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Naskah soal terdiri dari 100 soal meliputi :
1. Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) 35 soal.
2. Tes Inteligensia Umum (TIU) 30 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.
BAGIAN I
Jumlah soal
Keterangan
1.

2.

3.

4.

Nilai Ambang Batas :
1. TWK minimal 75.
2. TIU minimal 80.
3. TKP minimal nilai 143.

: TES WAWASAN KEBANGSAAN (TWK)
: 35
: Dilarang menggunakan alat bantu (Kamus, tabel, Kalkulator, HP, tablet, dsb.)

Sesuai pasal 27 ayat 3 UUD 1945 bahwa setiap warga
negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya
pembelaan negara. Berikut ini bukan dari nilai-nilai bela
negara adalah …..
A. sadar berbangsa dan bernegara
B. yakin kepada Pancasila sebagai ideologi negara
C. rela berkorban untuk bangsa dan negara Indonesia
D. memiliki kemampuan awal bela negara
E. kesediaan spionase jika negara dalam kondisi perang
dengan negara lain
Omnibus Law adalah suatu rancangan undang-undang
(bill) yang mencakup lebih dari satu aspek yang digabung
menjadi satu undang-undang atau dapat didefinisikan juga
sebagai proses pembuatan peraturan yang bersifat
kompleks dan penyelesaiannya memakan waktu lama
karena mengandung banyak materi meskipun subjek, isu,
dan programnya tidak selalu terkait. Melalui Peraturan
Presiden (Perpres) Nomor 91 Tahun 2017, Presiden Joko
Widodo akan merevisi sebanyak 74 peraturan perundangundangan yang terkait dengan …..
A. proses perizinan investasi di dalam negeri dalam
upaya untuk mempermudah perizinan usaha dan
investasi.
B. salah satu wujud Nawacita melalui revolusi mental
untuk mencetak generasi emas bangsa Indonesia.
C. upaya pelaksanaan demokrasi yang sesuai dengan
kepribadian bangsa Indonesia.
D. mewujudkan konsep deregulasi otomotif nasional
seperti mobil nasional.
E. meningkatkan peran Indonesia dalam era globalisasi
sebagai bentuk persiapan menuju era perdagangan
global 2020.
Masyarakat suku Banjar sebagian besar menggunakan alat
yang masih sederhana/tradisional dalam menangkap ikan.
Masyarakat percaya bahwa alat tersebut dapat menjaga
lingkungan/ekosistem air. Oleh karena itu, masyarakat
bertahan menggunakan alat tradisonal secara turun
menurun dalam menangkap ikan. Berdasarkan ilustrasi
tersebut, faktor penghambat perubahan sosial masyarakat
suku Banjar berkaitan dengan …..
A. komposisi penduduk yang homogen
B. kurang kontak dengan masyarakat lain
C. perkembangan ilmu pengetahuan terlambat
D. sisten lapisan sosial masyarakat tertutup
E. rasa takut akan terjadinya kegoyahan pada
kebudayaan lokal
Hakim Konstitusi (Hakim MK) terdiri dari 9 orang yang
dipilih oleh beberapa lembaga negara. Lembaga negara
yang berhak mengajukan calon Hakim Konstitusi tersebut
adalah ..…
A. MPR, DPR dan Presiden
B. DPR DPD dan Presiden
C. MA, DPR dan DPD

D. MA, DPR dan Menkumham
E. MA, DPR dan Presiden
5.

Hukum kebiasaan dalam konteks ketatanegaraan yang
hidup di lembaga-lembaga kenegaraan atau eksekutif yang
merupakan hukum tidak tertulis dalam ketatanegaraan
sedangkan hukum tertulisnya adalah konstitusi/UUD 1945.
Hukum tidak tertulis mengisi kekosongan hukum yg tidak
diatur dalam hukum tertulis. Pernyataan di atas adalah
definisi dari …..
A. PERPPU
B. Agreement
C. Ius constitutum
D. Ius Constituendum
E. Konvensi

6.

Dalam Piagam Jakarta yang disusun oleh Panita 9 dan
kemudian menjadi Pembukaan UUD 1945 terdapat empat
alinea, dan aliena I Pembukaan tersebut memuat tentang
..…
A. falsafah negara Republik Indonesia
B. pernyataan kemerdekaan dengan pengakuan bahwa
hal itu dicapai atas berkat rahmat Tuhan
C. pandangan filsafat tentang kemerdekaan dan
penjajahan
D. filsafat tentang dasar negara Indonesia
E. tugas pemerintah, bentuk negara, dan kedaulatan
serta lima dasar negara

7.

Kehidupan berbangsa dan bernegara diatur dalam UUD
1945, seperti salah satunya adalah kebebasan berserikat,
berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Pernyataan ini
juga diatur dalam pasal 28 UUD 1945. Jika dikaitkan
dengan nilai Pancasila, hal ini merupakan wujud
pemenuhan sila ..….
A. Ketuhanan Yang Maha Esa
B. Kemanusian yang adil dan beradab
C. Persatuan Indonesia
D. Kerakyatan yang dipimpin oleh khidmat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan perwakilan
E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

8.

Salah satu isu lingkungan yang terus dibahas di Indonesia
adalah soal kebakaran hutan, kebakaran hutan yang terjadi
di Indonesia terus menerus setiap tahun berdampak buruk
bukan hanya terhadap nasional. Asap hasil kebakaran
menyebar melewati batas-batas Negara. Asap-asap akibat
kebakaran tersebut menyebabkan masalah bagi
masyarakat Negara-negara tetangga, seperti sesak nafas,
jalanan tertutup oleh kabut asap, serta infeksi saluran
pernafasan sehingga menyebabkan Negara tersebut
melakukan protes diplomatik terhadap Indonesia (CNN
Indonesia, 2015). Salah satu penyebab terjadinya
kebakaran besar hutan di Indonesia adalah upaya
pembukaan lahan dengan cara membakar hutan secara
illegal oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
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Pembakaran hutan atau lahan secara besar-besaran
merupakan tindak kejahatan yang berdampak buruk bagi
nasional, maupun global/internasional. Kasus kejahatan
lingkungan bisa dianggap sebagai kejahatan super extra
ordinary crime. Karena kerugian yang disebabkan
mencapai miliaran hingga triliunan dan bahkan hal ini
merupakan kejahatan kemanusiaan. Selain itu juga
kerugian ekonomi seperti penutupan bandara,
penerbangan yang ditunda, kesehatan memburuk, sekolah
diliburkan serta kualitas udara memburuk dan
menyebabkan timbulnya berbagai macam penyakit.
Karhutla juga sudah melanggar hak hidup, salah satunya
hak manusia memperoleh lingkungan hidup yang sehat.
Dampak-dampak tersebut juga dialami oleh negara-negara
tetangga yang berbatasan dekat dengan titik kebakaran
yang terjadi di Indonesia.
Jika dilihat dari dampak serta kerugian perbuatan dalam
informasi di atas, maka perbuatan tersebut bertentangan
dengan sila …..
A. Ketuhanan Yang Maha Esa
B. Kemanusian yang adil dan beradab
C. Persatuan Indonesia
D. Kerakyatan yang dipimpin oleh khidmat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan perwakilan
E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
9.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang saat ini
digunakan oleh Indonesia berasal dari Wetboek van
Strafrecht voor Nederlandsch-Indie buatan pemerintah
kolonial Hindia Belanda. Wetboek van Strafrecht voor
Nederlandsch-Indie ini diundangkan melalui Staatsblad
(lembar negara). Pemberlakuan Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana di seluruh wilayah RI baru dilakukan pada
tanggal 20 September 1958, setelah diterbitkan UU Nomor
73 Tahun 1958, untuk menegaskan kembali berlakunya UU
Nomor 1 tahun 1946 untuk seluruh wilayah RI.
Dari pernyataan di atas, meskipun KUHP buatan
pemerintah kolonial Hindia Belanda, tetap digunakan
dengan dasar hukum …..
A. Aturan Peralihan Pasal I
B. Aturan Peralihan Pasal II
C. Aturan Peralihan Pasal II
D. Aturan Tambahan Pasal I
E. Aturan Tambahan Pasal II

10. Pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tanggal 1 Oktober 2019
adalah untuk masa jabatan 2019 – 2024. Jumlah
keseluruhan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat
(MPR) tersebut adalah 711 orang dengan komposisi …..
A. 600 anggota DPR dan 111 anggota DPD
B. 560 anggota DPR dan 151 anggota DPD
C. 573 anggota DPR dan 138 anggota DPD
D. 570 anggota DPR dan 141 anggota DPD
E. 575 anggota DPR dan 136 anggota DPD
11. Dalam pidato pembukaan Kongres Pemuda di Bandung,
Presiden Soekarno menyatakan bahwa intisari Manipol ada
lima, yaitu UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi
Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia
(USDEK). Pidato tersebut disampaikan pada tahun 1959
dengan judul …..
A. Nawaksara
B. Konsepsi Presiden
C. Penemuan Kembali Revolusi Kita
D. Dasar Negara Indonesia Merdeka
E. Indonesia Menggugat

12. Maklumat Pemerintah RI tanggal 3 November 1945 adalah
Maklumat yang berisi tentang …..
A. Pembentukan partai-partai politik sebagai bagian
demokrasi untuk persiapan pemilu 1946
B. Perubahan sistem pemerintahan presidensial menjadi
parlementer
C. Penyerahan tugas legislatif pada Komite Nasional
Indonesia Pusat (KNIP)
D. Jawaban atas petisi yang diajukan oleh Sutan Syahrir
pada pemerintah
E. Pembentukan Badan Kerja KNIP sebagai bagian dari
lembaga legislatif
13. Dalam sejarah Indonesia, terdapat 3 kali Sanering, nilai
uang pecahan Rp. 1.000 menjadi Rp. 100 dan Rp. 500
menjadi Rp. 50 serta deposito lebih dari Rp. 25.000
dibekukan. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal …..
A. 19 Maret 1950
B. 25 Agustus 1959
C. 13 Desember 1965
D. 21 Januari 1966
E. 12 Maret 1966
14. Kontingen Garuda (KONGA)/Pasukan Garuda adalah
pasukan TNI yang ditugaskan sebagai pasukan
perdamaian di negara lain. Kontingen Garuda tahun 1960
dikirim ke negara …..
A. Mesir
B. Kongo
C. Vietnam
D. Timur Tengah
E. Pakistan
15. Pancasila memenuhi syarat sebagai staats fundamental
norm karena tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.
Yang dimaksud dengan Pancasila sebagai staats
fundamental norm adalah …..
A. Pancasila berfungsi untuk memberikan pandangan
bagi bangsa lain.
B. Pancasila sebagia peraturan untuk mengatur hidup
orang banyak.
C. Pancasila sebagai dasar hukum yang digunakan
Indonesia untuk bergaul dengan negara lain.
D. Pancasila menjadi sumber hukum tertinggi di
Indonesia yang isi dan kedudukannya tidak dapat
diubah.
E. Norma yang berlaku di Indonesia disesuaikan dengan
norma-norma yang berlaku di seluruh Indonesia
16. Demokrasi yang digunakan di Indonesia adalah demokrasi
Pancasila. Salah satu prinsip demokrasi Pancasila adalah
berkedaulatan rakyat. Maksud dari berkedaulatan rakyat
adalah …..
A. negara harus menghargai hak asasi setiap warga
negaranya.
B. lembaga negara mempunyai fungsi dan tugasnya
masing-masing.
C. negara harus mengutamakan kepentingan rakyatnya
daripada kepentingan golongan.
D. adanya demokrasi Pancasila untuk mencapai
kesejahteraan bersama.
E. tujuan yang hendak dicapai dengan adanya demokrasi
Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
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17. Mr. Soepomo adalah salah satu pembicara dalam
persidangan BPUPKI yang membahas dasar negara dan
Mr. Soepomo mengusulkan teori integralistik. Teori negara
integralistik adalah teori negara yang memiliki pemahaman
bahwa …..
A. segala sesuatu terjadi atas kehendak Tuhan dan
terbentuknya suatu negara juga bisa terjadi atas
kehendak kausa prima.
B. negara bisa terbentuk karena adanya kekuasaan yang
berarti perjuangan hidup yang terkuat, memaksakan
kemauannya kepada yang lemah dalam bentuk fisik
dan ekonomi.
C. negara bisa ada karena perjanjian masyarakat dan
semua warga mengadakan perjanjian untuk
mendirikan suatu organisasi yang melindungi dan
menjamin kelangsungan hidup bersama.
D. negara tidak untuk menjamin kepentingan individu dan
bukan pula untuk kepentingan golongan tertentu,
tetapi menjamin kepentingan masyarakat seluruhya
sebagai satu kesatuan
E. negara memegang kekuasaan tertinggi untuk
menciptakan hukum demi mengatur kepentingan
rakyat.
18. Prosesi pelantikan anggota DPR diawali dengan dengan
pembukaan Rapat Paripurna oleh pimpinan sementara
DPR yang sudah dipilih Sekjen DPR. Selanjutnya, pihak
Sekjen DPR membacakan Keputusan Presiden tentang
Peresmian Anggota DPR 2019-2024. Tahap selanjutnya
adalah pengambilan sumpah atau janji anggota DPR
terpilih periode 2019-2024 dengan dipandu oleh …..
A. Presiden RI
B. Ketua Mahkamah Agung (MA)
C. Pimpinan MPR periode sebelumnya
D. Ketua Mahkamah Konstitusi (MK)
E. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat terpilih
19. Pola pikir dan cara pandang bangsa Indonesia terhadap jati
diri dan lingkungannya yang didasarkan pada Pancasila
dan UUD 1945 merupakan bentuk pengukuhan dan
apresiasi terhadap negara yang berdaulat demi sikap
nasionalisme yang mengalir dalam setiap perilaku dalam
bernegara dan berbangsa. Kemampuan ini dikenal sebagai
…..
A. identitas nasional
B. integrasi kebangsaan
C. wawasan nasional
D. wawasan nusantara
E. ketahanan nasional
20. Kebangkitan nasional adalah masa dimana bangkitnya
rasa dan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme
serta kesadaran untuk memperjuangkan negaramnya.
Berikut ini yang bukan termasuk dalam faktor pendorong
nasionalisme dan kebangkitan nasional dari luar Indonesia
pada awal pergerakan nasional adalah …..
A. kemenangan Jepang atas Rusia.
B. kebangkitan nasionalisme Asia dan Afrika.
C. adanya kelompok masyarakat berpendidikan tinggi.
D. timbulnya paham-paham dunia seperti nasionalisme,
demokrasi, sosialisme.
E. pendidikan luar negeri tokoh-tokoh nasional Indonesia.
21. Bab XIV UUD NRI 1945 tentang Perekonomian Nasional
dan Kesejahteraan Sosial, yakni pada pasal 33 ayat 4
menjelaskan bahwa …..
A. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar
atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan,
efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan
lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga

B.
C.
D.
E.

keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi
nasional.
Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara
dan yang menguasai hajat hidup orang banyak
dikuasai oleh negara.
Perekonomian disusun sebagai usaha bersama
berdasar atas asas kekeluargaan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini
diatur dalam undang-undang.
Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan
untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

22. Sistem politik Etis atau Politik Balas Budi (Ethische Politiek)
merupakan gagasan dari Van de Venter. Politik etis
merupakan suatu pemikiran yang menyatakan bahwa
pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral bagi
kesejahteraan bumiputera telah membawa dampak positif
bagi kehidupan bangsa Indonesia yaitu ... .
A. komoditas perdagangan Indonesia dikenal dalam
pasaran dunia
B. menumbuhkan kesadaran nasionalisme lepas dari
belenggu penjajahan
C. terciptanya lapangan kerja di pusat-pusat perkebunan
D. mendorong semangat melakukan perlawanan
terhadap kekuasaan regional
E. runtuhnya kongsi dagang VOC pada tanggal 31
Desember 1799
23. Hiperinflasi Indonesia tahun 1963-1965 terjadi di Indonesia
pada akhir masa Orde Lama, tepatnya di era Demokrasi
Terpimpin. Dengan latar belakang ambisi proyek
mercusuar, Indonesia mencetak Rupiah hingga inflasi pada
saat itu mencapai 650% sehingga pada tanggal 13
Desember 1965 pemerintah melakukan pemotongan nilai
rupiah (Sanering) dari 1000 Rupiah menjadi 1 Rupiah.
Jika dihubungkan dengan kebijakan Pemerintah saat ini,
melalui Bank Indonesia sebagai bank sentral, maka
kebijakan pemerintah dalam rangka mengatasi inflasi dapat
dilakukan dengan cara, kecuali …..
A. kebijakan diskonto
B. kebijakan operasi pasar terbuka
C. menghemat pengeluaran pemerintah
D. menurunkan tarif pajak
E. meningkatkan produksi & menambah jumlah barang di
pasar
24. Pada abad ke-16, kerajaan Aceh membuat kerjasama
dengan negara lain dimana Sultan Iskandar Muda
mengirimkan sebuah surat yang dikenal dengan “surat
emas” kepada raja …..
A. Perancis
B. Belanda
C. Inggris
D. Turki
E. China
25. Traktat atau sebuah perjanjian antara Inggris dan Belanda
yang sangat merugikan rakyat Aceh sehingga
menimbulkan perlawanan rakyat Aceh adalah .....
A. Traktat London
B. Traktat Sumatera
C. Treaty of Amity
D. Traktat Pensylvania
E. Traktat Karibia
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26. Dengan taktik “blok-within” yang dilakukan Sarekat Islam
(SI), terpecah menjadi dua, yaitu SI Merah dan SI Putih.
Tokoh-tokoh yang termasuk dalam SI Putih, antara lain
adalah .....
A. Abdul Muis, Alimin, dan Muso
B. Snevliet, Agus Salim, Cokroaminoto
C. Semaun, Darsono, dan Tan Malaka
D. Cokroaminoto, Semaun, dan Darsono
E. Cokroaminoto, Agus Salim, Surjopranoto
27. Kesadaran akan hukum merupakan cerminan bahwa
adanya kecakapan kewarganegaraan yang timbul akibat
nasionalisme atau rasa cinta pada tanah air. Tujuan dari
hukum itu sendiri adalah untuk …..
A. menjamin keamanan negara dari ancaman baik dari
dalam maupun dari luar
B. memberikan rasa aman kepada warga negara sebagai
wujud geopolitik
C. menjaga rakyat agar aman dari ancaman serta
memberikan aturan pada dampak ancaman tersebut
D. menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat di
seluruh negeri
E. mengatur kebahagiaan masyarakat secara luas baik
lahir maupun batin
28. Perhatikan deskripsi di bawah ini!
Bu Mira adalah pengrajin suvenir di Yogyakarta.
Banyaknya permintaan pasar menyebabkan Bu Mira
kewalahan memenuhi pesanan. Bu Mira kemudian
mengajak perajin di sekitarnya bekerja sama membentuk
perkumpulan perajin. Melalui kelompok ini, Bu Mira dapat
memenuhi permintaan pasar dan dapat memberikan
tambahan penghasilan kepada warga. Kelompok sosial
tersebut terbentuk berdasarkan faktor .....
A. kesatuan genealogis
B. kesatuan kepentingan
C. asal usul kedaerahan
D. wilayah tempat tinggal
E. tingkat ekonomi
29. Penulisan judul karya tulis yang tepat adalah
A. Tentor Keren Permanen Dan Berkwalitas
Siswa di Sumatra Utara
B. Tentor Keren Permanen Dan Berkualitas
Siswa di Sumatra Utara
C. Tentor Keren Permanen dan Berkualitas
Siswa di Sumatera Utara
D. Tentor Keren Permanen dan Berkualitas
Siswa di Sumatra Utara.
E. Tentor Keren Permanen dan Berkualitas
Siswa di Sumatra Utara

Dambaan
Dambaan
Dambaan
Dambaan
Dambaan

30. Sumber daya alam Indonesia dikuasai negara asing sejak
dahulu kala.
Semua unsur kalimat tersebut adalah frasa, kecuali
A. subjek
B. predikat
C. objek
D. keterangan
E. subjek dan keterangan
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BAGIAN II
Jumlah soal
Keterangan

: TES INTELEGENSIA UMUM (TIU)
: 30
: Dilarang menggunakan alat bantu (Kamus, tabel, Kalkulator, HP, tablet, dsb.)

ANALOGI
31. PELUMAS : GESEKAN = ... : ...
A. Belajar : Sekolah
B. Masak : Dapur
C. Rambut : Pangkas
D. Jalan : Kaki
E. Rem : Kecepatan
32. BAJU : KANCING = … : …
A. Kayu : Meja
B. Pintu : Kunci
C. Kran : Air
D. Topi : Kepala
E. Sepatu : Sendal
33. MAJAL : TAJAM = ... : ...
A. Tinggi : Pendek
B. Atas : Samping
C. Bumi : Planet
D. Sanksi : Hukuman
E. Gelap : Terang
34. DELMAN : KUSIR = … : …
A. Masinis : Kereta
B. Kapal : Laut
C. Pesawat : Kokpit
D. Kapal : Nakhoda
E. Mobil : Jalan raya
BAHASA INDONESIA
BACAAN-1
Modus kebakaran hutan dan ladang (karhutla) dinilai
serupa dan sebangun dengan praktik Bantuan Likuiditas Bank
Indonesia (BLBI) pada Krisis Moneter 1998. “Pak Presiden,
modus yang digunakan oleh pemilik lahan perkebunan ini
sebenarnya serupa dan sebangun dengan praktik BLBI,” ujar
pengamat ekonomi,Fuad Bawazier, dalam rilis yang diterima
Mediaumat.news, Rabu (25/9/2019).
Menurut Fuad, pelaku BLBI, membakar industri
perbankan dan memperoleh keuntungan besar dari uang BLBI.
Pemerintah memadamkan Krismon dengan dana APBN.
“Pelakunya ketawa-ketiwi karena tidak terjamah hukum. Yang
dihukum hanya kroco-kroco sebagai simbol dan tumbal kecil.
Tak beda banyak dengan karhutla,” bebernya.
Ia juga menduga, jangan-jangan aktor intelektualnya,
paling tidak sebagiannya, masih yang itu-itu juga. Hukum
lumpuh dan takut menghadapi mereka yang berkekuatan
finansial kuat yang pelan-pelan telah berubah menjadi kekuatan
politik di belakang layar. “Konon mereka menjadi „sakti‟ karena
telah banyak „berjasa‟ entah jasa apa dan kepada siapa,”
ujarnya.
Menurut Fuad, luar negeri diam-diam maupun terangterangan mengeluh dan memaki pemerintah Indonesia. Mereka
yakin bahwa kebakaran itu ulah pemilik lahan yang diduga dari
kalangan atau kerja sama penguasa-pengusaha (peng-peng)
bahkan kabarnya ada pemiliknya dari Malaysia dan Singapura.
“Singkatnya, pemerintah kurang berdaya menghadapi
peng-peng ini. Dan herannya tawaran bantuan luar negeri untuk
ikut mengatasi karhutla ditolak pemerintah. Apakah takut jika
mafia pembakaran hutla terbongkar sampai ke luar negeri?”
tanyanya retoris.
Menurutnya, triliunan dana sawit yang terkumpul
diharapkan bisa lebih transparan penggunaannya dan
bermanfaat bagi Indonesia termasuk untuk ongkos pemadaman

kebakaran hutan dan lahan sekarang ini.“Jangan pakai dana
APBN -APBD yang lagi cekak. Itu uang rakyat. Dan
sebagiannya dari utang pula. Masa rakyat yang sudah
menderita malah yang harus bayar ongkos pemadamannya.
Tidak adil,” tegasnya.
Menurut Fuad, asosiasi sawit harus bertanggung
jawab. Tapi, boro-boro mau bertanggung jawab, denda yang
sudah dikenakan pada mereka sekitar Rp20 triliun itu kabarnya
baru atau hanya dibayar Rp400 miliar. Kembali pemerintah
tidak kuasa menagih lunas.
Kepolisian mengumumkan ratusan orang sudah
ditetapkan sebagai tersangka pembakaran hutan dan lahan.
“Maaf, kami juga tidak terkesan meskipun ribuan yang dijadikan
tersangka selama kebakaran dari tahun ke tahun terus terjadi.
Pengumuman itu hanyalah „ritual tahunan tiap ada kebakaran‟,”
tegas Fuad. Fuad pun menyebutkan, publik juga tahu bahwa
yang ditangkap kebanyakan orang suruhan, orang bayaran.
“Ingat bahwa satu pelaku tertangkap, ribuan yang lain siap
menggantikan. Maklum sedang banyak pengangguran,”
pungkasnya. Joko Prasetyo
35. Ide pokok bacaan di atas adalah ...
A. Praktik Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)
B. Satu pelaku tertangkap, ribuan yang lain siap
menggantikan.
C. Pemerintah memadamkan Krismon dengan dana
APBN.
D. Modus kebakaran hutan dan ladang (karhutla)
E. Hukum lumpuh dan takut menghadapi yang
berkekuatan finansial.
BACAAN-2
Menurut WHO (1982), narkoba adalah semua zat
padat, cair ataupun gas yang dimasukkan ke tubuh yang dapat
merubah fungsi dan struktur tubuh secara fisik ataupun psikis
tidak termasuk makanan, air, dan oksigen yang dibutuhkan
untuk mempertahankan fungsi tubuh normal.
Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan
terlarang di kalangan generasi muda dewasa ini kian
meningkat. Maraknya penyimpangan perilaku generasi muda
tersebut dapat membahayakan kelangsungan hidup bangsa ini
di kemudian hari. Sebab pemuda sebagai generasi yang
diharapkan agar menjadi penerus bangsa semakin hari semakin
rapuh digerogoti zat-zat adiktif penghancur syaraf. Aklibatnya,
para pemuda tidak dapat berpikir jernih bahkan generasi
harapan bangsa yang tangguh dan cerdas hanya akan tinggal
kenangan. Sasaran penyebaran narkoba adalah kaum muda
atau remaja. Mereka cenderung mudah terpengaruh karena
masih labil. Karena takut dikatakan tidak jantan, misalnya,
mereka ikut-ikutan merokok.
Para sahabat sekalian, narkoba benar-benar dapat
menghancurkan tatanan sosial. Seseorang yang kecanduan
narkoba ia akan selalu ingion mengonsumsi narkoba yang
jumlahnya akan terus meningkat dari hari ke hari. Pecandu
yang kaya akan menjual hartanya untuk perilaku buruk ini.
Mereka yang tidak punya uang akan tergoda untuk mencuri.
Tindakan-tindakan kriminal lainnya juga akan terus meningkat.
36. Kalimat tidak efektif disebabkan pleonasme terdapat pada
...
A. Paragraf ketiga kalimat pertama
B. Paragraf ketiga kalimat ketiga
C. Paragraf ketiga kalimat keempat
D. Paragraf kedua kalimat kelima
E. Paragraf kedua kalimat keenam
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BACAAN-3
Rencana pemerintah membentuk tim hukum nasional
untuk mengkaji semua ucapan, pemikiran dan tindakan tokohtokoh yang dianggap melanggar hukum pascapemilu, justru
dinilai sebagai tindakan yang berlebihan dan berpotensi
mengkriminalisasi pemikiran.
“Menurut pendapat saya adalah tindakan berlebihan
dan berpotensi mengkriminalisasi pemikiran. Ada dugaan
tampak seperti mencari-cari kesalahan. Jangan sampai
masyarakat menyimpulkan bahwa ada dugaan penguasa telah
memanfaatkan hukum demi mempertahankan dan meraih
kekuasaan. Katanya negara demokrasi?” ujar Sekjen LBH
Pelita Umat,Chandra Purna Irawan, dalam rilisnya yang diterima
mediaumat.news, Senin (6/5/2019).
Padahal, lanjutnya, setiap orang telah dijamin oleh
UUD 1945 untuk mengeluarkan pendapat, gagasan, dan
pikiran. Siapa pun tidak boleh melarang dan tidak boleh
membatasi. “Apabila pemerintah berusaha untuk membatasi
hak tersebut adalah tindakan melanggar hukum,” tegasnya.
Menurutnya, apabila sampai terjadi “perselingkuhan”
hukum dan politik sangat berbahaya sekali karena hal ini akan
menjatuhkan wibawa hukum di hadapan masyarakat.
Pemerintah seharusnya menyadari jika keadilan hukum
merupakan salah satu alat untuk menciptakan stabilitas dan
kohesi sosial. Itu sebabnya pemerintah tak boleh melakukan
politisasi hukum. Apabila ada standar ganda dalam bidang
penegakan hukum, bisa mengancam kohesi sosial.
Sedangkan
alasan
Menko
Polhukam,Wiranto,membentuk Tim Hukum Nasional untuk
menegakkan NKRI, Pancasila, UUD 1945, dan bhinneka
tunggal ika dinilai Chandra pemerintah tampak seperti menjadi
penafsir tunggal atas Pancasila karena seolah-olah Pancasila
senantiasa sering dijadikan alasan untuk mengambil tindakan.
“Seharusnya pemerintah mengedepankan asas praduga tak
bersalah, asas due process of law dan asas kepastian hukum,”
pungkasnya.
37. Simpulan bacaan di atas adalah...
A. Seharusnya pemerintah mengedepankan asas
praduga tak bersalah, asas due process of law dan
asas kepastian hukum.
B. Jangan sampai masyarakat menyimpulkan bahwa ada
dugaan penguasa telah memanfaatkan hukum demi
mempertahankan dan meraih kekuasaan.
C. Apabila sampai terjadi “perselingkuhan” hukum dan
politik sangat berbahaya sekali karena hal ini akan
menjatuhkan wibawa hukum di hadapan masyarakat.
D. Pembentukan tim hukum nasional dinilai berlebihan
dan berpotensi mengkriminalisasi pemikiran.
E. Pemerintah seharusnya menyadari jika keadilan
hukum merupakan salah satu alat untuk menciptakan
stabilitas dan kohesi sosial.
KEMAMPUAN KUANTITATIF
38.

2,5
0,625

 67 % = …
0,333 1,250
A. 7,57
B. 7,67
C. 6,67
D. 7,76
E. 6,76

1
39. Jika P = 83 % dari 312 dan Q = 1225 + 152, maka …
3
A. P – Q = 1
B. P = Q
C. P < Q
D. P > Q
E. Hubungan antara P dan Q tidak dapat ditentukan

40. Jika diketahui m =

27  18 dan n =

27 2  18 2
27  18

maka …
A. m = n
B. m = n + 1
C. m < n
D. m > n
E. Hubungan m dan n tidak dapat ditentukan
41. Jika 2m : 18m  35 maka nilai p = …
n
5p
6n
A. 12,5
B. 10,5
C. 21,0
D. 21,5
E. 10,0
42. Jika
A.
B.
C.
D.
E.

a 4
a 5
c
=…
 dan  , maka
b 3
c 2
2b
15
4
15
8
7
15
8
15
4
15

43. Jika keliling sebuah lingkaran adalah

88
x cm, maka
9

berapa luas lingkaran tersebut ?
576 2 2
A.
x cm
18
616 2 2
B.
x cm
27
614 2 2
C.
x cm
81
517 2 2
D.
x cm
81
616 2 2
E.
x cm
81
44. Nilai rata-rata ulangan Geografi 25 orang siswa adalah 82
Jika 5 orang dikeluarkan maka nilai rata-rata ulangan
berkurang 2,5 dari nilai rata-rata semula. Tentukan nilai
rata-rata siswa yang dikeluarkan itu !
A. 89
B. 95
C. 93
D. 91
E. 92
45. Jarak antara kota Binjai dan kota Siantar adalah 150 km.
Buyung memacu motornya dengan kecepatan 40 km/jam.
Jika ia berangkat dari kota Binjai pada pukul 11.25 menuju
kota Siantar, pada pukul berapakah ia sampai di kota
Siantar ?
A. 14.35
B. 14.10
C. 15.05
D. 15.10
E. 15.20
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46. Rasal membeli 9 baju dan 5 celana di sebuah toko Rp
775.000,00. Risal membeli 6 baju dan 1 celana yang sama
dengan harga Rp 365.000,00. Jika Resil ingin membeli 9
baju dan 12 celana, maka berapakah uang yang
dikeluarkan oleh Resil adalah …
A. Rp 1.250.000,00
B. Rp 1.340.000,00
C. Rp 1.240.000,00
D. Rp 1.320.000,00
E. Rp 1.230.000,00
ANALYTICAL REASONING
Enam pelari J, K, L, M, N dan O turut ambil bagian dalam
perlombaan lari dengan hasil sebagai berikut :
 J selalu finish di depan N tetapi di belakang O
 K selalu finish di depan L tetapi di belakang O
 M selalu finish di depan L tetapi di belakang J
 Tidak ada yang finish bersamaan
47. Manakah yang sesuai dengan urutan mencapai finish dari
pertama hingga akhir.
A. O, J, K, L, M, N
B. O, J, M, N, L, K
C. O, M, J, N, K, L
D. K, O, M, N L, J
E. O, J, K, M, L, N
Setiap malam Rina mengerjakan tugas rumah empat mata
pelajaran : Matematika, Biologi, Bahasa Inggris, dan Sejarah.
Dia selalu menyelesaikan sebuah tugas sebelum ia mulai
mengerjakan tugas yang lain. Tiap malam dia tidak
mengerjakan tugas rumahnya dengan urutan yang sama,
namun dia mematuhi aturan berikut ini:
 Dia selalu mengerjakan Matematika sebelum Biologi
 Dia selalu mengerjakan Bahasa Inggris sebelum Sejarah
48. Berikut ini yang dapat merupakan urutan Rina mengerjakan
tugas rumahnya adalah kecuali ...
A. Matematika, Biologi, Bahasa Inggris, Sejarah
B. Matematika, Bahasa Inggris, Biologi, Sejarah
C. Bahasa Inggris, Sejarah, Matematika, Biologi
D. Bahasa Inggris, Biologi, Matematika, Sejarah
E. Bahasa Inggris, Matematika, Sejarah, Biologi
Siswa SMA ADZKIA terdiri dari sembilan orang J, K, L, M, N, P,
Q dan R melakukan study tour dan menyewa sebuah hotel kecil
untuk akhir pekan. Hotel memiliki lima lantai, di beri nomor
urutan dengan nomor 1 sampai 5 dari bawah hingga ke atas.
Lantai paling atas hanya satu kamar, sementara lantai 1 hingga
4 punya 2 kamar. Setiap orang hanya boleh satu kamar.
 Q dan R menempati kamar di lantai tiga.
 P tinggal dibawah M
 K tinggal dibawah N
 K tinggal dibawah L
 J dan L menempati kamar di lantai yang sama
49. Mana yang tidak benar?
A. K tinggal di lantai pertama
B. O tinggal di lantai kedua
C. M tinggal di lantai keempat
D. J tinggal di lantai pertama
E. N tinggal di lantai keempat
Pada suatu ajang pencarian bakat penyanyi muda, setiap
peserta diharuskan menyanyikan 6 lagu yakni A,B,C,D,E dan F
sesuai permintaan juri dengan ketentuan sebagai berikut :
 Lagu A dinyanyikan menjelang akhir acara
 Lagu B dinyanyikan sebelum lagu A tapi bukan lagu
pembuka
 Lagu C dan D dinyanyikan berurutan setelah lagu E

50. Lagu manakah yang mungkin dinyanyikan paling awal ?
A. A
B. B
C. D
D. E
E. C
Seorang ahli Farmasi akan meneliti 6 jenis tumbuhan yaitu F, G,
H, I, J, dan K untuk mendapatkan informasi zat yang
terkandung pada masing-masing tumbuhan. Mengingat habitat
dari masing-masing tumbuhan yang berbeda, maka penelitian
harus mengikuti aturan sebagai berikut :
 tumbuhan I akan diteliti setelah H dan J
 J tidak dapat diteliti sebelum F diteliti
 Urutan kedua yang harus diteliti adalah tanaman G
51. Urutan penelitian yang benar berikut ini adalah …
A. F, J, K, H, I, G
B. F, G, J, H, K, I
C. K, G, I, H, F, J
D. H, G, K, J, I, F
E. I, G, J, F, H, K
PENARIKAN KESIMPULAN
52. Semua anak pandai bermain basket. Sebagian anak
pandai berenang. Sebagian anak yang pandai berenang
juga pandai bermain tenis.
A. Anak yang pandai bermain basket tentu panda
bermain tenis
B. Anak yang pandai bermain basket tentu panda
berenang
C. Anak yang pandai berenang belum tentu pandai
bermain basket
D. Anak yang pandai bermain tenis tentu pandai bermain
basket
E. Semua anak pandai bermain basket, berenang, dan
bermain tenis
53. Jika Rindy memakai baju merah maka ia memakai sepatu
kuning. Jika Rindy memakai sepatu kuning maka Santi
memakai baju hijau. Santi memakai baju coklat. Jadi …
A. Rindy memakai baju merah
B. Santi memakai baju merah
C. Santi tidak suka memakai sepatu kuning
D. Rindy tidak memakai baju merah
E. Tidak dapat disimpulkan
54. Semua calon peserta CPNS 2020 harus mengikuti ujian
TKD. Tak satu pun ujian TKD yang tidak mengandung soal
Tes Wawasan Kebangsaan. Jadi …
A. Sebagian calon peserta CPNS 2020 tidak mengikuti
ujian Tes Wawasan Kebangsaan
B. Semua yang mengikuti ujian Tes Wawasan
Kebangsaan adalah calon peserta CPNS 2020
C. Tak satu pun calon peserta PKN STAN 2020 yang
mengikuti ujian Tes Wawasan Kebangsaan
D. Sebagian calon peserta CPNS 2020 mengikuti ujian
Tes Wawasan Kebangsaan
E. Sebagian yang mengikuti ujian Tes Wawasan
Kebangsaan adalah calon peserta CPNS 2020
55. Semua siswa mengikuti lomba cerdas cermat. Sebagian
yang mengikuti cerdas cermat adalah mahasiswa. Jadi …
A. Semua mahasiswa mengikuti lomba cerdas cermat
B. Tak satupun siswa yang mengikuti lomba cerdas
cermat
C. Semua siswa adalah mahasiswa
D. Sebagian siswa adalah mahasiswa
E. Sebagian yang mengikuti lomba cerdas cermat adalah
siswa
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56. Tak satu pun semut yang tidak suka gula. Sementara
semut berwarna hitam. Jadi …
A. Sementara semut suka gula
B. Semua semut berwarna hitam
C. Semua semut suka gula dan berwarna hitam
D. Sementara semut suka gula dan berwarna hitam
E. Tak satu pun semut yang berwarna hitam

59. 1
A.
B.
C.
D.
E.

60. VRS SRQ PRO MRM ___
A. JRJ
B. JRK
C. JQK
D. KRJ
E. KRK

BARIS DAN DERET
57. 73
A.
B.
C.
D.
E.

102 131 160 189 …
219
217
221
223
218

58. 53
A.
B.
C.
D.
E.

52 56 47 63 38 …
70
69
73
74
68

4 11 14 23 26 37 40 …
42
53
52
45
50

61. C
A.
B.
C.
D.
E.

G K O S …
W
U
V
Y
Z

62. B
A.
B.
C.
D.
E.

E D G E H E H …
D
E
K
F
J

GAMBAR

63. Tentukan gambar yang sama dengan gambar berikut.

=
A

B

C

D

E

64. Tentukan gambar yang berbeda.

A

B

C

D

E

65. Tentukan gambar selanjutnya.

?

A

B

C

D

E
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BAGIAN III
Jumlah soal
Keterangan

: TES KARAKTERISTIK PRIBADI (TKP)
: 35
: Dilarang menggunakan alat bantu (Kamus, tabel, Kalkulator, HP, tablet, dsb.)

66. Anda seorang pimpinan pada suatu perusahaan besar di
daerah ibukota,suatu ketika Anda berkeliling kantor untuk
memantau aktivitas karyawan Anda,suatu ketika Anda
melihat karyawan Anda memakai fasilitas wifi dan printer
didalam jam kantor, maka apa yang Anda lakukan
A. Menegur dengan keras agar dia tidak mengulangi
kesalahannya
B. Melaporkan kepada atasan yang lain
C. Membiarkan saja selagi tidak mengganggu
pekerjaannya
D. Menanyakan tentang perihal apa yang sedang
dilakukan karyawan anda
E. Menasehati dengan kasar agar ada efek jera
67. Saya sedang mengerjakan laporan tugas semester yang
akan dikumpulkan besok pagi.Tiba tiba sahabat saya
datang dengan wajah sedih dan ingin curhat pada saya
.sikap saya adalah
A. Pura pura mendengarkan teman berbicara dan sambil
mengerjakan tugas laporan tersebut.
B. Memberikan tanggapan yang wajar sambil tetap fokus
mengerjakan laporan saya
C. Meneruskan pengerjaan laporan tanpa mempedulikan
teman saya
D. Menanggapi dan memberikan berbagai alternatif solusi
E. Dengan menyesal menolak mendengar keluhannya
68. Ketika proyek yang Anda lakukan mengalami kegagalan
karena salah satu anggota tim Anda ,maka
A. Saya merasa tidak ikut bertanggung jawab karena
saya sudah bekerja sekuat tenaga
B. Saya tidak bisa dipersalahkan karena bukan
sepenuhnya kesalahan saya
C. Anggota tersebut harus bertanggung jawab
sepenuhnya atas apa yang sudah dilakukan
D. Ikut bertanggung jawab sesuai dengan jobdesk saya
saja karena saya adalah bagian dari tim pelaksana
proyek tersebut
E. Menerima konsekuensi atas kegagalan tersebut dan
mengevaluasinya bersama
69. Anda termasuk ke dalam salah satu dari 3 kandidat
karyawan terbaik yang akan dipromosikan untuk naik
jabatan di perusahaan anda. Untuk memutuskan siapa
yang layak diantara kandidat yang ada, pimpinan
perusahaan memberikan tugas yang sebelumnya tidak
pernah kamu kerjakan, bagaimana kamu mengatasinya
A. Bekerja sama dengan dua kandidat yang lain untuk
saling membantu
B. Membaca berbagai referensi yang mendukung
penyelesaian tugas tersebut agar hasilnya baik.
C. Membeli buku buku penunjang di gramedia untuk
memudahkan dalam pemahaman terhadap tugas
D. Mencari referensi di google dan jurnal jurnal online dan
memakainya untuk penyelesaian tugas agar hasilnya
maksimal
E. Meminta bantuan dan pencerahan kepada atasan
untuk menjelaskan bagaimana cara mengerjakannya
70. Anda akan ditugaskan oleh atasan anda untuk menjadi
panitia pameran yang akan memperkenalkan produk
produk perusahaan, termasuk menjual beberapa produk
untuk melihat respon pembeli. Pameran tersebut akan
diikuti oleh banyak perusahaan yang juga memperkenalkan
produk meraka ada yang setipe dengan anda dan ada juga

yang berbeda, untuk menarik pengunjung apa yang anda
lakukan
A. Memperagakan produk yang berkualitas di estalase
agar banyak yang tertarik
B. Membuat pengunjung nyaman dengan stand anda
dengan menyediakan tempat duduk dll
C. Selalu bersikap ramah terhadap pengunjung yang
lewat dan mempersilakan untuk mampir
D. Membuat konsep stand pameran yang menarik
E. Membuat stand pameran yang besar agar semua
pengunjung bisa muat di stand Anda
71. Anda merupakan karyawan baru pada sebuah perusahaan.
Karena masih dalam masa percobaan gaji yang diberikan
oleh perusahaan kepada anda biasanya sangat pas pasan
untuk kebutuhan sehari hari. Belum lagi setiap minggunya
pacar anda sering mengajak untuk nonton. Kondisi ini
diperburuk lagi anda termasuk orang yang lumayan boros
sehingga terkadang, pengeluaran anda lebih besar dari
pemasukannya, sikap anda
A. Berusaha sekuat tenaga untuk berhemat agar gaji
cukup untuk tiap bulan
B. Mengurangi aktivitas nonton bersama pacar anda dan
nonton televisi saja yang murah
C. Menghemat pengeluaran dan membeli hal yang
dibutuhkan saja
D. Membuat perencanaan, untuk mengontrol keuangan
E. Berhemat dan menabung setiap habis gajian
72. Anda baru saja menyelesaikan pendidikan doktoral (S3).
Setelah lulus anda berkeinginan untuk membuka usaha
warung kopi untuk warga millenial. Namun setelah anda
mengutarakan dan meyakinkan hal tersebut kepada
pasangan anda berkali kali mereka tidak memberikan
dukungan dan meminta anda untuk mencoba melamar di
perusahaan sedangkan anda sendiri lebih suka pekerjaan
yang bebas tanpa harus diatur orang dan pekerjaan yang
tidak bersifat rutinitas setiap harinya, sikap anda
A. Mengikuti saran pasangan anda dan mengurungkan
niat anda untuk berwirausaha
B. Meminta pasangan mau mendukung keinginan anda
C. Meyakinkan pasangan jika anda bisa sukses dengan
berwirausaha
D. Tetap fokus dengan keinginan karena anda
menyukainya dan sesuai passion anda
E. Memantapkan diri Anda sendiri dan fokuslah
mengelola bisnis dengan baik
73. Saya ditugaskan di front office untuk melayani tamu
pimpinan. Pada saat pimpinan saya tidak berada di tempat
dan ada tamu pimpinan yang memerlukan keputusan
segera, sedangkan atasan tidak dapat dihubungi, maka
sikap saya adalah ….
A. Mengambil keputusan meskipun tanpa petunjuk
atasan selama tidak bertentangan dengan kebijakan
umum pimpinan
B. Tidak berani mengambil keputusan tanpa petunjuk
atasan saya
C. Ragu ragu dalam mengambil keputusan tanpa
petunjuk atasan saya
D. Menunda nunda pengambilan keputusan tanpa
petunjuk atasan saya
E. Mengambil keputusan tanpa petunjuk atasan karena
keadaan sangat mendesak

Halaman 9 dari 12 Halaman

CPNS.Reg-8/08/12/XIX | SERI SOAL : 08

74. Saya berbeda satu tingkat dengan sahabat saya saat hasil
akhir. Sahabat saya diterima sebagai CPNS, sedangkan
saya gagal karena kalah poin dengan nya.Namun, saya tau
dia seharusnya tidak memenuhi syarat administrasi seperti
yang diharuskan. Maka saya..
A. Mengajukan protes ke instansi tempatnya bekerja
B. Membiarkannya karena sudah dianggap teman dekat
C. Menasehati kesalahannya agar mengajukan
pengunduran dirinya
D. Diam saja karena itu sudah keputusan final
E. Mem-posting di media sosial, agar segera ditangani
pemerintah
75. Sebagai seorang pegawai di kantor pelayanan, saya
melihat antrian masyarakat yang tidak teratur dan berebut
mendapat pelayanan dengan segera di depan loket
pelayanan, maka saya ....
A. Menertibkan dan meminta bagian loket untuk
mempercepat pelayanan
B. Menertibkan dan berinisiatif membuat nomer antrian
C. Memperhatikan saja dan membiarkan tetap seperti itu
D. Melapor kepada pimpinan untuk mengambil keputusan
E. Menertibkan dan berinisiatif membuka loket pelayanan
tambahan
76. Terdapat himbauan dan ajakan dari pemerintah kepada
masyarakat terutama aparatur sipil negara untuk
mengurangi pemanasan global akibat dari efek gas rumah
kaca yang sudah terjadi hampir di seluruh belahan dunia,
kontribusi yang dapat anda lakukan untuk mendukung
program pemerintah tersebut sebagai seorang ASN yang
setiap harinya berangkat untuk bekerja....
A. Menggunakan transpotasi umum untuk berpergian
B. Membatasi penggunaan limbah plastik dalam kegiatan
sehari-hari
C. Menanami pekarangan rumah dengan pohon pohon
hijau
D. Membuang sampah pada tempatnya
E. Mematikan peralatan listrik yang tidak penting
77. Anda ditugaskan pimpinan untuk memimpin tim kerja
dengan batas waktu yang sangat
ketat. Salah satu anggota tim kerja saya ada yang bersikap
tidak peduli, dan meremehkan tugas yang dibebankan
padanya. Maka sikap Anda adalah ...
A. Bekerja sendiri yang penting tugas dapat diselesaikan
tepat waktu
B. Mengancam mengeluarkan anggota yang tidak serius
mengerjakan tugas
C. Melaporkan pada pimpinan agar diberikan sanksi yang
tegas
D. Menasehati mereka agar sadar dengan tugas yang
dibebankan
E. Membagi tugas secara adil, memotivasi dan menegur
anggota yang lalai agar segera menyelesaikan
tugasnya
78. Saya salah satu anggota tim yang baru dibentuk pimpinan
rencana kerja dan instruksinya sudah dibuat oleh pimpinan,
saat menjalankan tugas tersebut sikap saya adalah
A. Berusaha mengejerjakan sesuai rencana dan instruksi
yang ada
B. Berpegang gteguh dengan rencana dan instruksi yang
dibuat dalam keadaan apappun
C. Sering melaksanakan perubahn sesuai dengan situasi
kondisi yang terjadi disekitar
D. Beberapa kali melakukan perubahan rencana dan
instruksi dengan catatan hasil sesuai dengan yang
ditetapkan

E. Tidak mengubah rencana dan instruksi tersebut karna
bisa mengacauka n rencana awal
79. Anda ingin membeli buku novel ke toko buku dengan
memakai motor teman anda. Jaraknya lumayan jauh ke
pusat kota. Di tengah perjalanan tiba-tiba ada orang yang
meneriaki anda bahwa sedang razia Zebra. Kemudian
terpikir bahwa anda lupa membawa STNK motor teman
anda tersebut. Apa reaksi terbaik anda?
A. Langsung Berhenti ke pinggir badan jalan untuk
menghubungi teman anda, agar mengantarkan STNK
miliknya
B. Memutar arah melalui arah berlawanan agar
menghindari razia dan mencari jalan lain.
C. Langsung memarkir motor di tempat terdekat tersebut.
Kemudian lanjut dengan menggunakan angkutan
umum.
D. Menerima kalau di razia, daripada harus ambil pusing.
E. Bersikap percaya diri dan tidak mempedulikan teriakan
orang tadi, bisa saja dia bohong.
80. Di divisi anda baru saja ada tambahan karyawan baru yang
menggantikan Dodi sahabat anda yang memilih resign
karena diminta orang tuanya untuk bekerja di daerah
asalnya saja agar bisa tinggal bersama. Andi itulah nama
karyawan baru yang menggantikan Dodi, orangnya sangat
komunikatif dan gampang beradaptasi serta bergaul
dengan rekan yang lain meskipun baru bekerja beberapa
hari. Meja kerja Andi bersebelahan dengan meja kerja
anda. Dari pertama Andi masuk bekerja anda selalu
mencium bau badannya yang kurang sedap, apalagi ketika
cuaca mulai panas, bau badannya begitu tercium ke dalam
seisi ruangan. Anda perhatikan rekan anda yang lain juga
sering terganggu karena bau badannya, tapi mungkin
sungkan untuk mengatakan secara langsung, sikap anda
A. Saya ikut ikutan diam saja karena tidak enak jika harus
menyampaikan hal tersebut kepadanya karena
lumayan sensitif untuk saya bahas, tapi jika terpaksa
dan menggangu saya akan memberitahukan hal
tersebut kepadanya secara langsung
B. Mencoba sharing dengan rekan kerja yang lain ketika
dia tidak ada, jika anda sangat terganggu oleh bau
badannya dan terpaksa memberitahu Andi akan
keluhan anda dan rekan yang lain
C. Demi kenyamanan satu divisi saya terpaksa memberi
tahukannya kepada rekan tersebut dan sangat
berharap dia tidak marah dengan apa yang sudah
anda utarakan
D. Karena rekan yang lain juga merasa terganggu saya
memberanikan diri untuk bicara dengannya empat
mata ketika sampai di kantor dan belum ada rekan
yang lain, sehingga dia tidak akan merasa
dipermaluka
E. Terpaksa memberitahu rekan tersebut dengan bicara
empat mata ketika jam kerja usai dan memberitahu
bahwa rekan yang lain juga mengeluhkan hal yang
sama
81. Anda sedang mengendarai motor dengan agak terburuburu karena khawatir terlambat sampai dikantor. Ditengah
perjalanan, dari jauh terlihat ada sepasang laki- laki dan
perempuan berpakaian serba putih-hitam menghentikan
setiap keendaraan yang melintas dihadapannya dengan
panik, namun sepertinya tidak mendapat respon yang baik.
Motor Anda pun di stop, laki-laki itu meminta bantuan
Anda untuk
mengantarkan
istrinya
yang
akan mekaksanakan ujian CAT CPNS dalam waktu
kurang lebih 30 menit lagi, karena motor yang
mereka tumpangi mengalami bocor ban dan sedang
ditangani oleh bengkel. Rupanya tempat yang dituju
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kebetulan satu arah, namun bukanlah jalur tercepat yang
biasa Anda lewati untuk sampai dikantor. Yang akan
Anda lakukan adalah...
A. Menyarankan
kepada
laki-laki
itu
agar
sebaiknya istrinya naik ojeg saja dan
mengatakan
bahwa saya sedang terburu-buru.
B. Menolaknya dengan tegas karena saya tidak
inginterlambat
C. Mengantarkan istrinya dengan syarat harus membayar
ongkos
D. Mengantarkan hanya setengah jalan karena saya
harus melintasi jalur yang berbeda untuk
cepat sampai dikantor.
E. Mengantarkan istrinya sampai ketempat tujuan
82. Ada selembar uang yg jatuh dijalan tanpa diketahui siapa
pemiliknya.yg anda lakukan adalah:
A. mengambilnya dan memberikan kepada yang butuh
B. mengambilnya memberikan kekotak amal
C. mengambil dibawa pulang kerumah
D. melewati begitu saja
E. mengambil dan kalau menemukan pemiliknya segera
mengembalikannya
83. Anda sedang terburu buru ke kantor dan di tengah jalan
terlihat seorang kakek berusaha menghentikan kendaraan
untuk menanyakan alamat keluarga yg sedang dia cari tapi
tak satu pun yg berhenti. Bagaimana sikap anda...
A. Tidak mempedulikan dan langsung pergi.
B. Memberinya alamat kantor polisi.
C. Menunjukkan alamat yg dia cari.
D. Mengantarnya sampai ke alamat yg di tuju.
E. Menyuruh untuk naik ojek.
84. Ketika dalam perjalanan anda melihat rekan anda
kecelakaan parah, hal apa yang pertama anda lakukan?
A. Lapor polisi agar dievakuasi
B. Melarikannya kerumah sakit
C. Meminta Bantuan orang-orang dilokasi kejadian itu
D. Menghubungi ambulance
E. Menyadarkannya dan menepikannya dari jalan
85. Suatu ketika persediaan uang saya menipis. Seorang
teman dekat mengeluh kehabisan uang. Saya akan...
A. Mengatakan bahwa uang saya habis juga
B. Membagikan sebagian dari uang saya
C. Mengajaknya melakukan pekerjaan halal dan
menghasilkan
D. Menjajaki kemungkinan saudara saya untuk
membantu
E. Mencarikan pinjaman ke teman lain
86. Teknologi informasi tidak dapat memajukan kinerja
perusahaan yg anda pimpin. Sikap anda sebagai pemimpin
perusahaan adalah?
A. Berusaha memotivasi seluruh anggota /karyawan
untuk terus meningkatkan ilmu tentang IT
B. Ikut memberikan pengetahuan bahwa IT itu penting
C. Menggunakan teknologi lainnya
D. Tidak menggunakan IT
E. Tidak menggunakan IT karena sudah jelas tidak
membantu perusahaan

87. Jika anda mendapatkan tugas dari kantor dan harus
diselesaikan dalam kurun waktu beberapa hari saja, disaat
bersamaan anda tergabung dalam grup lomba senam yg
ada di kantor anda yang harus latihan setiap hari agar
mencapai target juara. Sikap anda ...
A. Mengundurkan diri dari grup senam dan fokus ke
pekerjaan karena tdk lama lagi akan dikumpul/disetor
ke atasan.
B. Mencari pelatih senam sendiri agar bisa berlatih di
waktu yang kosong
C. Meminta ke anggota yang lain agar mencari waktu yg
pas utk latihan senam
D. Mengikuti latihan senam agar memberikan kontribusi
utk mencapai target juara tanpa memikirkan tugas.
E. Mengerjakan tugas dahulu, setelah selesai baru
beradaptasi dengan teman teman yang sudsh lebih
dulu latihan.
88. Dalam suatu kondisi, saya melihat seorang nenek dari jauh
sedang ingin menyebrang jalan pada posisi tengah trotoar
jalan raya menuju trotoar pinggiran jalan. Di waktu yang
sama, saya hanya memiliki waktu 20 menit untuk tiba di
kantor,dan di kemungkinan besar saya akan terlambat,
dimana ketika saya terlambat, gaji yang saya dapatkan
dipotong 0,5%. Hal yang saya lakukan menanggapi hal ini
adalah ....
A. Langsung memberikan pertolongan kepada nenek
tersebut
B. Tancap gas membawa kendaraan karena saya
berharap masih banyak orang yang berada di jalanan
yang mampu menolong
C. Pergi ke kantor karena kemungkinan besar akan telat
D. Karena saya sadar bahwa tidak mungkin
mengejarnya, maka saya berhenti sejenak untuk
menolong nenek tersebut menyebrang jalan
E. Mencoba berhati-hati terlebih dahulu karena zaman
sekarang rawan kejahatan sehingga ketika saya ingin
berniat menolong, maka saya berharap bisa mengajak
salah seorang warga sekitar untuk menolongnya
89. Hari ini rekan kerja di kantor Anda ayahnya sakit keras dan
rekan Anda tak punya biaya untuk membawanya ke
Rumah Sakit.
A. Saya menasihatinya untuk lain kali mencari fasilitas
Jamkesmas
B. Saya menganjurkannya mengikuti asuransi kesehatan
C. Saya memberinya bantuan semampu saya
D. Saya mengkoordinir rekan-rekan lain untuk turut
membantu
E. Saya melaporkan kepada atasan tentang hal ini
90. Anda melihat seorang balita berjalan di keramaian orang,
padahal anda sudah telat 5 menit untuk hadir rapat di
kantor. Apa yang akan anda lakukan melihat balita
tersebut?
A. Membantunya menyeberang jalan, kemudian buruburu langsung ke kantor karena sudah telat banget
B. Tidak apa telat ke kantor bertambah lama, yang
penting
Membantunya
menyeberang
dan
mengantarkannya ke kantor polisi terdekat itu prioritas
dan manusiawi
C. Langsung ke kantor, karena saya sudah telat
D. Mengamankan balita tersebut ke kantor anda,
berharap bos mengizinkan dan memaafkan saya
E. Membawanya ke tempat penitipan anak, dan tidak apa
telat yang penting balita ini aman
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91. Dewan direksi meminta mu utk menghadiri sebuah rapat
penting sementara kamu sedang mengadakan dinas
penting diluar kota dll Yang kamu lakukan adalah
A. Menerima dan melaksanakan perintah mengikuti rapat
setelah dinas luar diselesaikan
B. Mengikuti dinas luar hingga selesai karena takut ini
merupakan penentu karirsaya di perusahaan
C. Meminta asisten utk menyampaikan kepada atasan
bahw a saya akan menghadiri rapat
D. Melakukan dinas luar dengan waktu singkat kemudian
baru menghadiri rapat
E. Memikirkannya cara lain sebisanya agar bisa hadir
92. Saya adalah seorang teknisi pada sebuahperusahaan
teknologi terkemuka. Suatu hari terjadi kerusakan mesin
yang sangat vital pada kantor cabang kami, dan harus
diselesaikan dengan segera. Padahal saat itu saya sedang
mengerjakan perbaikan pada mesin di kantor lain yang
jaraknya sangat jauh. Saya akan :
A. Meminta kantor untuk menugaskan teknisi lain yang
sedang tidak melakukan pekerjaan
B. Segera menyelesaikan pekerjaan saya dan menuju
kesana untuk memperbaikinya.
C. Menuju kesana untuk memperbaikinya dengan
segera
D. Menghubungi rekan teknisi yang dekatdengan lokasi
mesin dan memintanya untuk memperbaikinya .
E. Menuju kesana untuk memperbaikinya dan meminta
teman untuk menyelesaikan pekerjaan yang Sedang
saya kerjakan saat ini
93. Lingkungan rumah anda merayakan acara tahunan yang
wajib menurut mereka,tapi anda tidak merayakan nya
karena memang anda bukan dari budaya yang sama, apa
yang anda lakukan...
A. Ikut gotong royong
B. Memberikan kontribusi berupa sumbangan
C. Alasan tidak bisa karena berhalangan hadir
D. Acuh dan tidak mau tau
E. Berusaha merayakannya
94. Dari sekian pegawai di kantor, saya merasa beban tugas
terberat ada pada saya dan saya merasa stress karna di
kejar-kejar dengan deadline. Respons saya terhadap
situasi tersebut...
A. mengkonsumsi vitamin dan suplemen untuk
menambah kinerja saya mengerjakan tugas
B. mengerjakan semua tugas setengah-setengah saja
yang penting sudah dianggap bertanggung jawab
C. hanya mengerjakan tugas yang saya sukai saja
D. mengerjakan semua tugas dengan setengah hati dan
tidak bersemangat
E. mengerjakan semua tugas dengan sepenuh hati dan
berusaha memenuhi deadline
95. Pimpinan sering menuntut kami menyelesaikan pekerjaan
secara cepat dan tepat waktu, terutama dalam pembuatan
laporan akhir tahun. Sikap saya adalah....
A. memperlambat pembuatan laporan agar atasan marah
B. menyelesaikan sesuai waktu apapun hasilnya
C. mengusulkan pada pimpinan agar memberikan waktu
tambahan
D. membuat rencana dan target yang jelas sehingga
pekerjaan dapat selesai tepat waktu
E. mencari jalan keluar tercepat agar pekerjaan tersebut
selesai tepat waktu tanpa mengurangi kualitas
pekerjaan tersebut

96. Dalam rangka penyegaran lingkungan, direktur perusahaan
Anda memutuskan untuk memutasi atasan Anda, padahal
Anda sudah dekat dengan atasan tersebut. Sikap Anda
pada kondisi tersebut adalah....
A. mencoba memahami pribadi atasan baru
B. tidak ambil pusing dengan keadaan tersebut
C. mengusulkan pada direktur perusahaan agar atasan
saya tidak dimutasi dengan alasan sulit beradaptasi
dengan atasan yang baru
D. memahami dan mengenal lebih jauh mengenai visi
dan misi atasan yang baru
E. biasa saja karna masih bisa berkomunikasi dengan
atasan yang lama
97. Saya memiliki janji bertemu dengan seorang klien, namun
ternyata dia tidak datang sama sekali ketempat pertemuan.
Sikap saya adalah
A. meminta penjelasan ketidak datangannya
B. menjadwalkan ulang janji pertemuan tersebut
C. marah dan membatalkan semua kerja sama dengan
klien tersebut
D. membalas dengan tidak hadir pada pertemuan
berikutnya
E. menolak penjadwalan ulang janji temu dengannya
98. Ketika teman sekelas membicarakan salah satu teman
yang bermasalah, sikap saya ...
A. mengajak teman teman yang lain untuk
mempertimbangkan suatu tindakan tertentu
B. mengajukan usulan alternatif tindakan yang tepat
C. meyakinkan teman teman yang lain untuk melakukan
suatu tindakan
D. menyetujui apasaja yang menjadi keputusan bersama
E. membicarakan dengan teman terdekat apa saja yang
bisa menjadi kemungkinan yang terbaik
99. Seorang teman sekantor saya mengajak saya untuk pindah
kerja ke perusahaan yang lain dengan gaji yang lebih tinggi
meskipun pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan
kompetensi saya, sikap saya adalah....
A. meminta pertimbangan dan saran-saran dari orang
terdekat
B. menolak tawaran tersebut meskipun dengan rasa
berat hati
C. menerima tawaran tersebut karna gajinya
D. berusaha mengerjakan pekerjaan yang sekarang
dengan sungguh sungguh
E. mempertimbangkan dan memilih yang lebih
menguntungkan
100. Ada pekerjaan yang terbengkalai karna orang yang
seharusnya berperan ternyata pindah kerja, maka Anda...
A. langsung mengerjakan pekerjaan tersebut dan baru
akan memberitahu atasan setelah pekerjaan itu
selesai
B. langsung mengerjakan pekerjaan tersebut, karna bila
terbengkalai terlalu lama akan mengganggu
proseskerja
C. melalukan hanya apa yang dikatakan oleh atasan
D. menyarankan orang lain untuk menuruti perintah Anda
dalam mengerjakan perintah itu
E. menyarankan dan merekomendasikan hal-hal yang
diperlukan, namun tak bertidak sebelum disetujui
atasan
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