan Jepang.  

26. Kunci  : B 
Penyelesaian : 
Topik karangan: Pemandangan Kintamani, 
Bali.  
Kalimat penjelas yang relevan dengan 
topik tersaji adalah . 
1) Pemandangan bukit dengan pohon 

pinus, persawahan, dan sayuran hijau 
yang menyejukkan dan menyegarkan 
mata. 

2) Terlihat perkebunan kopi arabika 
yang buahnya mulai kemerahan. 

3) Di antara tanaman kopi juga terlihat 
pohon jeruk kintamani yang sedang 
berbuah. 

 
27. Kunci  : B 

Penyelesaian : 
Kalimat utama adalah kalimat yang 
dijelaskan oleh kalimat lainnya. Kalimat 
utama yang terdapat pada paragraf 
tersebut adalah  Kemajuan iptek juga 
menyebabkan hidup manusia berpola 
konsumtif. 

 
28. Kunci  : E 

Penyelesaian  : 
Kalimat simpulan yang tepat untuk 
mengakhiri paragraf tersebut adalah  
Dengan demikian keteguhan iman 
seseorang dapat diibaratkan sebagai 
kekokohan tiang yang berkualitas baik. 

 
29. Kunci  : B 

Penyelesaian : 
bilang  (mengatakan) 
mensontek (menyontek) 
sangsi (sanksi) 

 
30. Kunci  : C 

Penyelesaian : 
Tanaman obat biasa dikenal dengan 
sebutan apotek hidup seperti kumis 
kucing,temu lawak, dan banyak lagi 
tanaman lainnya yang bisa dijadikan obat. 
Terutama di dusun-dusun, orang lebih 
percaya dan menganggap tanaman obat 
lebih efektif dan berkualitas  
tinggi,dibandingkan dengan obat dokter. 
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TES INTELEGENSIA UMUM 
 

31. Kunci : D 
Pembahasan : 
HUTAN adalah tempat hidup banyak POHON 
sama seperti LAUT adalah tempat hidup 
banyak IKAN 
 

32. Kunci : D 
Pembahasan : 
ASAS bersinonim dengan DASAR sama 
seperti AKAD bersinonim dengan JANJI 
 

33. Kunci : B 
Pembahasan : 
Sinonim PANCAROBA adalah Peralihan, 
Perubahan, Pergantian atau alternasi 
 

34. Kunci : D 
Pembahasan : 
Antonim MONOTON adalah Berbeda/ 
Berlainan. 
 

35. Kunci : B 
Pembahasan : 
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36. Kunci : C 

Pembahasan : 
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37. Kunci : B 

Pembahasan : 
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38. Kunci : C 

Pembahasan : 
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39. Kunci : A 

Pembahasan : 
Total belanjaan 
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40. Kunci : B 
Pembahasan : 
Misalkan : kapasitas bak = k liter 
Banyak yang diambil = 10 liter 

literkk 3210
8

5

2

1
=→=








 

 
41. Kunci : B 

Pembahasan : 
Bara
ng 

Harga Beli Harga Jual U = HJ – HB 

TV Rp 1.455.000 Rp 1.725.000 Rp 270.000 

AC Rp 1.520.000 Rp 1.800.000 Rp 280.000 

Kulka
s 

Rp 1.875.000 Rp 2.115.000 Rp 240.000  

Mesin 
cuci 

Rp 1.385.000 Rp 1.635.000 Rp 250.000 

Kipas 
angin 

Rp    410.000 Rp    670.000 Rp 260.000 

 
42. Kunci : E 

Pembahasan : 
Jumlah biaya buku I = jumlah buku II 

Rp300Rp1050Rp1350selisih

1050x

45(x)35(Rp1350)

=−=

=

=

  

 
43. Kunci : C 

Pembahasan : 
Rumus:  

Nilai ditanya =
bag.dik

bag.dit
 nilai diketahui 

 9025
38

378
=

−

++
=Jumlah  

 
44. Kunci : D 

Pembahasan : 
Rumus : s1 x t1 = s2 x t2 
20(t1) = (20 + 4)(t1 – 3) 
20t1 = 24t1 – 72  
t1  = 18 hari  
 

45. Kunci : A 
Pembahasan : 

Rumus : 
2

2

1

1

s
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s
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)28(8

2
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=  

 
46. Kunci : C 

Pembahasan : 

Rumus : menitjam
V

S
t 15

4

1

30

5,7
====  

Tiba = Berangkat + Lama + berhenti 
        = 07.00 + 15 menit + 10 menit 
        = 07.25 
  

47. Kunci : E 
Pembahasan : 
Resume : 
(1) A = 3 
(2) E < CF 
(3) D --  --  CF 
Jika E berdiri diantara A dan C, maka 
susunan yang benar dari barat ke timur 
adalah  
   B       D     A      E     C      F 
(1)  (2)    (3)   (4)    (5)    (6) 

 
48. Kunci : E 

Pembahasan : 
Resume  : 
(1) F < D 
(2) B < C 
(3) A …  … D 
(4) C = 4/6 

Berdasarkan keterangan di atas, maka 
yang pasti berada dibelakang Cantika 
adalah Desi, Emi dan Feri. 
F/B  A  B/F  C  D  E 
B/E  E/B  A  C  F  D 
  

49. Kunci : B 
Pembahasan : 
Resume  : 
(1) B tertua dan paling ringan 
(2) D bukan tertua dan paling berat 
badannya 
(3) A lebih muda dari D. 
(4) Rata – rata berat badan B dan C = A 
Berdasarkan keterangan di atas maka : 
Urutan anak dari yang tertua :  B D A C   
Urutan anak dari yang terberat :  D C A B 
 

50. Kunci : E 
Pembahasan : 
Resume  : 
(1) C > D > A 
(2) FE 
(3) B = 4 
Hasil perhitungan yang mungkin dari yang 
terbanyak : 
CDABFE, FECBDA, CFEBDA 
 

51. Kunci : C 
Pembahasan : 
P(1) : Semua yang terbuat dari beton tidak 
mudah rusak.  
P(2) : Sebagian dinding terbuat dari beton. 
Kesimpulan : Sebagian dinding tidak 
mudah rusak. (Silogisme) 
 

52. Kunci : E 
Pembahasan : 
P(1) : Semua kucing bermata indah.  
P(2) : Sebagian kucing berbulu lebat. 
Kesimpulan : Sebagian kucing bermata 
indah dan berbulu lebat. (+ predikat) 
 

53. Kunci : D 
Pembahasan : 
P(1) : Semua coklat berasa manis.  
P(2) : Semua coklat disukai anak – anak 
Kesimpulan : Sebagian yang berasa manis 
disukai anak – anak. (Silogisme) 
 

54. Kunci : E 
Pembahasan : 
Semua rumah sakit melayani BPJS.  
Sebagian gedung bertingkat lima melayani 
BPJS. 
Kesimpulan : TDDS (sebab, kedua term 
midlenya “ melayani BPJS” adalah term 
khusus) 
 

55. Kunci :  C 
Pembahasan : 

q

qp

~

→
 

 ------------ 
p~  

 
56. Kunci : C 

Pembahasan : 
3    6   18   72   360   2160 
Pola  :  x2  x3  x4  x5   x6 
 

57. Kunci : A 
Pembahasan : 
160  80  400  200  1000   500  2500 
Pola  :  : 2  x5  : 2   x5  : 2  x5 
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58. Kunci : C 
Pembahasan : 
2   4   12   24   72   144   432   864 
Pola  :  x2  x3   x2   x3   x2   x3   x2 
  

59. Kunci : D 
Pembahasan : 
1   2   4   12   36   144   576 
Pola  :  x2   x2  x3   x3   x4   x4 
 

60. Kunci : A 
Pembahasan : 
D - E F G HI J KLM NOPQR STUVWX Y 
 

61. Kunci : D 
Pembahasan : 
Pola  lingkaran : bergerak searah jarum jam 
dan berubah warna serta tepat berada di 
sudut. 
Pola Panah  : bertambah satu dan bergerak 
searah jarum jam serta menghadap sudut.  
 

62. Kunci : D 
Pembahasan : 
Pola wajah : berputar 900 berlawanan arah 
jarum jam 
Pola Panah : berputar 900 berlawanan arah 
jarum jam dan berubah warna 
Pola kertas : berputar 450 searah jarum jam 
         

63. Kunci : B 
Pembahasan : 
Gambar dipisahkan dan berubah warna 
dengan ketentuan : 
Gambar luar terletak di kanan bawah 
Gambar tengah terletak di atas 
Gambar dalam terletak kiri bawah. 
 

64. Kunci : E 
Pembahasan : 
Gambar E adalah gambar yang beda karena 
gambar yang diluar memiliki sisi yang lebih 
sedikit (4) dari pada gambar yang berada 
didalamnya (8 sisi) 
   

65. Kunci : D 
Pembahasan : 
Gambar D adalah gambar yang beda sebab 
bagian tengahnya bertanda tambah (+) 
sedangkan yang lainnya bertanda silang (x). 
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TES KARAKTERISTIK PRIBADI 
 

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

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

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

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

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

71. Kunci : C 
Pembahasan : 
Bekerjasa dalam kelompok  
A. 3 
B. 1 
C. 5 
D. 4 
E. 2 
 

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

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

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

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

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

77. Kunci : E 
Pembahasan : 
Beradaptasi 
A. 3 
B. 1 
C. 4 
D. 5 
 

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

79. Kunci : A 
Pembahasan : 
Beradaptasi 
A. 5 
B. 4 
C. 3 
D. 2 
E. 1 
 

80. Kunci : D 
Pembahasan : 
TIK 
A. 4 
B. 2 
C. 1 
D. 5 
E. 3 
 

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

82. Kunci : D 
Pembahasan : 
Menggerakkan dan mengkoordinir orang 
lain 
A. 1 
B. 4 
C. 3 
D. 5 
E. 2 
 

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

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

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

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

87. Kunci : C 
Pembahasan : 
Mengkoordinir orang lain 
A. 2 
B. 3 
C. 5 
D. 4 
E. 1 
 

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

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

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

92. Kunci : C 
Pembahasan : 
Belajar berkelanjutan 
A. 4 
B. 1 
C. 5 
D. 2 
E. 3 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

102. Kunci : D 
Pembahasan : 
Anti radikalisme 
A. 2 
B. 3 
C. 4 
D. 5 
E. 1 
 

103. Kunci : C 
Pembahasan : 
Anti radikalisme 
A. 1 
B. 2 
C. 5 
D. 3 
E. 4 
 

104. Kunci : B 
Pembahasan : 
Belajar berkelanjutan 
A. 4 
B. 5 
C. 3 
D. 2 
E. 1 
 

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

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

107. Kunci : E 
Pembahasan : 
Belajar berkelanjutan 
A. 4 
B. 1 
C. 2 
D. 3 
E. 5 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




