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TES WAWASAN KEBANGSAAN (TWK)

1. Pada amandemen keempat UUD 1945 pasal 29 telah disepakati ….
A. Penjelasan ayat demi ayat
B. Adanya penambahan ayat dan pasal
C. Perubahan hanya pada ayat (1)
D. Perubahan hanya pada semua ayat
E. Tidak mengalami perubahan
Jawaban: E. Tidak mengalami perubahan
Sidang Pleno Komisi Amandemen ST MPR, menyepakati rancangan perubahan IV UUD
1945 tanpa perubahan 2 pasal krusial, yakni
- Pasal 2, ayat 1 tentang keberadaan Utusan Golongan;
- Pasal 29, ayat 1 tentang agama.
2. Penggantian hak-hak dari si berpiutang oleh seorang pihak ketiga disebut:
A. Subrogasi
B. Substitusi
C. Kuasa Insidentil
D. Kuasa Mutlak
Jawaban: A. Subrogasi
Pada pasal 1400 KUH Perdata Subrogasi adalah penggantian hak-hak si berpiutang oleh
pihak ketiga, yang membayar kepada si berpiutang itu, terjadi baik dengan persetujuan
maupun demi Undang-Undang.
3. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menganut azas:
A. Monogami
B. Poligami
C. Monogami dengan pengecualian
D. Poligami dipersulit
Jawaban: C. Monogami dengan pengecualian
Pada dasarnya perkawinan seorang pria hanya boleh memiliki satu istri, tetapi pengadilan
dapat member izin kepada suami untuk beristri lebih dari satu apabila dikehendaki oleh
pihak-pihak yang bersangkutan, sesuai dengan pasal 3 (1) (2), 4 (1) (2), 5 (1) (2) UU No.
1/1974 Tentang perkawinan. jadi, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
mengandung azas “Monogami dengan pengecualian”.
4. Karakteristik Pancasila sila keempat adalah bahwa kehidupan kita dalam kemsyarakatan
dan bernegara berdasarkan atas ….
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A.
B.
C.
D.
E.

Paham liberal
Paham atheis
Paham sosialis
Paham fasisme
Sistem demokrasi

Jawaban:
E. Sistem demokrasi
Sila keempat Pancasila berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan perwakilan” sangat jelas menunjukkan ciri/ bentuk system
Demokrasi/ pemerintahan rakyat.
5. Yang dapat dinyatakan pailit menurut Undang-Undang Kepailitan adalah:
A. Orang atau badan Hukum
B. Hanya orang perorang saja
C. Hanya badan Hukum saja
D. Badan Hukum dan bukan Badan Hukum
Jawaban:
A. Orang atau badan Hukum
Undang-undang no. 37 Tahun 2004 menyatakan :”yang dapat dinyatakan pailit adalah
orang atau badan Hukum yang berlaku sebagai Debitor yang tidak mampu lagi
membayar hutang-hutang terhadap kreditor.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 2004
TENTANG
KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
3. Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang
yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.
4. Debitor pailit adalah debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan.
11. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi termasuk korporasi yang
berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum dalam likuidasi.
6. Keluarga suku Bugis-Makassar mendidik putra-putrinya dengan simbol sipakatausipakalebbi (saling menghargai dan menghormati ) sebagai pegangan dalam bertingkah
laku. Contoh tersebut menunjukkan adanya hubungan erat antara ….
A. Lingkungan dengan kebudayaan
B. Individu dengan kepribadian
C. Sosialisasi dengan kebudayaan
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D. Kebudayaan dengan kerukunan
E. Kebudayaan dengan kedaerahan
Jawaban:
C. Sosialisasi dengan kebudayaan
Tingkah laku suatu individu dalam suatu masyarakat dirangsang dan dipengaruhi oleh
nilai-nilai dan norma-norma dalam sistem budaya dan juga oleh sistem yang telah diserap
kedalam dirinya (internalisasi) melalui proses sosialisasi dan proses pembudayaan selama
hidup sejak masa kecilnya.
7. Pembangunan pabrik semen perlu memerhatikan keberadaan gunung batu kapur, sarana
transportasi dan pemasaran.
Konsep geografi yang berkaitan dengan hal itu adalah ….
A. Konsep diferensiasi area
B. Konsep interaksi/independensi
C. Konsep keterkatian keruangan
D. Konsep keterjangkauan
E. Konsep Lokasi
Jawaban: E.Konsep lokasi
Konsep lokasi merupakan konsep utama geografi untuk menjawab pertanyaan where
(dimana). Lokasi dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu:
A. Lokasi absolute menunjukkan lokasi yang berdasarkan garis lintang dan garis bujur
(letak astronomis). Contohnya: kota A terletak pada 1150 BT dan 50 LS.
B. Lokasi relatif adalah lokasi yang berubah-rubah karena dipengaruhi oleh daerah
sekitarnya. Lokasi relatif lebih penting artinya dan lebih banyak dikaji dalma geografi
sehingga disebut juga sebagai letak geografis. Contohnya lokasi yang berkaitan
dengan keadaan di sekitarnya dapat member arti yang menguntungkan atau
merugikan.
8. Dalam sumber tata hukum di Indonesia, Pancasila dijadikan sebagai ….
A. Setingkat dengan UUD 1945
B. Hukum tertinggi di Indonesia
C. Sumber dari segala hukum
D. Hukum tertulis tertinggi di Indonesia
E. Setingkat dengan TAP MPR
Jawaban : C. Sumber dari segala hukum.

9. Pancasila sebagai ideologi bersifat terbuka, maksudnya adalah ….
A. Menerima semua pengaruh luar
B. Membuka diri dalam pergaulan bangsa
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C. Tidak membatasi diri dalam segala aspek kehidupan
D. Menerima semua kritik dan saran
E. Dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman
Jawaban : E. Dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman.

10. Hubungan antara Pancasila dan Proklamasi Kemerdekaan adalah ….
A. Pancasila menggelorakan semangat perjuangan untuk proklamasi
B. Naskah proklamasi dan Pancasila dirumuskan secara bersamaan
C. Proklamasi kemerdekaan melahirkan nilai-nilai luhur Pancasila
D. Pancasila dan proklamasi melahirkan generasi baru perjuangan
E. Pancasila dan proklamasi merupakan sumber kebaggaan bangsa
Jawaban : C. Proklamasi kemerdekaan melahirkan nilai-nilai luhur Pancasila.

11. Pancasila sebagai dasar Negara digali dari nilai-nilai budaya dan agama bangsa Indonesia.
Dengan demikian, Pancasila memenuhi empat syarat kausalitas sebagai berikut,
kecuali….
A. Prima
B. Materalis
C. Formalis
D. Efisien
E. Finalis
Jawaban : D. Efisien.

12. Berdasarkan pengalaman sejarah, Pancasila sebagai dasar Negara ternyata tetap tegak
walaupun mengalami berbagao cobaan. Ternyata kekuatannya terletak pada ….
A. Posisi Negara yang terdiri atas pulau-pulau yang terpisah oleh laut
B. Kekuatan TNI
C. UUD 1945
D. Banyaknya penduduk Indonesia
E. Keyakinan bangsa Indonesia akan kebenaran Pancasila
Jawaban : E. Keyakinan bangsa Indonesia akan kebenaran Pancasila.

13. Membina persatuan dan kesatuan dihubungkan dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika
mengandung makna bahwa ….
A. Dalam bergaul harus dapat menyesuaikan diri
B. Kebudayaan daerah harus terus dilestarikan
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C. Dalam pergaulan tidak boleh membedakan suku
D. Kebudayaan masyarakat tidak terganti oleh budaya lain
E. Keanaekaragaman tidak mungkin dipersatukan
Jawaban : C. Dalam pergaulan tidak boleh membedakan suku.

14.
15. Masyarakat kota terdiri dari beragam kelompok suku bangsa, ras, profesi, serta agama.
Mereka dapat mewujudkan kehidupan yang serasi dengan kesadaran akan kesamaan hak
dan kewajiban sebagai warga negara. keragaman sosial tersebut menunjukkan ciri ….
A. Keanekaragaman tingkat status
B. Kehidupan masyarakat transisi
C. Masyarakat yang sudah modern
D. Kehidupan masyarakat industri
E. Kehidupan masyarakat majemuk
Jawaban: E. Kehidupan masyarakat majemuk
Masyarakat kota yang sangat beragam menunjukkan masyarakat yang majemuk, karena
menurut J.S. Furnivall, masyarakat majemuk merupakan suatu masyarakat yang terdiri
dari dua atau lebih elemen yang hidup sendiri-sendiri tanpa ada pembauran satu sama lain
di dalam satu kesatuan politik.
16. Masyarakat Indonesia memiliki beragam budaya yang tersebar dari Sabang hingga
Merauke.
Keragaman budaya tersebut tampak pada ….
A. Meningkatnya anggaran pembangunan pendidikan
B. Banyaknya bahasa dan karya seni di Nusantara
C. Berkurangnya konflik antarbudaya daerah
D. Membaiknya ekonomi penduduk pedesaan
E. Bertambahnya masyarakat pertanian
Jawaban:
B. Banyaknya bahasa dan karya seni di Nusantara
Pembahasan:
Indonesia terdiri dari banyak suku bangsa yang memiliki bahasa daerah dan kesenian
masing-masing atau berbeda-beda, sehingga hal ini menjadikan banyaknya bahasa dan
karya seni di Nusantara.
17. Kerajaan Kutai dianggap sebagai tonggak dimulai dan masuknya Indonesia dalam babak
baru yaitu masa sejarah dan meninggalkan masa prasejarah, hal ini disebabkan ….
A. Dikutai raja-raja yang memimpin berasal dari Indonesia
B. Bahasa yang dipakai di Kutai menggunakan bahasa melayu
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C. Di Kutai banyak ditemukan fosil-fosil manusia purba
D. Di kutai untuk pertama kalinya ditemukan bukti tertulis/Yupa
E. Masyarakat Kutai jauh dari pengaruh kerajaan-kerajaan lainnya di Indonesia
Jawaban: D. Di kutai untuk pertama kalinya ditemukan bukti tertulis/Yupa
Untuk pertama kalinya di Indonesia bukti tertulis pada tiang batu/Yupa ditemukan. Dari
batu bertuliskan, itu terdapat angka abad ke-4, disimpulkan oleh ahli sejarah bahwa
Indonesia memasuki masa sejarah pada abad ke-4. Ciri utama masa sejarah adalah masa
dimana manusia sudah mengenal Tulisan.
18. Peninggalan dalam bidang karya sastra salah satunya kitab yang dikarang oleh Mpu
Prapanca yang berjudul ….
A. Suatasoma
B. Negarakertagama
C. Arjuna Wiwaha
D. Pararaton
E. Sunda Pawitan
Jawaban: B. Negarakertagama
Terdapat 7 Kitab terkenal Peninggalan Sejarah Masa Lalu
1. Kitab Mahabharata, dikarang oleh Resi Wiyasa.
2. Kitab Ramayana, dikarang oleh Empu Walmiki.
3. Kitab Arjuna Wiwaha, dikarang oleh Empu Kanwa.
4. Kitab Smaradahana, dikarang oleh Empu Darmaja.
5. Kitab Bharatayuda, dikarang oleh Empu Sedah dan Empu Panuluh.
6. Kitab Negarakertagama, dikarang oleh Empu Prapanca.
7. Kitab Sutasoma, dikarang oleh Empu Tantular.
19. Yang menyelenggarakan Kongres Pemuda kedua tahun 1928 adalah ….
A. Perhimpunan Pelajar Indonesia
B. Volksraad
C. Kepanduan Indonesia
D. Persatuan Bangsa Indonesia
E. Pemuda Indonesia yang berada di Bandung
Jawaban:
A. Perhimpunan Pelajar Indonesia
Beberapa Perhimpunan Indonesia dari berbagai daerah di Indonesia berkumpul untuk
menyelenggara Kongres Pemuda II pada tanggal 26-28 Oktober 1928 yang menghasilkan
Gagasan penyelenggaraan Kongres Pemuda Kedua berasal dari Perhimpunan Pelajar
Pelajar Indonesia (PPPI), sebuah organisasi pemuda yang beranggota pelajar dari seluruh
Indonesia. Atas inisiatif PPPI, kongres dilaksanakan di tiga gedung yang berbeda dan
dibagi dalam tiga kali rapat.
Copyright@cpnsonline.com

Page 6

TRYOUT KE-01 TAHUN 2019
WWW.CPNSONLINE.COM
Rapat pertama, Sabtu, 27 Oktober 1928, di Gedung Katholieke Jongenlingen Bond
(KJB), Waterlooplein (sekarang Lapangan Banteng). Dalam sambutannya, ketua PPPI
Sugondo Djojopuspito berharap kongres ini dapat memperkuat semangat persatuan dalam
sanubari para pemuda. Acara dilanjutkan dengan uraian Moehammad Yamin tentang arti
dan hubungan persatuan dengan pemuda. Menurutnya, ada lima faktor yang bisa
memperkuat persatuan Indonesia yaitu sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan
kemauan
Rapat kedua, Minggu, 28 Oktober 1928, di Gedung Oost-Java Bioscoop, membahas
masalah pendidikan. Kedua pembicara, Poernomowoelan dan Sarmidi Mangoensarkoro,
berpendapat bahwa anak harus mendapat pendidikan kebangsaan, harus pula ada
keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah. Anak juga harus dididik secara
demokratis.
Pada rapat penutup, di gedung Indonesische Clubgebouw di Jalan Kramat Raya 106,
Sunario menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepanduan.
Sedangkan Ramelan mengemukakan, gerakan kepanduan tidak bisa dipisahkan dari
pergerakan nasional. Gerakan kepanduan sejak dini mendidik anak-anak disiplin dan
mandiri, hal-hal yang dibutuhkan dalam perjuangan.
20. Pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah kalah kepada sekutu. Sekutu
menugaskan Jepang agar tetap mempertahankan daerah yang semula dikuasainnya (status
quo). Inggris sebagai wakil sekutu yang berkedudukan di Singapura membentuk AFNEI,
dengan tugas sebagai berikut, kecuali ….
A. Mempersiapkan Indonesia merdeka
B. Menerima penyerahan kekuasaan dari pihak jepang
C. Membebaskan para tawanan parang dan interniral Sekutu
D. Melucuti dan mengumpulkan tentara Jepang dan memulangkan ke negara asalnya
Jawaban: A. Mempersiapkan Indonesia merdeka
AFNEI (Allied Forces of the Nederlands East Indies) dipimpin oleh Letnan Jendral Sir
Philip Christison, dan tentara AFNEI ini diterjunkan di Jakarta pada tanggal 29
September 1945.
Tugas AFNEI di Indonesia selengkapnya adalah:
1. menerima penyerahan kekuasaan dari tangan Jepang,
2. membebaskan para tawanan perang dan interniran Sekutu,
3. melucuti orang-orang Jepang dan kemudian dipulangkan ke negaranya,
4. menjaga keamanan dan ketertiban (law and order), dan
5. menghimpun keterangan guna menyelidiki pihak-pihak yang dianggap sebagai
penjahat perang.
21. Beberapa kondisi ekonomi Indonesia di awal kemerdekaan mengalami kemerosotan, hal
ini disebabkan dibawah ini, kecuali …
A. Peredaran mata uang asing yang tak terkendali
B. kas negara kosong
C. Adanya pemberontakan PKI di Madiun
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D. Hasil produksi pertanian gagal tidak bisa dieksport
E. Pajak dan bea masuk sangat kurang
Jawaban: C. Adanya pemberontakan PKI di Madiun
Pemberontakan PKI Madiun terjadi tahun 1948, termasuk keadaan politik setelah
Indonesia merdeka.
22. Dalam proses penyaringan budaya asing, kedudukan Pancasila berfungsi sebagai ….
A. Sumber hukum
B. Etika berbangsa dan bernegara
C. Dasar Negara
D. Falsafah hidup bangsa
E. Jiwa dan kepribadian
Jawaban : C. Dasar Negara.
23. Pengaruh paling tepat yang mampu mengerakan tibulnya nasionalisme Indonesia
adalah….
A. Kemenangan Jepang atas Rusia 1905
B. Pelaksanaan politik etis yang melahirkan kaum terpelajar
C. Adanya gerakan nasionalisme Cina yang di pimpin Sun Yat Sen
D. Adanya pergerakan nasionalisme India yang di pimpin oleh Gandhi
E. Penderitaan rakyat yang menimbulkan anti penjajah
Jawaban : B. Pelaksanaan politik etis yang melahirkan kaum terpelajar.
24. Pancasila sebagai norma dasar mengandung makna bahwa nilainya bersifat ….
A. Sukarela
B. Memaksa
C. Normatif
D. Fleksibel
E. Liberal
Jawaban : C. Normatif.
25. Yang dimaksud undang-undang dasar menurut UUD 1945 adalah ….
A. Konvensi
B. Hukum dasar tertulis
C. Hukum adat
D. Hukum tidak tertulis
E. Hukum sosial
Jawaban : B. Hukum dasar tertulis.
26. Berdasarkan UUD 1945, cirri-ciri sistem pemerintah Indonesia sebagai berikut,
kecuali….
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A.
B.
C.
D.
E.

Indonesia adalah Negara yang berdasar atas hukum
Pemerintahan berdasarkan sistem konstitusional
Kekuasaan Negara yang tertinggi di tangan MPR
Presiden bertanggung jawab kepada DPR
Kekuasaan kepala Negara tidak terbatas

Jawaban : B. Pemerintahan berdasarkan sistem konstitusional.
27. Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia menganut Demokrasi Liberal
artinya ….
A. Kabinet sepunnya bertanggung jawab kepada presiden
B. Kabinet langsung bertanggung jawab kepada rakyat
C. Kabinet bertanggung jawab kepada perdana menteri
D. Kabinet bertanggung jawab kepada palemen
Jawaban : D. Kabinet bertanggung jawab kepada palemen.
28. Unsur-unsur Negara antara lain ialah seperti di bawah ini, kecuali ….
A. Pemerintah
B. Wilayah
C. Rakyat
D. Kebijaksanaan Negara
E. Pengakuan dari Negara lain
Jawaban : D. Kebijaksanaan Negara.
29. Fraksi gabungan dua partai atau lebih di parlemen disebut ….
A. Integrasi
B. Koalisi
C. Amandemen
D. Mutasi
E. Inisiasi
Jawaban : B. Koalisi.
30. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat menurut UUD 1945 mempunyai hak interpelasi,
yakni hak untuk ….
A. Bertanya kepada pemerintah
B. Melakukan penyelidikan
C. Melakukan perubahan terhadap RUU
D. Mengawasi jalannya pemerintah
E. Ikut serta menetapkan APBD
Jawaban : A. Bertanya kepada pemerintah.
31. Kebijakan pemerintah untuk memisahkan kekuasaan eksekutif dan yudikatif bertujuan ….
A. Mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri
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B.
C.
D.
E.

Memudahkan pengawasan terhadap lembaga peradilan
Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan peradilan
Memperlancar penyelenggaraan administrasi kehakiman
Mewujudkan lembaga pengadilan yang efisien

Jawaban : A. Mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri.
32. Jika presiden dan wakil presiden mangkat, berhenti atau diberhentikan, pelaksana tugas
kepresidenan dipegang oleh ….
A. Jaksa Agung
B. Ketua MPR
C. Menlu, mendagri, dan menhankan
D. Ketua DPR
E. MA
Jawaban : C. Menlu, mendagri, dan menhankan.
33. Desentralisasi sebagai salah satu asas yang dianut dalam penyelenggaraan pemerintahan
di daerah maknanya adalah ….
A. Penugasan dari pemerintah kepada daerah untuk melaksanakan tugas tertentu
B. Penyerahan kewenangan kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri
C. Pendelegasian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah
D. Pelimpahan tugas kepada daerah untuk mengurus dan melaksanakan pemerintahan
E. Pembagian tugas pemerintah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
Jawaban : C. Pendelegasian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah
daerah.
34. Fretilin adalah sebuah partai di Negara Timor Leste yang dipimpin oleh sebagian oleh
orang-orang yang membawa paham ….
A. Liberalisme
B. Republik
C. Marxisme
D. Serikat
E. Nepotisme
Jawaban : C. Marxisme.
35. Bangsa barat yang pertama kali dating ke Nusantara ialah ….
A. Belanda
B. Inggris
C. Portugis
D. Spanyol
E. Perancis
Jawaban : C. Portugis.
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TES INTELGENSI UMUM (TIU)

36. ASOSIATIF = ….
A. Tak Menentu
B. Bersifat hubungan
C. Usaha bersama
D. Swakarya
E. Tak ada hubungan
Jawaban: B. Bersifat hubungan
Asosiatif = bersifat asosiasi; bersifat hubungan
37. PERSUASI = ….
A. Perbuatan
B. Gejala
C. Uraian
D. Diplomasi
E. Ilmu
Jawaban : D. Diplomasi.
38. ABRASI = ….
A. Aberasi
B. Pembiasaan
C. Aborsi
D. Abolisi
E. Pengikisan
Jawaban : E. Pengikisan.
39. EKUILIBRIUM = ….
A. Kemiringan
B. Devinisi
C. Keseimbangan
D. Ekuivalensi
E. Relative
Jawaban : C. Keseimbangan.
40. DERET: A – U – C – P – F – L – J – I - … - …
A. O – G
B. O – F
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C. O – E
D. E – O
E. F – O
Jawaban: A. O – G
A–U–C–P–F–L–J–I-…-…
Pada barisan huruf di atas, terdapat dua pola urutan yang berselang-selang.
Pola pertama:
A (3 huruf berikutnya) C (3 huruf berikutnya) F (4 huruf berikutnya) J (5 huruf
berikutnya) O.
Pola kedua:
U (5 huruf sebelumnya) P (4 huruf sebelumnya) L (3 huruf sebelumnya) I (2 huruf
berikutnya) G.
Jadi, dua huruf berikutnya pada barisan tersebut adalah O dan G
41. Deret : 6 – 10 – 15 – 21 – 28 - …
A. 37
B. 36
C. 39
D. 34
E. 32
Jawaban : B. 36.
Penjelasan :
Deret tersebut memiliki pola sebagai berikut :
6 (+4) 10 (+5) 15 (+6) 21 (+7) 28 (+8) 36.
42. Deret : 43 – 4 – 8 – 42 – 5 – 10 – 41 – 6 - …
A. 14
B. 13
C. 12
D. 8
E. 40
Jawaban : C. 12.
Penjelasan :
Deret 1 : 43 – 42 – 41 – 40 – 39
Derer 2 : 4 (x2) 8 , 5 (x2) 10 , 6 (x2) 12 , 7 (x2) 14
Jadi, deret tersebut adalah :
43 – 4 – 8 – 42 – 5 – 10 – 41 – 6 – 12
43. Manakah satu kata yang tidak mempunyai kesamaan dengan kata-kata lainnya?
A. Gubernur
B. Bupati
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C. Camat
D. Carik
E. Lurah
Jawaban: D. Carik
Gubernur, bupati, camat, dan lurah adalah kelompok pemimpin suatu wilayah, sedangkan
carik bukan kelompok tersebut tetapi ia adalah pembantu lurah atau kepala desa.
44. Pilihlah satu kata yang tidak mempunyai kesamaan dengan kata-kata lainnya!
A. Emas
B. Tembaga
C. Perak
D. Aluminium
E. Batu bara
Jawaban: E. Batu bara
Emas, tembaga, perak, dan aluminium adalah kelompok jenis logam, sedangkan batu bara
adalah jenis mineral.

45. Nelayan : Perahu = …. II…
A. Perahu : Karet
B. Nelayan : Ikan
C. Motor : Helm
D. Pilot : Pesawat
E. Mobil : Ban
Jawaban: D. Pilot : Pesawat
Nelayan : Perahu = Pilot : Pesawat
Nelayan memerlukan perahu untuk beraktifitas, sedangkan pilot memerlukan pesawat.
46. Suara : telinga : : : …
A. Homofon : sinonim
B. Sinar : mata
C. Mulut : otak
D. Kata benda : kata sifat
E. Guru : karyawan
Jawaban: B. Sinar : mata
Suara ditangkap telinga, Sinar ditangkap mata
47. Semua atlet bulutangkis yang dipilih mengikuti pertandingan All England adalah pemain
yang kawakan.
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Taufik Hidayat adalah atlet bulutangkis yang kawakan.
Taufik Hidayat tidak ikut pertandingan All England
Maka ….
A. Sebagian pemain yang kawakan bukan atlet bulutangkis
B. Sebagian atlet bulutangkis bukan pemain yang kawakan
C. Semua atlet bulutangkis kawakan mengikuti pertandingan All England
D. Sebagian pemain bulutangkis kawakan tidak mengikuti pertandingan All England

Jawaban: D. Sebagian pemain bulutangkis kawakan tidak mengikuti pertandingan All
England.
Semua atlet bulutangkis yang dipilih mengikuti pertandingan All England adalah pemain
yang kawakan. Taufik Hidayat adalah atlet bulutangkis yang kawakan, namun tidak ikut
pertandingan All England. Berarti sebagian pemain bulu tangkis kawakan tidak mengikuti
pertandingan All England.
48. Semua sekolah suka mengadakan pertunjukan musik
Sekolah yang suka mengadakan pertunjukan musik suka mengadakan bakti sosial
Sebagian sekolah yang suka mengadakan bakti sosial tidak suka mengikuti kompetisi
olahraga antarsekolah
A. Sebagian sekolah suka mengikuti kompetisi olahraga antarsekolah
B. Semua sekolah tidak suka mengikuti kompetisi olahraga tetapi suka mengadakan
pertunjukan musik
C. Semua sekolah suka mengadakan pertunjukan musik tetapi tidak suka mengadakan
bakti sosial
D. Sebagian sekolah suka mengadakan bakti sosial dan tidak suka mengadakan
pertunjukan musik
E. Semua sekolah tidak suka mengikuti kompetisi olahraga tetapi suka mengadakan
pertunjukan musik.
Jawaban: A. Sebagian sekolah suka mengikuti kompetisi olahraga antarsekolah
 Semua sekolah suka mengadakan pertunjukan musik
 Sekolah yang suka mengadakan pertunjukan musik suka mengadakan bakti sosial
 Sebagian sekolah yang suka mengadakan bakti sosial tidak suka mengikuti kompetisi
olahraga antarsekolah.
Kesimpulannya: Sebagian sekolah suka mengikuti kompetisi olahraga antar sekolah
49. Hasil survey menunjukan bahwa lagu keroncong lebih disukai daripada lagu klasik. Lagu
rock dan dangdut sama-sama disukai namunlagu keroncong lebih disukai daripada lagu
rock dan dangdut. Lagu pop lebih disukai daripada lagu keroncong, lagu rock lebih
disukai daripada lagu klasik. Urutan jenis lagu-lagu yang paling digemari sampai yang
paling tidak digemari adalah ….
A. Pop, rock/dangdut, keroncong, klasik
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B. Keroncong, pop, rock/dangdut, klasik
C. Pop, rock/dangdut, klasik, keroncong
D. Pop, keroncong, rock/dangdut, klasik
Jawaban : D. Pop, keroncong, rock/dangdut, klasik.
50. Strategi dan arah kebijakan pembangunan kewilayah sesuai RPJPN 2005-2025, kecuali
….
A. Mendorong pertumbuhan wilayah-wilayah potesial di Jawa-Bali dan Sumatera
B. Meningkatkan keterkaitan antarwilayah melaui peningkatan perdagangan antar
pulau untuk mendukung perekonomian domestic
C. Meningkatkan daya saing daerah melalui pengembangan sector-sektor unggulan di
tiap wilayah
D. Mendorong percepatan pembangunan daerah tertinggal, kawasan strategis dan cepat
tumbuh, kawasan pembatasan terluar, dan daerah rawan bencana
E. Mendorong pengembangan wilayah laut dan sector-sektor kelautan
Jawaban : A. Mendorong pertumbuhan wilayah-wilayah potesial di Jawa-Bali dan
Sumatera.
51. Membantu masyarakat bersama penduduk miskin agar meraka berdaya dan akhirnya
mampu berpartisipasi aktif dalam mengentaskan dirinya dari kemiskinan dan pada
gilirannya mampu berpartisipasi dalam pembangunan di wilayahnya secara lebih luas,
merupakan tujuan utama dari program ….
A. PNPM Madiri
B. JPS
C. Bantuan Langsung Tunai
D. Program Keluarga Harapan (PKH)
E. UMKM
Jawaban : A. PNPM Madiri.

52. Untuk membuat 20 kue, dibutuhkan 15 kg terigu, 4 kg Kacang Hijau, 8 Kg Gula.
Berapakah, Kue yang dapat dibuat jika terdapat 45 Kg terigu, 10Kg kacang Hijau, 36 Kg
Gula?
A. 60 Kue
B. 50 Kue
C. 90 Kue
D. 66,67 Kue
E. 75 Kue
Jawaban: B. 50 Kue
Jika terdapat 47 kg terigu maka dapat membuat = 45 : 15*20 = 60
Terdapat 10 kg kacang hijau maka dapat membuat = 10 : 4*20 = 50
Terdapat 36 kg gula maka dapat membuat = 36 : 8*20 = 90
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Karena semua bahan tersebut dibutuhkan dalam membuat kue, maka jumlah yang
memungkinkan adalah 50 kue.

53. Dalam suatu ruangan terdapat 47 orang. Berapa banyak salaman yang dilakukan jika
setiap orang saling bersalaman?
A. 728
B. 981
C. 1081
D. 1128
Jawaban: C. 1081
=

.

= 1081

54. Terdapat 4 murid yang sedang berbaris adalah satu barisan. Mereka berbaris persis
membelakangi matahari dan menghadap tiang bendera yang memiliki tinggi 3 meter dan
membentuk bayangan sepanjang 3,75 meter. Bayangan siswa pertama terdepan adalah 1,5
meter. Murid kedua 20 cm lebih pendek dari murid pertama, murid ketiga sama tinggi
dengan murid ke dua, sedang murid keempat lebih tinggi 50 cm, dari murid ketiga.
Berapakah tinggi murid keempat?
A. 1,2 meter
B. 1 meter
C. 1,5 meter
D. 1,15 meter
E. 1,05 meter
Jawaban: C. 1,5 meter
Tinggi murid pertama 3 : 3,75 = x : 1,5
x1 = 3*1,5 : 3,75 = 1,2 = 120 cm
Tinggi murid kedua x2 = 1,2 – 0,2 = 1 m
Tinggi murid ketiga x3 = x2 = 1 m
Tinggi murid keempat x4 = x3 + 0,5 = 1,5 meter

55. Sebuah silinder memiliki radius 2 m dan tinggi 5 m. Jika silinder tersebut telah berisi air
40%nya, berapa m3 lagikah silinder tersebut harus diisi dengan air agar menjadi penuh?
A. 6 π
B. 10 π
C. 8 π
D. 12 π
Jawaban: 12 π
Volume Silinder = πr2t = π.4.5 = 20 π
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Agar jadi penuh harus diisi 60% lagi, yaitu – 60%.20 π = 12 π

56. Seorang petani ikan ingin memperkirakan jumlah ikan pada sebuah kolam dengan cara
menangkapnya. Mula-mula ia menangkap sebanyak 30 ekor dan memberi tanda pada
semua ikan tersebut kemudian dilepaskan kembali ke kolam. Keesokan harinya ia
menangkap 40 ekor ikan dan diantaranya terdapat 2 ekor ikan yang bertanda. Berapakah
perkiraan banyaknya ikan yang berada di dalam kolam tersebut?
A. 450
B. 500
C. 550
D. 600
E. 650
Jawab: D. 600
Pembahasan:
Misal A adalah kejadian ikan yang bertanda tertangkap, maka:
P(A) =

= 0,05

Jika B menyatakan kejadian semua ikan yang bertanda tertangka maka peluangnya
adalah:
P(B) =
0,05 =
n(S) = 600
57. Terdapat 100 bola yang terdiri atas 20 bola merah, 20 bola biru, 20 bola putih, 20 bola
hijau dan 20 bola kuning. Ahmad akan melakukan x kali pengambilan. Berapakah x agar
dijamin diperoleh 5 bola dengan warna yang sama?
A. 20
B. 21
C. 22
D. 24
E. 26
Jawab: B. 21
Pembahasan:
Ingat, pigeonhole principle (Prinsip Sarang Burung)
“Jika k+1 merpati dimasukkan ke dalam k rumah, maka ada satu rumah yang berisi
paling tidak 2 merpati”
Maka dengan menggunakan prinsip sarang burung, kita hanya cukup mengambil 4 . 5
+ 1 = 21 kali, agar menjamin kita bisa mendapatkan paling tidak 5 bola dengan warna
yang sama.
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Kemungkinan terburuk saat kita mengambil 20 kali adalah mengambil 4 bola merah,
4 bola biru, 4 bola putih, 4 bola hijau, dan 4 bola kuning. Sehingga perlu satu kali
pengambilan lagi untuk menjamin bahwa pengambilan ke-21 ada 5 bola dengan
warna yang sama.
58. Lima siswa A, B, C, D, E berada pada satu kelompok dalam lomba lari estafet. Jika A
tidak bisa berlari pertama dan D tidak bisa berlari terakhir, berapa banyak susunan yang
mungkin terjadi?
A. 80 cara
B. 120 cara
C. 114 cara
D. 128 cara
E. 98 cara
Jawab: C. 114 cara
Pembahasan:
Banyaknya cara menyusun kelompok lari estafet dari 5 siswa A, B, C, D, E adalah 5!
Banyaknya cara menyusun kelompok lari estafet dengan A adalah pelari pertama dan
D adalah pelari terakhir, artinya sama dengan banyaknya cara menyusun 3 siswa
lainnya yaitu 3!
Sehingga banyaknya cara menyusun kelompok lari estafet dengan ketentuan bahwa A
tidak bisa berlari pertama dan D tidak bisa berlari terakhir adalah: 5! – 3! = 114 cara
59.

Jika harga bahan baku naik, maka biaya produksi barang meningkat.
Kenaikan biaya produksi barang menimbulkan penurunan laba pabrik.
A. Penurunan laba pabrik menimbulkan kenaikan biaya produksi barang
B. Penurunan biaya produksi menimbulkan kenaikan harga bahan baku
C. Kenaikan harga bahan baku menimbulkan penurunan laba
D. Kenaikan harga bahan baku tidak menimbulkan penurunan laba
E. Jika tidak ada kenaikan harga bahan baku, maka terjadilah penurunan laba
Jawab: C. Kenaikan harga bahan baku menimbulkan penurunan laba
Pembahasan:
Jika harga bahan baku naik, maka biaya produksi meningkat. Jika biaya produksi
meningkat maka laba menurun. Jadi, jika harga bahan baku naik, akibatnya laba
pabrik juga menurun.

60. Jika taman X dipelihara dengan baik maka taman tersebut bersih dan indah.
Taman yang menarik untuk dikunjungi adalah taman yang bersih dan indah.
A. Jika taman X tidak menarik pengunjung, maka ia terpelihara
B. Taman X terpelihara sehingga menarik untuk dikunjungi
C. Taman X bersih dan indah tetapi tidak menarik untuk dikunjungi
D. Taman X terpelihara sehingga tidak menarik untuk dikunjungi
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E. Jika taman X tidak menarik untuk dikunjungi, tidak perlu dibuat bersih dan indah
Jawab: B. Taman X terpelihara sehingga menarik untuk dikunjungi
Pembahasan:
Jika taman dipelihara maka bersih dan indah. Jika taman bersih dan indah maka taman
menarik dikunjungi. Jadi, jika taman dipelihara maka menarik dikunjungi
61. Tuan Achmad mempunyai rumah seharga Rp900.000.000,- Besarnya pajak adalah dari
harga rumah tersebut. Jika tariff pajak adalah Rp12.500,- per Ro100.000,- , berapakah
besar pajak yang harus dibayar oleh Tuan Achmad ?
A. Rp75.000,B. Rp750.000,C. Rp7.500.000,D. Rp75.000.000,E. Rp750.000.000,Jawaban : D. Rp75.000.000,62. Sebuah gudang rokok menyimpan 250 dus rokok. Satu dus terdiri atas 10 slop. Satu slop
berisi 12 bungkus rokok. Harga satu bungkus rokok adalah Rp7.000. dari gudang tersebut
perusahaan harus menyisihkan 20% dari hasil penjualan rokok untuk membayar gaji
karyawan, 30% untuk modal dan bahan baku, dan 10% untuk biaya operasional.
Berapakah keuntungan bersih perusahaan tersebut ?
A. Rp840.000.000
B. Rp84.000.000
C. Rp8.400.000
D. Rp840.000
E. Rp84.000
Jawaban : B. Rp84.000.000
63. Jika -6, a, b, c, d, e, f, g, 18 merupakan barisan aritmatika, maka a + d + g = ....
A. 12
B. 18
C. 24
D. 30
E. 36
Jawab: B. 18
Penyelesaian:
a + d + g = 3d, kenapa? Karena d adalah di tengah-tengah persis antara a dan g. Dan
karena d terletak di tengah-tengah -6 dan 18. Maka d adalah rata-rata kedua bilangan
tersebut. Jadi d = (-6 + 18)/2 = 18
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64. Sejumlah siswa terdiri atas 5 putra dan 5 putri membentuk panitia yang terdiri atas 4
orang siswa. Peluang panitia tersebut memuat paling banyak 2 siswa putri adalah ....
A.
B.
C.
D.
E.
Jawab:D.
Pembahasan:
!

Ingat nCr =

! !

A = banyaknya cara membentuk panitia beranggotakan 4 orang, paling banyak 2 siswi
putri:
0 orang perempuan + 4 orang laki-laki = 5C0 . 5C4 =
1 orang perempuan + 3 orang laki-laki = 5C1 . 5C3 =
2 orang perempuan + 2 orang laki-laki = 5C2 . 5C2 =

!
! !
!
! !
!
! !

.
.
.

!

=1.5=5

! !
!

= 5 . 10 = 50

! !
!
! !

= 10 . 10 = 100

Jadi,
n(A) = 5 + 50 + 100 = 155
S = Banyaknya cara membentuk panitia beranggotakan 4 orang dari 10 orang adalah:
n(S) = 10C4 =

!
! !

= 210

Sehingga peluang membentuk panitia adalah:
P(A) =

=

=

65. Tiga bilangan bulat positif membentuk barisan aritmetika dengan beda 16. Jika bilangan
yang terkecil ditambah 10 dan bilangan yang terbesar dikurangi 7, maka diperoleh barisan
geometri. Jumlah ketiga bilangan tersebut adalah ....
A. 42
B. 45
C. 52
D. 54
E. 57
Jawab: D. 54
Pembahasan:
Barisan aritmetika:
Barisan geometri:
:
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Mencoba-coba, cari suku tengahnya dengan membagi tiga dan suku depan dikurangi 6
dan suku belakang di tambah 9, cari mana yang merupakan deret geometri. Tidak
lebih dari 1 menit ketemu jawabnya
A. Suku tengah 42/3=14, maka barisannya 8, 14, 23 (bukan barisan geometri, jdi A
salah)
B. Suku tengah 45/3=15, maka barisannya 9, 15, 24 (bukan barisan geometri, jdi B
salah)
C. Suku tengah 52/3=17,3 maka barisannya 11,3; 17,3; 26,3 (bukan barisan geometri,
jdi C salah)
D. Suku tengah 54/3=18, maka barisannya 12, 18, 27 (ternyata barisan geometri, jadi
D benar)
E. Suku tengah 57/3=19, maka barisannya 13, 19, 28 (bukan barisan geometri, jdi E
salah)

TES KARAKTERISTIK PRIBADI (TKP)

66. Ketika banyak pegawai di kantor saya tidak mematuhi peraturan tentang larangan
penggunaan fasilitas internet kantor untuk keperluan pribadi, pendapat saya
A. Sayapun tidak akan mematuhi peraturan yang sangat sulit untuk dipatuhi itu
B. Jika hanya saya yang mematuhi peraturan tersebut, maka percuma saja
C. Saya akan terus mematuhi peraturan tersebut meskipun sebagian besar
melanggarnya.
D. Saya mematuhi peraturan tersebut dan berusaha mengajak pegawai lain untuk
turut mematuhinya
E. Sebaiknya peraturan yang sulit seperti itu harus dirubah
Jawaban:
Penilaian menggunakan skala nilai skor:
A. Sayapun tidak akan mematuhi peraturan yang sangat sulit untuk dipatuhi itu (skor 2)
B. Jika hanya saya yang mematuhi peraturan tersebut, maka percuma saja (skor 1)
C. Saya akan terus mematuhi peraturan tersebut meskipun sebagian besar
melanggarnya. (skor 4)
D. Saya mematuhi peraturan tersebut dan berusaha mengajak pegawai lain untuk turut
mematuhinya (skor 5)
E. Sebaiknya peraturan yang sulit seperti itu harus dirubah (skor 3)
67. Atasan anda menetapkan target tugas harus selesai pada deadline tanggal 27 bulan ini,
maka
A. Saya akan selesaikan tepat pada tanggal 27
B. Kalau tugas lain menumpuk, saya akan minta ijin untuk menyelesaikan barang
satu atau dua hari sesudah deadline
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C. Saya mencoba menyelesaikan tanggal 26 jika memungkinkan
D. Saya meminta tolong rekan lain agar tidak terlambat deadline
E. Saya menegosiasikan deadline yang ditetapkan atasan tersebut dengan baik- baik
agar tidak terlalu memberatkan
Jawaban:
Penilaian menggunakan skala nilai skor:
A. Saya akan selesaikan tepat pada tanggal 27 (skor 5)
B. Kalau tugas lain menumpuk, saya akan minta ijin untuk menyelesaikan barang satu
atau dua hari sesudah deadline (skor 1)
C. Saya mencoba menyelesaikan tanggal 26 jika memungkinkan (skor 4)
D. Saya meminta tolong rekan lain agar tidak terlambat deadline (skor 3)
E. Saya menegosiasikan deadline yang ditetapkan atasan tersebut dengan baik- baik
agar tidak terlalu memberatkan (skor 2)
68. Dari sekian pegawai di kantor, saya merasa beban tugas terberat ada pada saya ditambah
lagi dengan adanya deadline. Sikap saya…
A. Mengerjakan semua tugas sambil menggerutu dan marah-marah.
B. Mengerjakan semua tugas setengah-setengah saja, yang penting sudah dianggap
bertanggung-jawa
C. Hanya mengerjakan pekerjaan yang saya senangi.
D. Mengkonsumsi obat suplemen untuk mendongkrak tenaga saya dalam menyelesaikan
semua tugas.
E. Mengerjakan semua tugas dengan senang hati dan berusaha memenuhi target.
Jawaban:
Penilaian menggunakan skala nilai skor:
A. Mengerjakan semua tugas sambil menggerutu dan marah-marah.(skor 1)
B. Mengerjakan semua tugas setengah-setengah saja, yang penting sudah dianggap
bertanggung-jawa (skor 2)
C. Hanya mengerjakan pekerjaan yang saya senangi.(skor 3)
D. Mengkonsumsi obat suplemen untuk mendongkrak tenaga saya dalam menyelesaikan
semua tugas.(skor 4)
E. Mengerjakan semua tugas dengan senang hati dan berusaha memenuhi target. (skor
5)
69. Ketika gagal mencapai sesuatu yang diinginkan, saya
A. Mencari dengan seksama siapa yang turut bertanggungjawab terhadap kegagalan
saya tersebut
B. Mengambil waktu untuk menenangkan diri
C. Bersedih hati
D. Melakukan introspeksi dan memperbaiki kekurangan penyebab kegagalan.
E. Meminta bantuan orang-orang terdekat
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Jawaban:
Penilaian menggunakan skala nilai skor:
A. Mencari dengan seksama siapa yang turut bertanggungjawab terhadap kegagalan
saya tersebut (skor 2)
B. Mengambil waktu untuk menenangkan diri (skor 3)
C. Bersedih hati (skor 1)
D. Melakukan introspeksi dan memperbaiki kekurangan penyebab kegagalan. (skor
5)
E. Meminta bantuan orang-orang terdekat (skor 4)
70. Anda adalah seorang karyawan di Perusahaan Perdagangan. Anda memahami bahwa
Indonesia memiliki keunggulan "keunggulan mutlak" dalam perdagangan internasional
untuk beberapa jenis produk. Apa visi Anda terhadap kondisi tersebut?
A. Saya mengusulkan kepada atasan untuk mengoptimalkan perdagangan produkproduk tersebut karena memiliki keunggulan harga murah dan ketersediaan barang
B. Hal itu mungkin sudah ditangani oleh karyawan lainnya, karena di kantor
Kementerian Perdagangan ada banyak rekan lain
C. Saya kurang berani mengusulkan ini itu kepada pimpinan
D. Saya kurang yakin produk Indonesia mampu bersaing di pasar internasional
E. Saya tanyakan terlebih dulu pendapat rekan lain mengenai hal ini.
Jawaban:
Penilaian menggunakan skala nilai skor:
A. Saya mengusulkan kepada atasan untuk mengoptimalkan perdagangan produkproduk tersebut karena memiliki keunggulan harga murah dan ketersediaan barang
(skor 5)
B. Hal itu mungkin sudah ditangani oleh karyawan lainnya, karena di kantor
Kementerian Perdagangan ada banyak rekan lain (skor 1)
C. Saya kurang berani mengusulkan ini itu kepada pimpinan (skor 3)
D. Saya kurang yakin produk Indonesia mampu bersaing di pasar internasional (skor
2)
E. Saya tanyakan terlebih dulu pendapat rekan lain mengenai hal ini. (skor 4)
71. Dalam setiap pekerjaan pasti memiliki job description masing-masing, dan saya telah
melakukan sesuai dengan job description tersebut.
A. Ditengah-tengah kesibukan pekerjaan, saya tetap mau membantu teman
menyelesaikan pekerjaannya yang tertunda
B. Saya akan membantu kawan saya yang lain jika diminta.
C. Saya mau mempelajari hal lain diluar deskripsi jabatan saya.
D. Saya hanya akan melakukan pekerjaan diluar deskripsi jabatan jika diminta oleh
atasan.
E. Enggan berkontribusi lebih dari apa yang telah dikerjakan saat ini.
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JAWABAN:
Penilaian menggunakan skala nilai skor:
A. Ditengah-tengah kesibukan pekerjaan, saya tetap mau membantu teman
menyelesaikan pekerjaannya yang tertunda (skor 5)
B. Saya akan membantu kawan saya yang lain jika diminta. (skor 4)
C. Saya mau mempelajari hal lain diluar deskripsi jabatan saya. (skor 3)
D. Saya hanya akan melakukan pekerjaan diluar deskripsi jabatan jika diminta oleh
atasan. (skor 2)
E. Enggan berkontribusi lebih dari apa yang telah dikerjakan saat ini. (skor 1)
72. Menghadapi masalah pelik, sikap saya...
A. Saya pesimis mampu mengatasinya
B. Harus ada yang membantu saya menghadapinya
C. Saya berusaha sekuat mungkin memecahkannya
D. Tidak adil bila saya harus menyelesaikannya sendiri
E. Saya bertanya-tanya mungkinkah saya mampu mengatasinya
JAWABAN:
Penilaian menggunakan skala nilai skor:
A. Saya pesimis mampu mengatasinya (Skor 1)
B. Harus ada yang membantu saya menghadapinya (Skor 4)
C. Saya berusaha sekuat mungkin memecahkannya (Skor 5)
D. Tidak adil bila saya harus menyelesaikannya sendiri (Skor 2)
E. Saya bertanya-tanya mungkinkah saya mampu mengatasinya (Skor 3)
73. Saya memandang sebuah masalah sebagai ...
A. Suatu tantangan untuk dipecahkan
B. Suatu hambatan yang menghadang
C. Suatu yang tidak menyenangkan
D. Suatu bahaya
E. Hanya menunda kesuksesan
JAWABAN:
Penilaian menggunakan skala nilai skor:
A. Suatu tantangan untuk dipecahkan (Skor 5)
B. Suatu hambatan yang menghadang (Skor 4)
C. Suatu yang tidak menyenangkan (Skor 3)
D. Suatu bahaya (Skor 1)
E. Hanya menunda kesuksesan (Skor 2)
74. Jika dalam suatu rapat, rekan kantor memiliki pendapat yang berbeda, padahal Anda lah
yang menjadi pemimpin rapat, maka :
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A. Saya teguh mempertahankan pendapat saya
B. Beda pendapat bukanlah masalah serius
C. Saya pertimbangkan pendapat tersebut
D. Melihat dulu siapa dia
E. Menanyakan sebab dan alasan pendapatnya tersebut dan mempertimbangkannya jika
memang pendapatnya itu ide yang baik.
JAWABAN:
Penilaian menggunakan skala nilai skor:
A. Saya teguh mempertahankan pendapat saya (Skor 1)
B. Beda pendapat bukanlah masalah serius (Skor 3)
C. Saya pertimbangkan pendapat tersebut (Skor 4)
D. Melihat dulu siapa dia (Skor 2)
E. Menanyakan sebab dan alasan pendapatnya tersebut dan mempertimbangkannya jika
memang pendapatnya itu ide yang baik. (Skor 5)
75. Pada hari pertama Sari bekerja sebagai staf pelayanan publik, seorang ibu mengomeli Sari
karena ia merasa kurang cekatan dibandingkan staf yang lain sehingga pelayanan menjadi
terlalu lama. Menurut Anda, apa yang seharusnya dilakukan Sari ?
A. Meminta maaf dan mempercepat penyelesaian tugasnya
B. Berusaha mengendalikan diri sehingga tidak ikut terbawa emosi
C. Mengabaikan keluhan itu sehingga tidak mengganggu konsentrasinya
D. Menjelaskan bahwa pelayanan tersebut membuthkan waktu
E. Menjelaskan bahwa hari ini merupakan hari pertama Sari bekerja disana
Jawaban :
A. Meminta maaf dan mempercepat penyelesaian tugasnya (skor 5)
B. Berusaha mengendalikan diri sehingga tidak ikut terbawa emosi (skor 4)
C. Mengabaikan keluhan itu sehingga tidak mengganggu konsentrasinya (skor 2)
D. Menjelaskan bahwa pelayanan tersebut membuthkan waktu (skor 3)
E. Menjelaskan bahwa hari ini merupakan hari pertama Sari bekerja disana (skor 1)
76. Sebagai orang abdi negara, saya akan ...
A. Melaksanakan aturan dan prosedur pelayanan publik yang berlaku
B. Memilih posisi secara langsung berperan dalam pelayanan public
C. Memberikan pelayanan kepad masyarakat sesuai tuntutan pekerjaan saya
D. Menginformasikan bentuk layanan yand dapat dimanfaatkan masyarakat
E. Berusaha memahami kebutuhan masyarakat dalam memberikan pelayanan
Jawaban :
A. Melaksanakan aturan dan prosedur pelayanan publik yang berlaku (skor 4)
B. Memilih posisi secara langsung berperan dalam pelayanan public (skor 1)
C. Memberikan pelayanan kepad masyarakat sesuai tuntutan pekerjaan saya (skor 5)
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D. Menginformasikan bentuk layanan yand dapat dimanfaatkan masyarakat (skor 2)
E. Berusaha memahami kebutuhan masyarakat dalam memberikan pelayanan (skor
3)
77. Ketika menghadapi suatu keluhan atau komplain dari pelanggan mengenai pelayanan
yang dibrikan tempat kerja saya, saya akan ...
A. Mencatat dan mencapai keluhan itu pada atasan saya
B. Mencoba membantu pelnggan menyelesaikan persoalannya
C. Mengabaikan karena kondisi yang ada memang seperti itu
D. Menjelaskan peran saya dalam menangani keluhan pelanggan
E. Menjelaskan aturan dan prosedur yang berklaku pada pelanggan
Jawaban :
A. Mencatat dan mencapai keluhan itu pada atasan saya (skor 5)
B. Mencoba membantu pelnggan menyelesaikan persoalannya (skor 4)
C. Mengabaikan karena kondisi yang ada memang seperti itu (skor 2)
D. Menjelaskan peran saya dalam menangani keluhan pelanggan (skor 1)
E. Menjelaskan aturan dan prosedur yang berklaku pada pelanggan (skor 3)
78. Selama imi teman dan keluarga saya menilai saya sebagai orang yang ...
A. Taat pada aturan dan prosedur yang berlaku
B. Mampu memahami kebutuhan orang lain
C. Mudah menyesuaikan diri dengan situasi baru
D. Mampu berkonsentrasi pada penyelesaian tugas
E. Mampu mengkomunkasikan ide-ide yang saya miliki
Jawaban :
A. Taat pada aturan dan prosedur yang berlaku (skor 5)
B. Mampu memahami kebutuhan orang lain (skor 2)
C. Mudah menyesuaikan diri dengan situasi baru (skor 3)
D. Mampu berkonsentrasi pada penyelesaian tugas (skor 4)
E. Mampu mengkomunkasikan ide-ide yang saya miliki (skor1)
79. Seorang teman anda yang bertugas di loket pelayanan tiba-tiba pingsan karena kelelahan
karena menerima masyarakat yang datang. Anda yang sedang bekerja diminta
mneggantikan di loket karena menurut penilaian atasan tugas yang anda kerjakan
tenggang waktunya masih lama. Apa yang sebaiknya anda lakukan ?
A. Menuju loket dan melayani masyarakat
B. Meayani di loket dan sambil juga menyelesaikan tugas sendiri
C. Mengerjakan tugas secepat mungkin agar bisa bekerja di loket
D. Mencari teman lain yangbebannya lebih ringan untuk membantu
E. Membantu pemulihan teman agar dia bisa segera bertugas kembali
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Jawaban :
A. Menuju loket dan melayani masyarakat (skor 5)
B. Meayani di loket dan sambil juga menyelesaikan tugas sendiri (skor 4)
C. Mengerjakan tugas secepat mungkin agar bisa bekerja di loket(skor 3)
D. Mencari teman lain yangbebannya lebih ringan untuk membantu (skor 2)
E. Membantu pemulihan teman agar dia bisa segera bertugas kembali (skor 1)
80. Salah satu perilaku berikut ini yang sesuai dengan diri saya ...
A. Mudah tersenyum pada teman dekat saya
B. Tidak duduk ditempat orang yang berkebutuhan khusus
C. Tidak bergaul dengan orang yang berbeda derajat dengan saya
D. Menghindari kerja bersama orang yang membenci perilaku saya
E. Memberikan tempat duduk kepada seorang ibu di dalam bis yang penuh
Jawaban :
A. Mudah tersenyum pada teman dekat saya (skor 3)
B. Tidak duduk ditempat orang yang berkebutuhan khusus (skor 4)
C. Tidak bergaul dengan orang yang berbeda derajat dengan saya (skor 1)
D. Menghindari kerja bersama orang yang membenci perilaku saya (skor 2)
E. Memberikan tempat duduk kepada seorang ibu di dalam bis yang penuh (skor 5)
81. Seandainya mendapatkan kepercayaan dari pimpinan yang anda tahu akan memecah
belah kerjasama kelompok yang telah terbentuk. Bagaimana pendapat anda tentang hal
ini?
A. Pimpinan pasti memiliki pertimbangan yang bijaksan atas kebijakannya.
B. Kepercayaan dari pimpinan harus dihargai dan dijunjung tinggi
C. Situasi seperti itu harus dihindari sejauh mungkin
D. Kelompok perlu diajak untuk menghormati dan menjunjung tinggi keputusan
pimpinan
E. Pimpinan perlu dibantu untuk memahami adanya kerjasama yang baik antara
stafnya
Jawaban:
A. Pimpinan pasti memiliki pertimbangan yang bijaksan atas kebijakannya (skor 3)
B. Kepercayaan dari pimpinan harus dihargai dan dijunjung tinggi (skor 5)
C. Situasi seperti itu harus dihindari sejauh mungkin (skor 1)
D. Kelompok perlu diajak untuk menghormati dan menjunjung tinggi keputusan
pimpinan (skor 4)
E. Pimpinan perlu dibantu untuk memahami adanya kerjasama yang baik antara
stafnya (skor 2)
82. Seandainya mendapatkan kepercayaan dari pimpinan yang anda tahu akan memecahbelah kerjasama kelompok yang telah terbentuk. Apa yang akan anda lakukan ?
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A.
B.
C.
D.
E.

Mecari cara agar pimpinan tidak kehilangan muka karena kebijakan yang sepihak
Mencari cara agar kelompok mendukung kebijakan yang kontroversial itu
Mencari cara agar tidak terjadi pertentangan antara pimpinan dan kelompok kerja
Mencari cara agar tidak terjadi gejolak pada kelompok kerja
Mencari cara agar kepercayaan ini berkembang menjadi kepercayaan pada
kelompok
Jawaban :
A. Mecari cara agar pimpinan tidak kehilangan muka karena kebijakan yang sepihak
(skor 1)
B. Mencari cara agar kelompok mendukung kebijakan yang kontroversial itu (skor 2)
C. Mencari cara agar tidak terjadi pertentangan antara pimpinan dan kelompok kerja
(skor 3)
D. Mencari cara agar tidak terjadi gejolak pada kelompok kerja (skor 4)
E. Mencari cara agar kepercayaan ini berkembang menjadi kepercayaan pada
kelompok (skor 5)
83. Seandainya mendapatkan kepercayaan dari pimpinan yang anda tahu akan memecahbelah kerjasama kelompok yang telah terbentuk. Ketika menghadapi situasi seperti itu,
biasanya saya :
A. Saya akan mencoba mempertimbangkan sendiri dari berbagai sudut pandang
kepentingan
B. Saya meminta pertimbangan teman dekat
C. Saya akan meminta pertimbangan keluarga
D. Saya akan meminta pertimbangan senior di kantor
E. Saya akan meminta pertimbangan kelompok kerja saya
Jawaban :
A. Saya akan mencoba mempertimbangkan sendiri dari berbagai sudut pandang
kepentingan (skor 5)
B. Saya meminta pertimbangan teman dekat (skor 3)
C. Saya akan meminta pertimbangan keluarga (skor 2)
D. Saya akan meminta pertimbangan senior di kantor (skor 4)
E. Saya akan meminta pertimbangan kelompok kerja saya (skor 1)
84. Suatu saat anda diberi tanggungjawab menjadi pemegang uang simpan pinjam di
organisasi dimana anda tinggal. Iwan mendatangi anda untuk mnegetahui simpanan uang
yang dipunyai oleh Marwis. Hal dilakukan oleh Iwan dengan Alasan Marwis mempunyai
hutang ke Iwan dan terkesan tidak mau membayar dengan alas an tidak mempunyai uang
padahal ia sangat membutuhkan uang tersebut untuk membayar uang sekolah anaknya.
Jka saya pada kondisi tersebut yang akan saya lakukan dalam menghadapi Iwan adalah :
A. Mencoba menasehati Marwis untuk membayar ke Iwan langsung
B. Member gambaran tentang keuangan Marwis tanpa menyebutkan jumlah
minimalnya
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C. Saya tidak akan member tahu jumlah uang Marwis karena bersifat rahasia
(menjaga rahasia )
D. Member tahu Iwan jumlah uang Marwis dengan pwertimbangan Iwan betul-betul
membutuhkan uang tersebut
E. Mendorong Iwan untuk menagih karena saya tahu Marwis mempunyai uang di
simpanan
Jawaban :
A. Mencoba menasehati Marwis untuk membayar ke Iwan langsung (skor 2)
B. Member gambaran tentang keuangan Marwis tanpa menyebutkan jumlah
minimalnya (skor 3)
C. Saya tidak akan member tahu jumlah uang Marwis karena bersifat rahasia
(menjaga rahasia ) (skor 5)
D. Member tahu Iwan jumlah uang Marwis dengan pwertimbangan Iwan betul-betul
membutuhkan uang tersebut (skor 1)
E. Mendorong Iwan untuk menagih karena saya tahu Marwis mempunyai uang di
simpanan (skor 4)
85. Pilih salah satu pernyataan yang menurut anda paling bisa menggambarkan diri anda.
A. Saya bekerja sesuai kebiasaan rekan-rekan saya bekerja
B. Saya sering lembur untuk menyelesaikan tugas-tugas saya
C. Saya tetap berusaha sesulit apapun tugas yang diberikan ke saya
D. Saya keberatan melakukan tugas yang sekiranya saya tidak mampu
E. Saya bekerja dengan cara dan prosedur yang umum telah dilakukan
Jawaban :
A. Saya bekerja sesuai kebiasaan rekan-rekan saya bekerja (skor 2)
B. Saya sering lembur untuk menyelesaikan tugas-tugas saya (skor 3)
C. Saya tetap berusaha sesulit apapun tugas yang diberikan ke saya (skor 5)
D. Saya keberatan melakukan tugas yang sekiranya saya tidak mampu (skor 1)
E. Saya bekerja dengan cara dan prosedur yang umum telah dilakukan (skor 4)
86. Dalam bekerja, rekan-rekan kerja saya menilai saya sebagai karyawan yang ...
A. Selalu ceria dalam bekerja
B. Menyukai target yang menantang
C. Rasional dalam menetapkan target
D. Selamat dalam menjalankan tugas
E. Serius namun tetap santai dalam bekerja
Jawaban :
A. Selalu ceria dalam bekerja (skor 2)
B. Menyukai target yang menantang (skor 5)
C. Rasional dalam menetapkan target (skor 1)
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D. Selamat dalam menjalankan tugas (skor 4)
E. Serius namun tetap santai dalam bekerja (skor 3)
87. Ketika atasan saya memberikan saya tugas yang sulit,...
A. Saya menganggap tugas tersebut sebagai dorongan untuk menjadi lebih baik
B. Seharusnya atasan saya mempertimbangkan kemampuan bawahannya ketika
memberi tugas
C. Sebaiknya tugas tersebut disertai dengan bimbingan dari yang lebih
berpengalaman
D. Saya menganggap tugas tersebut perlu dipertimbangkan kembali agar tidak
menurunnya motivasi bawahan karena tugas di luar kemampuan
E. Saya mengganggap tugas sulit tersebut sebagai hal yang biasa di hadapi dalam
bekerja
Jawaban :
A. Saya menganggap tugas tersebut sebagai dorongan untuk menjadi lebih baik (skor
5)
B. Seharusnya atasan saya mempertimbangkan kemampuan bawahannya ketika
memberi tugas (skor 2)
C. Sebaiknya tugas tersebut disertai dengan bimbingan dari yang lebih
berpengalaman (skor 3)
D. Saya menganggap tugas tersebut perlu dipertimbangkan kembali agar tidak
menurunnya motivasi bawahan karena tugas di luar kemampuan (skor 1)
E. Saya mengganggap tugas sulit tersebut sebagai hal yang biasa di hadapi dalam
bekerja (skor 4)
88. Ketika atasan saya memberikan tugas yang sulit, yang saya lakukan adalah ...
A. Saya berusaha menyelesaikan sesuai dengan perintah atasan
B. Saya berusaha menyelesaikan tugas sesuai kemampuan saya
C. Saya berusaha menyelesaikan tugas yang mudah agar hasilnya maksimal
D. Saya berusaha menyelesaikan, namun jika belum berhasil maka saya tahu batas
kemampuan saya
E. Saya mengerahkan segenap kemampuan yang saya miliki, jika belum berhasil
saya akan mencoba lagi
Jawaban :
A. Saya berusaha menyelesaikan sesuai dengan perintah atasan (skor 4)
B. Saya berusaha menyelesaikan tugas sesuai kemampuan saya (skor 3)
C. Saya berusaha menyelesaikan tugas yang mudah agar hasilnya maksimal (skor 2)
D. Saya berusaha menyelesaikan, namun jika belum berhasil maka saya tahu batas
kemampuan saya (skor 1)
E. Saya mengerahkan segenap kemampuan yang saya miliki, jika belum berhasil
saya akan mencoba lagi (skor 5)
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89. Ketika menghadapi kegagalan, saya ...
A. Saya merasa itulah kemampuan saya
B. Saya dapat segera bangkit dan memperbaiki kelemahan saya
C. Saya merasa diri saya kurang mampu dan lebih buruk dari orang lain
D. Saya membutuhkan waktu lama untuk membangkitkan kembali semangat saya
E. Saya dapat bangkit kembali asal ada teman atau keluarga yang mendukung saya
Jawaban :
A. Saya merasa itulah kemampuan saya (skor 2)
B. Saya dapat segera bangkit dan memperbaiki kelemahan saya (skor 5)
C. Saya merasa diri saya kurang mampu dan lebih buruk dari orang lain (skor 1)
D. Saya membutuhkan waktu lama untuk membangkitkan kembali semangat saya
(skor 3)
E. Saya dapat bangkit kembali asal ada teman atau keluarga yang mendukung saya
(skor 4)
90. Jenis tugas yang paling saya sukai adalah ...
A. Tugas yang sulit dan menantang
B. Tugas yang tidak menyulitkan saya
C. Tugas yang sesuai dengan kemampuan saya
D. Tugas yang sesuai dengan deskripsi pekerjaan saya
E. Tugas yang mudah saya kerjakan agar hasilnya bisa maksimal
Jawaban :
A. Tugas yang sulit dan menantang (skor 5)
B. Tugas yang tidak menyulitkan saya (skor 1)
C. Tugas yang sesuai dengan kemampuan saya (skor 4)
D. Tugas yang sesuai dengan deskripsi pekerjaan saya (skor 3)
E. Tugas yang mudah saya kerjakan agar hasilnya bisa maksimal (skor 2)
91. Anda akan berangkat mengikuti tes seleksi. Di tengah perjalanan sepeda motor anda
mengalami pecah ban. Untuk menambalkan butuh waktu 10 menit. Padahal waktu tes
tinggal 10 menit lagi. Jarak ketempat tes masih 2 km. Jika anda naik angkot juga
membutuhkan waktu sekitar 10 menit. Di sekitar anda tidak ada tukang ojek. Apa yang
anda lakukan ?
A. Saya akan menuntun motor ke bengkel kemudian naik angkot
B. Saya akan menitipkan motor ke rumah penduduk terdekat kemudian segera naik
angkot (tantangan)
C. Saya akan menitipkan motor ke rumah penduduk kemudian menelpon teman
untuk menjemput dan mengantar ke tempat tes
D. Saya akan menunggu bengkel manambal ban dengan harapan waktu menambal
bisa lebih cepat
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E. Saya akan membatalkan ikut tes karena mempetimbangkan dengan apapun saya
akan terlambat sampai di tempat tes dan kemungkinan diperbolekan ikut tes kecil
Jawaban :
A. Saya akan menuntun motor ke bengkel kemudian naik angkot (skor 3)
B. Saya akan menitipkan motor ke rumah penduduk terdekat kemudian segera naik
angkot (tantangan) (skor 5)
C. Saya akan menitipkan motor ke rumah penduduk kemudian menelpon teman
untuk menjemput dan mengantar ke tempat tes (skor 4)
D. Saya akan menunggu bengkel manambal ban dengan harapan waktu menambal
bisa lebih cepat (skor 2)
E. Saya akan membatalkan ikut tes karena mempetimbangkan dengan apapun saya
akan terlambat sampai di tempat tes dan kemungkinan diperbolekan ikut tes kecil
(skor 1)
92. Jika saya diberi tugas dan hasilnya nanti untuk menentukan besar bonus yang akan saya
terima, maka saya akan ...
A. Berusaha sekuat tenaga agar saya mendapatkan bonus tinggi
B. Berusaha keras menyelesaikan tugas dengan cara yang sehat (kompetisi)
C. Berusaha sebatas kemampuan yang saya miliki
D. Berusaha keras sambil meminta bantuan orang lain untuk mencapai penyelesaian
tugas
E. Bekerja seperti biasanya karena rezeki ada yang mengatur
Jawaban :
A. Berusaha sekuat tenaga agar saya mendapatkan bonus tinggi (skor 5)
B. Berusaha keras menyelesaikan tugas dengan cara yang sehat (kompetisi) (skor 4)
C. Berusaha sebatas kemampuan yang saya miliki (skor 3)
D. Berusaha keras sambil meminta bantuan orang lain untuk mencapai penyelesaian
tugas (skor 2)
E. Bekerja seperti biasanya karena rezeki ada yang mengatur (skor 1)
93. Rekan kerja saya menjadi sumber keluhan bagi rekan kerja yabg lain akibat cara kerjanya
yang lamban. Sebagai temannya, tindakan saya ...
A. Menawarkan bantuan untuk mempercepat penyelesaian tugasnya
B. Menegur cara kerjanya yang lamban karena menghambat kerja orang lain
C. Membiarkan apa yang terjadi, karena semua orang memiliki keunikan cara kerja
snediri
D. Menghindari agar tidak berada satu tim dengannya karena berpotensi
menyulitkan
E. Mengingatkannya akan pola kerjanya dan menawarkan bantuan jika dibutuhkan
Jawaban :
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A. Menawarkan bantuan untuk mempercepat penyelesaian tugasnya (skor 3)
B. Menegur cara kerjanya yang lamban karena menghambat kerja orang lain (skor 4)
C. Membiarkan apa yang terjadi, karena semua orang memiliki keunikan cara kerja
snediri (skor 1)
D. Menghindari agar tidak berada satu tim dengannya karena berpotensi
menyulitkan (skor 2)
E. Mengingatkannya akan pola kerjanya dan menawarkan bantuan jika dibutuhkan
(skor 5)
94. Penilaian orang lain terhadap saya ketika ada yang membuthkan adalah ...
A. Penuh pertimbangan dalam memberikan bantuan
B. Menghindar saat di minta untuk membantu orang lain
C. Individualis, berorientasi pada kepentingan diri sendiri
D. Ringan tangan, membantu siapapun yang membuthkan
E. Loyal terhadap kelompoknya, dengan membantu di luar kelompoknya
Jawaban :
A. Penuh pertimbangan dalam memberikan bantuan (skor 3)
B. Menghindar saat di minta untuk membantu orang lain (skor 1)
C. Individualis, berorientasi pada kepentingan diri sendiri (skor 2)
D. Ringan tangan, membantu siapapun yang membuthkan (skor 5)
E. Loyal terhadap kelompoknya, dengan membantu di luar kelompoknya (skor 4)
95. Menurut anda pekerjaan yang bertanggung jawab dan mempunyai integrasi adalah orang
yang :
A. Bekerja dengan penuh kehati-hatian,teliti, tetapi juga tepat waktu (akurasi kerja)
B. Menyelesaikan tugas dengan cepat
C. Bekerja sesuai dengan tata aturan yang berlaku
D. Mengacu pada perintah atasan
E. Bekerja pada dasar skala prioritas dan tuntutan kondisi sesaat
Jawaban :
A. Bekerja dengan penuh kehati-hatian,teliti, tetapi juga tepat waktu (akurasi kerja)
(skor 4)
B. Menyelesaikan tugas dengan cepat (skor 2)
C. Bekerja sesuai dengan tata aturan yang berlaku (skor 3)
D. Mengacu pada perintah atasan (skor 5)
E. Bekerja pada dasar skala prioritas dan tuntutan kondisi sesaat (skor 1)
96.

Ridwan diminta menyimpan dokumen penilaian kinerja seluruh karyawan PT Maju
Lancar oleh manajer SDM karena mendadak harus pergi, dengan pesan jangan dibuka
karena datanya bersifat rahasia. Tideak ada seorangpun yang tahu bahwa anda diberi
kepercayaan tersebut. Dalam dokumen tersebut memuat data-data tentang pegawai-
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pegawai yang akan dipromosikan. Ridwan adalah salah satu pegawai yang akan
dipromosikan tersebut. Jika Anda sebagai Ridwan, tindakan yang akan anda lakukan
adalah :
A. Melihat dokumen tersebut khusus dokumen yang berkaitan dengan diri anda
B. Melihat seluruh dokumen pegawai yang dicalonkan untuk promosi sekedar untuk
mengetahui saja tanpa member tahu orang lain
C. Tidak membuka dokumen karena sudah dipesan untuk tidak membukanya
(menjaga rahasia)
D. Mengajak satu teman yang anda percaya untuk membuka sekedar untuk melihat
data anda tanpa membocorkan kepada orang lain
E. Menanyakan langsung secara pribadi kepada manajer SDM tentang kesempatan
anda untuk di promosikan
Jawaban:
A. Melihat dokumen tersebut khusus dokumen yang berkaitan dengan diri anda (skor
3)
B. Melihat seluruh dokumen pegawai yang dicalonkan untuk promosi sekedar untuk
mengetahui saja tanpa member tahu orang lain (skor 2)
C. Tidak membuka dokumen karena sudah dipesan untuk tidak membukanya
(menjaga rahasia) (skor 5)
D. Mengajak satu teman yang anda percaya untuk membuka sekedar untuk melihat
data anda tanpa membocorkan kepada orang lain (skor 1)
E. Menanyakan langsung secara pribadi kepada manajer SDM tentang kesempatan
anda untuk di promosikan (skor 4)
97. Jika saya menjadi anggota yang melanggar pakta integritas, maka ketika mendapatkan
teguran biasanya saya :
A. Memberi alasan yang dapat diterima mengapa saya melanggar pakta integritas
B. Saya akan menerima teguran tersebut karena memang salah meskipun
menghadapi konsekuensinya juga akan disalahkan oleh anggota yang lain
C. Menemui Andang sebelum mendapat teguran
D. Menunggu dipanggil dan mempersiapkan jawaban-jawaban yang akan saya
berikan
E. Pasrah akan nasib yang saya terima
Jawaban :
A. Memberi alasan yang dapat diterima mengapa saya melanggar pakta integritas
(skor 3)
B. Saya akan menerima teguran tersebut karena memang salah meskipun
menghadapi konsekuensinya juga akan disalahkan oleh anggota yang lain (skor 5)
C. Menemui Andang sebelum mendapat teguran (skor 1)
D. Menunggu dipanggil dan mempersiapkan jawaban-jawaban yang akan saya
berikan (skor 2)
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E. Pasrah akan nasib yang saya terima (skor 4)
98. Secara umum orang yang mengatakan saya orang yang dapat dipercaya karena :
A. Saya orang yang ramah dan mau mendengar keluhan orang lain
B. Saya orang yang terbuka
C. Saya melakukan apa yang saya katakan (konsisten)
D. Saya siap membantu tanpa memikirkan imbalan yang akan saya terima
E. Saya bersifat sabar dan penuh perhatian terhadap orang lain
Jawaban :
A. Saya orang yang ramah dan mau mendengar keluhan orang lain (skor 1)
B. Saya orang yang terbuka (skor 3)
C. Saya melakukan apa yang saya katakan (konsisten) (skor 5)
D. Saya siap membantu tanpa memikirkan imbalan yang akan saya terima (skor 4)
E. Saya bersifat sabar dan penuh perhatian terhadap orang lain (skor 2)
99. Akan ada libur nasional yang jatuh pada hari selasa. Sudah menjadi kebiasaan umum di
sebuah instansi pemerintahan, tempat Irma kerja,untuk melakukan “bolos masal” di hari
senin dengan alasan “hari kejepit nasional”. Menurut anda, yang sebaiknya dilakukan
oleh Irma adalah :
A. Bertanya pada atasan langsung, apakah diizinkan untuk “bolos masal” di hari
senin
B. Mempelajari aturan yang berlaku secara nasional dan mengikutinya secara
konsisten
C. Menolak “bolos masal” di hari senin karena betentangan dengan nilai-nilai dalam
diri sendiri
D. Masuk setengah hari di hari senin, jika kantor sepi maka tidak melanjutkan kerja
dan memutuskan pulang
E. Mengikuti kebiasaan umum untuk”bolos masal” dihari senin untuk menjaga
toleransi dengan rekan kerja yang lain
Jawaban :
A. Bertanya pada atasan langsung, apakah diizinkan untuk “bolos masal” di hari
senin (skor 3)
B. Mempelajari aturan yang berlaku secara nasional dan mengikutinya secara
konsisten (skor 4)
C. Menolak “bolos masal” di hari senin karena betentangan dengan nilai-nilai dalam
diri sendiri (skor 5)
D. Masuk setengah hari di hari senin, jika kantor sepi maka tidak melanjutkan kerja
dan memutuskan pulang (skor 2)
E. Mengikuti kebiasaan umum untuk”bolos masal” dihari senin untuk menjaga
toleransi dengan rekan kerja yang lain (skor 1)
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100.

Pilihlah salah satu yang paling sesuai dengan apa yang anda lakukan saat bekerja :
A. Saya bekerja susai apa yang ditargetkan pada saya
B. Saya bekerja datang dan pulang tepat pada waktu sesuai jam kerja
C. Saya bersemangat justru ketika menghadapi kesulitandalam bekerja
D. Saya menjadi kurang produktif apabila menghadapi hambatan dalam bekerja
E. Saya melakukan negosiasi apabila mendapatkan target yang saya rasa terlalu
tinggi
Jawaban :
A. Saya bekerja susai apa yang ditargetkan pada saya (skor 4)
B. Saya bekerja datang dan pulang tepat pada waktu sesuai jam kerja (skor 3)
C. Saya bersemangat justru ketika menghadapi kesulitandalam bekerja (skor 5)
D. Saya menjadi kurang produktif apabila menghadapi hambatan dalam bekerja
(skor 1)
E. Saya melakukan negosiasi apabila mendapatkan target yang saya rasa terlalu
tinggi (skor 2)
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"Kelulusan menjadi CPNS bukan seperti ujian di bangku kuliah, jika Anda
menjawab dengan benar beberapa soal pertanyaan maka Anda dinyatakan lulus,
tapi nilai akhir kelulusan seleksi cpns ditentukan oleh siapa yang mendapat nilai
SKOR TERTINGGI secara rangking pada formasi yang dilamar. Yakinlah dengan
kemampuan diri dan didukung persiapan yang maksimal, maka Anda akan
menjadi yang terbaik dan lulus cpns tanpa sogokan "
(Dr. H. Faisal Saleh, M. Si)
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HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG!
UNDANG
Dilarang keras menerjemahkan, menyalin, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi
modul pembelajaran ini tanpa izin tertulis dari pemegang hak cipta.
Sanksi Pelanggaran Pasal 44:
Undang-undang
undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Perubahan atas Undang-undang
undang Nomor 6
Tahun 1982 Tentang Hak Cipta.
1) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu
ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7
(tujuh) tahun dan/atau
an/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,100.000.000, (seratus juta rupiah).
2) Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual
kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), dipidana
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun
dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,50.000.000, (lima puluh juta rupiah).
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