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KOMPETISI KE-2 

CPNSONLINE INDONESIA 

(Tgl pelaksanaan 18– 21 Juli 2013) 

 

MATERI: 
Tes Kompetensi Dasar (TKD) 

TKB Administrasi 
 

 

1. Keterlibatan militer di bidang politik pada masa Demokrasi Terpimpin tidak terlepas dari 

dukungan rakyat yang dilegitimasikan dalam program civic mission. Salah satu 

perwujudan civic mission ini adalah .. . 

A. melarang kegiatan PKI di Indonesia 

B. melaksankan program pembangunan 

C. berusaha menarik dukungan rakyat atas peran sosial politiknya 

D. menunjukkan kekuatan fisik militer kepada Soekarno 

 

JAWABAN: 

C. berusaha menarik dukungan rakyat atas peran sosial politiknya 

 

2. Setiap tanggal 17 Agustus, rakyat Indonesia selalu merayakan Hari Kemerdekaan sebagai 

haris besar nasional. Kegiatan seperti ini termasuk dalam kapabilitas sistem politik … 

A.  regulatif 

B.  responsif 

C.  simbolik 

D.  ekstraktif 

 

JAWABAN: 

C. Simbolik 

Kemampuan membangun pencitraan atau juga rasa bangga terhadap negaranya. 

Adapun: 

- regulatif sifatnya pengaturan sehingga mampu mengontrol dan mengendalikan. 

- responsif adalah kemampuan sistem politik menaggapi berbagai persoalan. 
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- ekstraktif terkait dengan kemampuan sistem politik mengelola sumber-sumber  SDA dan 

SDM. 

 

3. Berikut termasuk kebijakan massa mengembang pada masa Orde Baru, kecuali . . . 

A. pembatasan politik tidak berlaku bagi Golkar 

B. masyarakat tidak memiliki hubungan dekat dengan partai politik 

C. memperbolehkan partai politik memiliki perwakilan di tingkat kecamatan 

D. memberikan kesempatan kepada Golkar untuk menjangkau masyarakat di tingkat desa 

 

JAWABAN: 

C. memperbolehkan partai politik memiliki perwakilan di tingkat kecamatan. 

sebab parpol hanya diperbolehkan memiliki perwakilan sampai tingkat kabupaten saja. 

 

4. DPRD sebagai sebagai wakil rakyat di daerah meminta penjelasan kepada pemerintah 

Daerah dalam kebijakaannya, hal tersebut merupakan perwujudan DPRD dalam 

menggunakan .... 

A.Hak Angket 

B.Hak Amandemen 

C.Hak Interpelasi 

D.Hak Menyatakan Pendapat 

 

JAWABAN: 

C. Hak Interpelasi 

Hak interpelasi adalah hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah daerah dalam 

pelaksanaan kebijakan daerah yang dirasakan kurang menunjang untuk kepentingan 

umum. 

Adapun: 

� hak angket adalah hak DPRD untuk mengadakan penyelidikan . 

� hak amandemen hak untuk mengadakan perubahan rancangan peraturan daerah  

� hak menyatakan pendapat adalah hak hak DPRD untuk menyatakan pendapat 

terhadap kebijakan kepala daerah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di 
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daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut 

pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.  

 

5. Pemungutan semua penerimaan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi 

bertujuan.... 

A.memupuk dana untuk kepentingan Daerah 

B.memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD 

C.mencapai sasaran yang ditetapkan dalam APBD 

D.mencapai target yang ditetapkan Daerah 

 

JAWABAN: 

B. memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD 

karena adalah termasuk dalam Pemungutan semua penerimaan Daerah dalam rangka 

pelaksanaan desentralisasi  

Adapun: 

- memupuk dana untuk kepentingan Daerah tidak termasuk dalam Pemungutan semua 

penerimaan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi  

- mencapai sasaran yang ditetapkan dalam APBD tidak termasuk dalam Pemungutan 

semua penerimaan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi  

- mencapai target yang ditetapkan Daerah tidak termasuk dalam Pemungutan semua 

penerimaan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 

 

6. Koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah meliputi berikut..... 

A. koordinasi perencanaan 

B. koordinasi pelaksanaan 

C. koordinasi pelaporan 

D. koordinasi pengawasan 

 

JAWABAN: 

D. koordinasi pengawasan 

karena koordinasi pengawasan tidak termasuk dalam koordinasi penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah, hal tersebut menjadi kewenangan lembaga lain  
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Adapun: 

- koordinasi perencanaan masih merupakan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah  

- koordinasi pelaksanaan masih merupakan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah  

- koordinasi pelaporan masih merupakan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah  

 

7. Perselisihan antara suatu Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Kota dalam suatu 

wilayah Provinsi diselesaikan oleh.... 

A.Presiden 

B.Menteri Dalam Negeri 

C.Gubernur 

D.Pengadilan Negeri 

 

JAWABAN: 

C.Gubernur 

Karena Gubernur sebagai atasan langsung dan tanggung jawab dilingkungan wilayah 

yang menjadi kewenangannya. Apabila terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi 

pemerintahan antar kabupaten/kota dalam satu provinsi, Gubernur menyelesaikan 

perselisihan dimaksud. Apabila terjadi perselisihan antarprovinsi, antara provinsi dan 

kabupaten/kota di wilayahnya, serta antara provinsi dan kabupaten/kota di luar 

wilayahnya, Menteri Dalam Negeri menyelesaikan perselisihan dimaksud.  

Adapun: 

- Presiden, karena kurang tepat bukan Presiden tetapi daerah atasan langsung yang 

menanganinya  

- Menteri Dalam Negeri, karena kurang tepat bukan langsung Menteri Dalam Negeri, 

walupun menteri tersebut yang menjadi kewenangan permasalahan pemerintahan daerah  

- Pengadilan Negeri, kurang tepat bukan Pengadilan Negeri sebab kelembagaan 

 

8. Beradasarkan  hukum tata Negara Indonesia, jika presiden dan wakil presiden meninggal 

dunia, maka pelaksanaan tugas kepresidenan dipegang oleh …. 
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A. Ketua DPR 

B. Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hankam 

C. Ketua Mahkamah Agung 

D. Ketua MPR 

 

Jwb : B. Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hankam 

Pembahasan :  

Sesuai konstitusi, bila Presiden dan Wapres berhalangan tetap, maka Menteri Dalam 

Negeri, Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan sebagai pelaksana tugas 

kepresidenan hingga Presiden dan atau Wapres baru terpilih. 

Pasal 8 Ayat (3) UUD 1945 

 (3) Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat 

melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas 

kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri 

Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis 

Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil 

Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai 

politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya 

rneraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan sebelumnya, sampai berakhir 

masa jabatannya. 

 

9. MPR sesuai UUD 45 hasil amademen yang terakhir terdiri dari… 

A. DPR, Utusan Golongan dan ABRI 

B. DPR dan DPD 

C. DPR, Pemerintah dan ABRI 

D. DPR, DPD, ABRI 

 

JWB : B. DPR dan DPD 

Pembahasan : 

Berdasarkan pasal 2 ayat 1 UUD 1945, disebutkan bahwa “MPR terdiri atas anggota DPR 

dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan 

undang-undang”. 
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10. Selama pemerintahan Order Baru, Proses pemilihan presiden oleh MPR dapat 

dilaksanakan secara teratur sesuai  pemilihan umum. 

SEBAB 

Lembaga MPR pada masa Orde Baru mempunyai tugas mengangkat presiden dan wakil 

presiden selain menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). 

 

JWB : B. 

Pembahasan : 

Pernyataan benar  Orde Baru (11 Maret 1966-21 Mei 1998) telah mengadakan Pemilu 

sebanyak enam kali. 

Alasan benar, tetapi tidak menunjukkan hubungan sebab akibat : MPR pada masa Orde 

Baru  berhasil memilih presiden dan wakil presiden, serta menetapkan GBHN. 

 

11. Sejak Pemilu tahun 1971 anggota militer diperbolehkan memberikan suara untuk memilih 

wakilnya di fraksi ABRI 

SEBAB 

Pada masa Orde Baru, anggota ABRI banyak yang menduduki jabatan di legislatif dan 

eksekutif. 

 

JWB : D. 

Pembahasan : 

Pernyataan : salah 

Pemilu tahun 1971 adalah Pemilu pertama pada zaman Orde Baru yang melarang anggota 

ABRI Ikut serta memberikan suaranya. 

Alasan: Benar  

Sebagian konsekuensinya. Anggota ABRI mendapat jatah kursi DPR. Peran ABRI 

mendapat jatah kursi di DPR. Peran ABRI semakin bertambah dengan munculnya 

Dwifungsi ABRI, yaitu ABRI sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan, serta ABRI 

sebagai kekuatan social. 
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12. Kebijakan fiskal pada dasarnya merupakan kebijakan pemerintah yang dilakukan untuk 

mengatur jumlah uang yang beredar. 

SEBAB 

Bila jumlah uang yang beredar bertambah dapat menyebabkan inflasi. 

 

JWB :  D. 

Pembahsan : 

Pernyataan salah: Kebijakan fiskal adalah kebijakan dalam anggaran (penerimaan dan 

pengeluaran Negara) bukan dalam bidang keuangan. Sedangkan, kebijakan yang 

mengatur jumlah uang yang beredar adalah kebijakan moneter. 

Alasan benar: Inflasi adalah proses meningkatnya harga-harga secara umum yang 

disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat. Ciri-

ciri infalsi, antara lain bertambahnya jumlah uang yang beredar dan naiknya harga-harga 

barang secara umum dalam jangaka panjang. 

 

13. Urbanisasi tidak  hanya berarti pindahan penduduk dari desa ke kota. 

SEBAB 

Urbanisasi juga bisa berarti pemekaran daerah yang berciri kehidupan rural. 

 

JWB : C 

Pembahasan : 

Pernyataan benar: Urbanisasi tidak hanya berarti perpindahan penduduk dari desa ke 

kota, tetapi dapat berarti pemekaran daerah.  

Alasan salah : Urbanisasi juga dapat berarti pemekaran daerah yang bercirikan kota 

(urban) bukan berciri kehidupan rural. 

 

14. Indonesia termasuk Negara yang memiliki potensi bencana sangat tinggi dengan tingkat 

mitigasi rendah. 

SEBAB 

Kualitas bangunan,  kepadatan bangunan, dan kepadatan penduduk menjadi factor yang 

dapat memengaruhi risiko bencana ikutan. 
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JWB : B. 

Pembahasan : 

Pernyataan benar: Indonesia termasuk Negara yang mempunyai potensi bencana sangat 

tinggi, meliputi factor alam. Namun, mitigasi (pencegahan) penanganan bencana sangat 

rendah. 

Alasan benar, tetapi tidak menunjukkan hubungan sebab akibat : Bencana ikutan, seperti 

kualitas bangunan dan kepadatan penduduk menjadi factor yang dapat memengaruhi 

risiko bencana. 

 

15. Dalam rangka peningkatan produksi pertanian, pola intensifikasi pertanian terus 

dilakukan oleh pemerintah. 

SEBAB 

Program Intensifikasi pertanian dilakukan dengan membuka lahan pertanian baru. 

 

JWB:  C 

Pembahasan: 

Pernyataan benar: Peningkatan produksi pertanian di lahan yang sempit sangat cocok 

dengan pola intensifikasi pertanian dengan Panca Usaha Tani, yaitu pengolahan lahan, 

bibit unggul, pemberantasan hama, pemupukan, dan penyuluhan pertanian. 

Alasan salah : Pembukaan lahan pertanian baru disebut ekstensifikasi bukan intensifikasi. 

 

16. Menurut Benedict Anderson dan Ruth McVey dalam white paper menyebutkan bahwa 

peristiwa G30S disebabkan oleh …. 

A. Keinginan Soekarno untuk merebut kekuasaan. 

B. Kepentingan politik soekarno yang ingin menyingkirkan jenderal-jenderal AD. 

C. PKI yang ingin menggulingkan Soekarno 

D. Konflik internal dalam tubuh Angkatan Darat. 

E. Pertentangan politik PKI- Angkatan Darat. 

 

JWB : D. Konflik internal dalam tubuh Angkatan Darat. 

Pembahasan : 
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Versi peristiwa G30S menurut Benedict Anderson dan Ruth McVey dalam white paper 

sebabkan karena adanya konflik internal AD yang terbagi menjadi dua kubu: pro PKI dan 

anti PKI. 

 

17. Cultuurstelse mengadopsi dari sistem serupa yang pernah dilaksanakan pada masa VOC  

 SEBAB   

Cultuurprocenten ternyata sangat menguntungkan rakyat pribumi. 

 

JWB: C 

Pembahasan: 

Pernyataan benar: 

Cultuurstelse mengadopsi dari verplichte Leverantie dan contingenten pada masa VOC. 

Alasan salah: 

Cultuurprocenten tidak menguntungkan pribumi tapi hanya bupati saja sebagai tenaga 

feodal. 

 

18. Pemerintah RI pernah melakukan kebijakan yang dikenal dengan kebijakan gunting 

Sjafrudin, yaitu uang yang nilainya Rp 5,00 ke atas nilainya dipotong 50%, hal ini 

merupakan kebijakan moneter yang dinamakan…. 

A. Kebijakan kredit selektif 

B. Kebijakan uang ketat 

C. Kebijakan sanering 

D. Kebijakan cadangan kas 

E. Politik diskonto 

 

JWB : C. Kebijakan Sanering 

Pembahasan : 

Sanering adalah pemotongan daya beli masyarakat melalui pemotongan nilai uang. Hal 

yang sama tidak dilakukan pada harga-harga barang, sehingga daya beli masyarakat 

menurun. Salah satu tujuan  

Sanering adalah untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Kebijakan 

Gunting Sjafrudin dikeluarkan pada tanggal 19 Maret 1950, di mana uang di gunting 
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menjadi 2 bagian. Bagian kiri digunakan sebagai alat pembayaran sedangkan bagian 

kanan ditukarkan dengan ORI 1950. Jadi nilai uang berlaku hanya setengah dari nilai 

nominal. 

 

19. Kelemahan struktur organisasi tipe fungsional dibandingkan dengan struktur organisasi 

tipe garis adalah … 

A. Terlalu banyak leveling 

B. Adanya unit of command 

C. Strukturnya cenderung berbentuk runcing (tall) 

D. Manager dituntut memiliki pengetahuan yang luas 

E. Bawahan lebih sulit melaksanakan perintah atasan 

 

JWB : E. Bawahan lebih sulit melaksanakan perintah atasan. 

Pembahasan : 

Dalam Organisasi fungsional, pemimpin tidak mempunyai bawahan yang jelas karena 

setiap atasan berwenang memberikan komando pada setiap bawahan, sedangkan 

organisasi garis hanya mengenal satu komando. 

Kelemahan Struktur organisasi tipe fungsional, yaitu : 

- Sulit mengadakan mutasi (perpindahan antarfungsi) 

- Koordinasi secara menyeluruh sulit dilaksanakan 

- Terjadi pengkotak-kotakan dalam tubuh organisasi 

- Bawahan lebih sulit melaksanakan perintah atasan karena dalam penerimaan tugas 

sering terdapat kesimpangsiuran dalam perintah. 

 

20. Mana yang salah dari pernyataan mengenai lagu daerah di bawah ini : 

A. Goro-gorone dari Maluku  

B. Gundul Pacul dari Jawa Tengah 

C. Ampar-Ampar Pisang dari kalimantan selatan 

D. Cik-Cik Periuk dari sumatera Barat 

 

JWB : D. cik-cik periuk dari Sumatera Barat 

Pembahasan:  
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- Lagu Cik-Cik Periuk berasal dari daerah kalimantan Barat, bukan Sumatera barat 

- Lagu Goro-Gorone berasal dari daerah provinsi Maluku. 

- Lagu Gundul Pacul berasal dari daerah provinsi  jawa Tengah. 

- Lagu Ampar-Ampar Pisang berasal dari daerah provinsi Kalimantan selatan. 

 

21. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2013 diprediksi mengalami penurunan dari 

sekitar 6% menjadi 4%. Hal ini berarti pada tahun 2013 …. 

A. Produksi nasional Indonesia (GDP) mengalami minus 2% 

B. Produksi nasional Indonesia (GDP) mengalami pertumbuhan 4% 

C. Konsumsi masyarakat Indonesia akan mengalami penurunan sekitar 2% 

D. Konsumsi masyarakat Indonesia tinggal 4% saja 

E. Pendapatan nasional tumbuh melambat dibanding tahun-tahun sebelumnya 

 

JWB : B. Produksi nasional Indonesia (GDP) mengalami pertumbuhan 4% 

Pembahasan : 

Pertumbuhan ekonomi (economic growth) adalah proses kenaikan kapasitas produksi dari 

suatu Negara yang ditandai dengan kenaikan pendapatan nasional. Pertumbuhan ekonomi 

yang dicapai suatu Negara diukur dengan perkembangan produksi nasional bruto (Gross 

National Product/GNP) yang dicapai Negara tersebut. 

Jadi, pertumbuhan ekonomi tahun 2013 mengalami penurunan dari 6% menjadi 4%, 

artinya pendapatan nasional  tumbuh sebesar  6% pada tahun 2012 dan 4% pada tahun 

2013. 

 

22. Salah satu keberhasilan Kabinet Ali Sastromidjojo dalam menjalankan haluan politik luar 

negeri bebas aktif adalah… 

A. Pembukaan hubungan diplomatika dengan Negara-negara Timur Tengah 

B. Perjuangan Diplomasi Menyelesaikan masalah Irian Barat dengan pembubaran Uni 

Indonesia-Belanda;  

C. Mengadakan Musyawarah Nasional (Munas) untuk meredakan pergolakan di berbagai 

daerah 

D. Penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika 

E. Pembentukan kerjasama ekonomi Asia lahirnya Asean 
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JWB : D. Penyelenggaraan  konferensi Asia Afrika. 

Pembahasan: 

Kabinet Ali Sastroamidjojo I, sering disebut Kabinet Ali-Wongso atau Kabinet Ali-

Wongso-Arifin, memerintah pada periode 30 Juli 1953 - 12 Agustus 1955. Prestasi yang 

dicapai adalah terlaksananya Konferensi Asia Afrika di Bandung 18-24 April 1955. 

Meskipun Kabinet Ali Sastroamidjojo berhasil dalam politik luar negeri yaitu, dengan 

menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika di Bandung pada bulan April 1955, namun 

Kabinet Ali Sastroamidjojo harus meletakkan jabatan sebelum dapat melaksanakan tugas 

utamanya yaitu pemilu, alasannya karena pimpinan TNI-AD menolak pimpinan baru yang 

diangkat Menteri Pertahanan. 

 

23. Saya kemukakan masalah itu beberapa hari yang lalu. Subjek kalimat ini adalah… 

A. Saya 

B. Saya kemukakan 

C. Masalah itu 

D. Beberapa hari yang lalu 

 

JWB : C. Masalah itu. 

Pembahasan : 

Kalimat “saya kemukakan masalah itu beberapa hari yang lalu”. Merupakan sebuah 

kalimat pasif, yang berpola : PSK, dengan rincian : 

Predikat : saya kemukakan 

Subjek  : Masalah itu 

Keterangan waktu : beberapa hari yang lalu. 

 

24. Di dalam sebuah Koran diberitakan bahwa beberapa hari yang lalu lebih lima ratus buruh 

berunjuk rasa di depan gedung MPR/DPR menuntut perbaikan upah. Jika berita ini benar, 

manakah di antara yang berikut ini paling sesuai? 

A. Setiap kali menginginkan kenaikan upah, buruh berunjuk rasa di depan gedung 

MPR/DPR 

B. Hanya dengan berunjuk rasa, upah akan naik. 
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C. Buruh berjumlah 520 orang melakukan unjuk rasa di depan gedung MPR/DPR 

D. Satu-satunya tempat berunjuk rasa bagi buruh agar naik adalah di sekitar gedung 

MPR/DPR 

 

JWB : C. Buruh berjumlah 520 orang melakukan unjuk rasa di depan gedung MPR/DPR. 

Pembahasan : 

Dari soal disebutkan bahwa yang berunjuk rasa “lima ratus”. Angka tersebut dapat 

menunjuk angka 520. Sementara pilihan ganda A, B, dan D jelas salah. 

 

25. Proses pembentukan kata berkedudukan  adalah duduk > kedudukan > berkedudukan. 

Proses yang sama terdapat pada bentukan kata dalam kalimat, kecuali …. 

A. Mereka berkesempatan menimpa selama dua malam. 

B. Bencana berkepanjangan menimpa daerah mereka. 

C. Polisi berkesimpulan bahwa mereka memang bersalah. 

D. Program Melati berkesinambungan dengan program sebelumnya. 

E. Setiap warga berkewajiban membersihkan lingkungan masing-masing. 

 

JWB : D. Program Melati berkesinambungan dengan program sebelumnya. 

Pembahasan : 

Duduk  > kedudukan  > berkedudukan 

A. Sempat  > kesempatan > berkesempatan 

B. Panjang  > kepanjangan > berkepanjangan 

C. Simpul  > kesimpulan > berkesimpulan 

D. Sambung > sinambung > kesinambungan  > berkesinambungan 

E. Wajib  > kewajiban > berkewajiban 

Pada penjelasan tersebut, Proses pembentukan kata berkedudukan  sama dengan 

proses pembentukan kata berkesempatan, berkepanjangan, berkesimpulan, dan 

berkewajiban. 

Jadi, Proses yang pembentukan yang tidak sama dengan kata berkedudukan adalah 

berkesinambungan. 
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26. Kami sampaikan kiriman itu beberapa hari yang lalu. Pola kalimat ini adalah… 

A. SPOK 

B. SPK 

C. PSK 

D. SP 

 

Jwb : C. PSK 

Pembahasan : 

Kalimat “kami sampaikan kiriman itu beberapa hari yang lalu”. Merupakan kalimat  

pasif yang berpola : PSK   

dengan rincian: 

Predikat  : Kami sampaikan 

Subjek  : kiriman itu 

Keterangan waktu : beberapa hari yang lalu.  

Kalimat tersebut bisa dibalik menjadi: kiriman itu kami sampaikan beberapa hari yang 

lalu. 

 

27. Manakah kalimat di bawah  ini yang termasuk kalimat efektif? 

A. Dalam musyawarah itu menghasilkan lima ketetapan yang harus dilaksanakn bersama. 

B. Dalam pertemuan itu memutuskan bahwa Andi yang ditunjuk menjadi ketua koperasi. 

C. Kegagalan proyek itu karena perancangan yang tidak baik dan pengawasan yang 

kurang cermat. 

D. Meskipun Negara itu merupakan penghasil kapas nomor satu dunia, tetapi harga 

tekstilnya sangat tinggi. 

E. Budiman ingin menjadi umumnya di sekolahnya, tetapi ia hanya berhasil menjadi 

juara ketiga. 

 

JWB :  E. Budiman ingin menjadi umumnya di sekolahnya, tetapi ia hanya berhasil 

menjadi juara ketiga. 

Pembahasan : 

A. Kata “ dalam “ di depan S tidak efektif karena akan melemahkan fungsi S. 

B. Kata depan “ dalam” tidak boleh diletakkan  di depan S 
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C. Kalimat tersebut tidak efektif, seharusnya : 

������ 

�
 itu / 

	
	
�

�
 / 

���
�
	


�
 

D. Konjungsi “ meskipun” dan “tetapi” dipergunakan salah satu saja. Lebih Jelasnya: 

Negara itu merupakan penghasilan kappa nomor satu dunia, tetapi harga testilnya 

sangat tinggi. 

E. Kalimat efektif. 

 

28. Pranadjaja contributed a great deal to Indonesia music by… 

A. Singing, teaching, and lecturing 

B. Singing, as a teacher, and lecturer 

C. Singing, a teacher and lecturing 

D. Singing, teaching, and as a lecturer 

JWB :  A. Singing, teacing, and lecturing. 

Pembahasan : 

Pranajadja contributed a great deal to Indonesia music by singing, teaching, and 

lecturing. (kata by harus diikutin dengan verbing). 

 

29. Before the construction of Panama Canal, ships … around the tip of south America to get 

the Pacific Ocean from Atlantic Ocean. 

A. Should have traveled 

B. Must have traveled 

C. Had to traveled 

D. Have traveled 

 

JWB : B. Must have traveled. 

Pembahasan :  

The construction of Panama Canal  merupakan suatu kejadian past ( lampau). 

Before + past tense, past perfect tense (before + S + V2, S + had + V3) 

Maka pilihan jawaban C dan D secara tenses tidak tepat digunakan untuk melengkapi 

kalimat ini karena had to (V2) merupakan bentuk past dari have to sedangkan bentuk 

present perfect. 
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30. “Did you complete your term paper last night?” 

“_______,but I was too tired” 

A. I was lucky 

B. I should have done it 

C. I’m terribly sorry 

D. I couldn’t make it 

E. I manage to 

 

JWB : B. I should have done it 

Pembahasan : 

Apabila merujuk pada ungkapan : “but I was too tired” dapat disimpulkan bahwa saat itu 

tugasnya belum dikerjakan karena keletihan sehingga kalimat sebelum kata “but” 

mengandung makna hal yang seharunya dilakukan kata “seharunya” dalam bahasa 

inggris menggunakan kata should (modal) agar lebih sopan. 

Karena tense dalam soal menggunakan past Perfect maka pola Modal yang digunakan 

adalah  Modal Perfect  (Should have + V ). 

 

31. The art of singing is …… humanity. 

A. As old 

B. Old as 

C. As old as 

D. So old 

 

JWB : C. As old as 

Pembahasan : 

The art of singing is as old as humanity. (Rumus degree of comparation = as + kata sifat 

+ as) Artinya : Seni tarik suara sama tuanya dengan umat manusia. 

 

32. ______his parents had wanted him to be a governmet administrator whe he graduated 

from college, he ended up to be the most wanted terrorist of the country. 

A. When 

B. While 
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C. Until 

D. Since 

E. Unless 

 

JWB : B. While 

Pembahasan : 

Pada kalimat pada soal, terdapat kekontrasan dimana orang tua ingin anaknya menjadi 

staff administrasi pemerintah, namun kenyataanya anaknya menjadi buron teroris. 

Jadi, konjugsi/kata hubungan yang tepat yang terdapat di awal kalimat Walaupun 

(while). Lihat skema berikut ini : 

While 

(walaupun) 

Harapan 

Orang 

Tuanya 

Ingin dia 

Menjadi 

Pegawai 

negeri 

Kenyataan 

Dia menjadi 

buronan 

((teroris) 

Pemerintahan 

 

33. I’ve just received an email from the bookstore _________that the newest Harry Potter 

novel will be available next week. 

A. To say 

B. Saying 

C. Which said 

D. To be saying 

E. Said 

 

JWB : B. Saying 

Pembahasan : 

“I’ve just received an email from the bookstore …. That the newest Harry Potter novel 

will be available next week” (Saya baru saja menerima suara elektronik dari took buku itu 

… bahwa novel Harry Potter yang terbaru akan tesedia minggu depan). 
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Kata yang tepat untuk mengisi titik-titik di atas bermakna “yang 

memberitahukan”(saying). 

 

34. SINONIM : KAOLIN=… 

A. Tanah merah  

B. Batu lintang  

C. Bahan porselin 

D. Tanah genteng  

E. Shaolin 

 

JWB : C. Bahan Porselin 

Pembahasan : 

 Sinonim dari kaolin = tanah liat putih lunak – bahan pembuat porselen 

 

35. SINONIM : UGAHARI= …. 

A. Sederhana 

B. Sempurna 

C. Kompleks 

D. Rumit 

E. Besar 

 

JWB : A. Sederhana. 

Pembahasan : 

Ugahari = sederhana, sahaja, pertengahan, moderat, biasa, elementer, sedang, prasaja 

 

36. ANTONIM:  ABSURD >< 

A. Membingungkan 

B. Tidak masuk akal 

C.  Terhubung 

D. Bermakna ganda 

E. Masuk akal 
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JWB : E. Masuk akal 

Pembahasan : 

ABSURD merupakan kata serapan dari bahasa asing yang artinya tidak masuk akal. Jika 

ada kata yang berawalan AB = tidak, misalnya ABNORMAL = tidak normal. Jadi 

jawaban yang paling tepat untuk soal diatas adalah E (masuk akal). 

Jawaban B (tidak masuk akal) adalah sinonim, berarti antonimnya adalah masuk akal. 

 

37. ANTONIM:   HOSTILE >< 

A. Bermusuhan 

B. Tak bersahabat 

C. Perkenalan 

D. Persahabatan 

E. Perkampungan 

 

JWB : D. Persahabatan 

Pembahasan : 

Kata Hostile berasal dari bahasa inggris yang artinya bermusuhan, jadi antonimnya adalah 

D (persahabatan). 

 

38. Kelompok kata: 

A. Alfa 

B. Teta 

C. Epsilon 

D. Gamma 

E. Ganesha 

 

JWB : E. Genesha 

Pembahasan : 

Semuanya adalah nama-nama satuan dalam fisika kecuali ganesa (nama patung atau dewa 

pendidikan). 
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39. Pilihlah mana yang berbeda! 

A. Sahara 

B. Kalahari 

C. Sinai 

D. Amazon 

E. Gobi 

 

JWD : D. Amazon 

Pembahasan : 

Semuanya termasuk nama gurun, kecuali Amazon (nama sungai). 

 

40. Manakah nama yang tidak termasuk dalam kelompok? 

A. Soekarno 

B. Soeharto 

C. BJ Habibie 

D. Adam Malik 

E. Abdurahman Wahid 

 

JWB : D. Adam Malik 

Pembahasan : 

Adam Malik adalah nama yang tidak termasuk nama Presiden RI, sementara nama yang 

lainnya adalah nama Presiden RI. 

 

41. Jika Jakarta adalah kuda, Surabaya adalah sapi dan medan adalah kambing, maka Manado 

adalah…. 

A. Merpati 

B. Ikan 

C. Unggas 

D. Harimau 

 

JWB : D. Harimau 

Pembahasan : 



KOMPETISI CPNSONLINE KE-2 Page 21 

WWW.CPNSONLINE.COM 

Pengandaian yang dilakukan terhadap nama kota-kota tersebut adalah dengan hewan 

berkaki empat., Merpati, ikan dan unggas bukanlah hewan berkaki empat. 

 

42. Deret: 2, 4, 10, 11, 22, …. 

A. 55 

B. 44 

C. 33 

D. 32 

E. 26 

 

JWB :  A. 55 

 

43. Deret:  0, 10, 28, 54, 88, 130, …. 

A. 150 

B. 164 

C. 172 

D. 180 

E. 196 

 

JWB : D. 180 
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44. Tedapat angka sebagai berikut 75%; 0,745; 25/34; 285/375. Jika diurutkan  dari yang 

terkecil hingga terbesar, maka rangkaian angka tersebut adalah …. 

A. 75%; 0,754; 25/34; 285/375 

B. 0,745; 75%; 25/34; 285/375 

C. 25/34; 0,745; 75%; 285/375 

D. 25/34; 0,745; 285/375; 75% 

E. 285/375: 75%;25/34; 0,754. 

 

JWB : C. 25/34; 0,745; 75%; 285/375 

Pembahasan: 

25/34=0,735; 

0,745=0,745; 

75% = 0,75; 

285/375=0,76 

Jadi, Urutan bilangan dari yang terkecil adalah: . 25/34; 0,745; 75%; 285/375 

 

45. Jika BUMI = 45, sementara BULAN = 50, maka MATAHARI = …. 

A. 66 

B. 71 

C. 80 

D. 60 

 

JWB : B. 71 

Pembahasan : 

A = 1, B = 2, C = 3, …,H = 8, I = 9,…, L = 12, M = 13, N = 14, …, R =18, …, T =20, U 

= 21, …,Z = 26 

Jadi, BUMI = B+U+M+I = 2 + 21 + 13 + 9 = 45; 

MATAHARI = M+A+T+A+H+A+R+I = 13 + 1 + 20 + 1 + 8 + 1 + 18 + 9 = 71 

 

46. Jika FACE – DIED = -67, HIDE – BEAD =? 

A. 140 

B. 150 
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C. 160 

D. 170 

 

Jwb : A. 140 

Pembahasan: 

Posisi urutan abjad setiap huruf dipangkatkan lalu ditambahkan dan dikurangi, sehingga 

hasilnya diperoleh seperti berikut : 

(�� + �� + �� + ��) – (�� + �� + �� ��) 

=(6� + 1� + 3� + 5�) – (4� + 9� + 5� + 4�) 

=71 - 138 = – 67 

Maka untuk HIDE – BEAD adalah : 

(8� + 9� + 4� + 5�) – (2� + 5� + 1� + 4�)  

=186 – 46 =140 

 

47. KONSTITUSI : PREAMBULE = 

A. Opera : intermezzo 

B. Skripsi : pendahuluan 

C. Drama : epilog 

D. Buku : kata pengantar 

E. Tubuh : Pakaian 

 

JWB : D. Buku : Kata pengantar 

Pembahasan : 

Konstitusi : preambule = buku : kata pengantar keduanya sama-sama mempunyai 

hubungan “diawali dengan”. 

Kontitusi  diawali dengan preambule  (pembukaan), sedangkan buku  diawalin dengan 

kata pengantar. 

 

48. HEMPASAN : ABRASI = 

A. Serpihan : reruntuhan 

B. Rerentuhan : penghancuran 

C. Rayuan : pujian 
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D. Memasak : panas 

E. Membakar : asap 

 

JWB : B. Rerentuhan : penghancuran 

Hempasan : abrasi = reruntuhan : penghancuran. 

Keduanya sama-sama mempunyai hubungan tentang” menyebabkan”. 

Hempasan menyebabkan abrasi, sedangkan reruntuhan menyebabkan penghancuran 

 

49. TAPE : RAGI 

A. Antiseptik : lodium 

B. Kuman : Penicilin 

C. Obat : Aspirin 

D. Pasta gigi : Flour 

E. Minum : Soda 

 

JWB : A. Antiseptik : lodium 

Pembahasan : 

Keduanya sama-sama mempunyai hubungan tentang” mengandung”. 

TAPE : Ragi (tape mengandung ragi). 

ANTISEPTIK: IODIUM (antiseptic mengandung iodium). 

 

50. METEOROLOGI : PATOLOGI : ASTRONOMI 

A. Angkasa : tubuh : laut 

B. Planet : bintang : udara 

C. Cuaca : penyakit : bintang 

D. Komet : bulan : bumi 

E. Matahari : : tat surya : bumi 

 

JWB : C. cuaca : penyakit : bintang 

Pembahasan : 

METEOROLOGI : PATOLOGI : ASTRONOMI (meteorology = ilmu tentang cuaca, 

patologi = penyakit, astronomi = ilmu tentang bintang). 
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51. INTRODUKSI : ISI : PENUTUP = 

A. Batang : tubuh : akhir 

B. Musik : adegan : pemanasan 

C. Kosong : penuh : simpan 

D. Awalan : akhiran : sisipkan 

E. Kepala : tubuh : ekor 

 

JWB : E. Kepala : tubuh : ekor 

Pembahasan : 

INTRODUKSI : ISI : PENUTUP ( sesuatu ada introduksi sebagai awal, isi sebagai inti 

dan penutup sebagai akhir). 

KEPALA : TUBUH : EKOR (sesuatu punya kepala sebagai bagian awal, tubuh sebagai 

bagian tengah dan ekor sebagian bagian belakang). 

 

52. Semua bola berwarna hijau. Sebagian bola dipakai bermain futsal. 

A. Semua bola warna hijau dan dipakai bermain futsal. 

B. Sebagian bola berwarna hijau dan dipakai bermain sepak bola. 

C. Semua bola yang berwarna hijau tidak dipakai futsal. 

D. Sebagian bola berwarna hijau dan dipakai bermain futsal. 

E. Sebagian bola tidak berwarna hijau dan dipakai bermain futsal dan sepak bola 

 

JWB : D. Sebagian bola berwarna hijau dan dipakai bermain futsal. 

Pembahasan :  

Semua bola berwarna hijau. Sebagian bola dipakai bermain futsal. Tidak semua bola 

dipakai bermain futsal. 

Dengan demikian, sebagian bola warna hijau dan dipakai bermain futsal. 

 

53. Semua kuda tidak bertanduk. 

Semua kuda tidak memangsa. 

A. Tidak ada kesimpulan. 

B. Semua kuda tidak bertanduk dan tidak memangsa. 

C. Sebagian kuda bertanduk dan memangsa. 
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D. Sebagian kuda bertanduk. 

E. Sebagian kuda memangsa. 

 

JWB : B. Semua kuda tidak bertanduk dan tidak memangsa. 

Pembahasan : 

Semua kuda tidak bertanduk .  Artinya, tidak ada kuda yang memiliki tanduk.  Semua 

kuda tidak memangsa. Artinya, tidak ada kuda yang dapat memangsa. 

Dengan demikian, semua kuda tidak bertanduk dan tidak memangsa. 

 

 

54. Pada hari libur nasional, tidak ada kegiatan belajar mengajar, kecuali kegiatan  

ekstrakurikuler. 

Hari kamis adalah salah satu dari hari libur nasional. 

Kesimpulan yang tepat adalah ….. 

A. Kegiatan  belajar mengajar dilaksanakan, meskipun hari kamis. 

B. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan, kecuali  hari kamis 

C. Kegiatan belajar mengajar tidak dilaksanakan, kecuali hari kamis. 

D. Kegiatan belajar  mengajar dan ekstrakurikuler dilaksanakan pada hari kamis. 

E. Kegiatan belajar mengajar dan ekstrakurikuler tidak dilaksanakan pada hari kamis. 

 

Jwb : B. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan, kecuali  hari kamis 

Pembahasan :  

Simpulan yang paling tepat adalah : 

 Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan. Kecuali hari kamis. 

Kalimat di atas dapat dijadikan satu sebagai berikut : Pada hari kamis, tidak ada kegiatan 

belajar mengajar, kecuali kegiatan ekstrakurikuler. 

 

55. Semua guru dan dosen mengunakan buku sebagian sumber bahan untuk mengajar. 

Sebagian guru dan dosen mengunakan Internet sebagai sumber bahan untuk mengajar. 

Simpulan yang tepat dari pernyataan di atas adalah sebagai sumber bahan untuk mengajar 

…. 

A. Semua guru dan dosen mengunakan buku tentang Internet. 
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B. Semua guru dan dosen menggunakan buku dan bukan internet 

C. Sebagian guru dan dosen mengunakan buku dan internet. 

D. Sebagian guru dan dosen mengunakan buku  tentang internet 

E. Semua guru dan dosen menggunakan buku dan internet. 

 

JWB : C. Sebagian guru dan dosen mengunakan buku dan internet. 

Pembahasan : 

Simpulan yang paling tepat adalah : 

Sebagian guru dan dosen menggunakan buku dan internet. 

Alasannya adalah karena semua guru dan dosen menggunakan buku, tetapi hanya 

sebagian saja yang menggunakan internet, jadi hanya sebagian saja yang menggunakan 

keduanya. 

 

56. Dalam suatu pengiriman sebanyak 24.000 komponen, sebanyak 5 persen komponen di 

temukan rusak. Dalam suatu pengiriman lain sebanyak 16.000 komponen, sebanyak 10 

persen komponen ditemukan rusak juga. Bila kedua pengiriman tersebut digabungkan, 

berapa persen jumlah komponen yang rusak terhadap jumlah komponen yang dikirim? 

A. 7,0% 

B. 7,5% 

C. 8,0% 

D. 8,5% 

E. 9,0% 

 

JWB : A. 7,0% 

Pembahasan : 

Prosentase komponen yang rusak terhadap komponen yang dikirimkan = (5%x 24.000)+ 

(10% x 16.000) x 100% : (24.000 + 16.000) = 7% 

 

57. Jika harga suatu barang dinaikan 10%, kemudian diturunkan 10%, bagaimana harga 

terakhir jika dibandingkan dengan harga pertama? 

A. Ada kenaikan 99% 

B. Ada kenaikan 1% 
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C. Tidak ada perubahan  

D. Berkurang  11% 

E. Berkurang  1% 

 

JWB : E. Berkurang  1% 

Pembahasan : 

Misal kan, harganya 100 

Naik 10%, menjadi 110 

Dari 110, turun 10%, artinya turun 11, menjadi 99. Artinya, harga terakhir bila 

dibandingkan  dengan harga awal turun 1, atau berkurang 1%. 

 

58. Bila Ahmad memerlukan waktu 20 menit untuk memerika mobil, dan Joni hanya 

memerlukan waktu 18 menit, dan keduanya mulai bekerja pada 9:00 WIB pagi, pada jam 

berapa mereka pertama kali bersama-sama menyelesaikan pemeriksaan? 

A. 10 : 30 WIB 

B. 10 : 42 WIB 

C. 10 : 00 WIB 

D. 11 : 18 WIB 

E. 12 : 00 WIB 

 

JWB : E. 12 : 00 WIB 

Pembahasan :  

Soal seperti ini dikerjakan dengan menggunakan KPK. KPK dari 20 dan 18 adalah 180. 

Artinya, 180 menit setelah jam 9 mereka akan bersama-sama lagi. 

180 menit = 3 jam 

Jadi, mereka akan bersama-sama menyelesaikan pemeriksaan  

pada pukul 09:00 WIB + 3 jam = 12:00 WIB 

 

59. Suatu kebun  digambarkan pada suatu denah dengan ukuran panjang 9 cm dan lebar 5 cm. 

Jika luas kebun sebenarnya 405��, berapakah skala yang digunakan denah tersebut? 

A. 1 : 200 

B. 1 : 20 
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C. 1 : 300 

D. 1 : 30 

E. 1 : 600 

 

JWB : C. 1 : 300 

Pembahasan : 

Misalkan skala yang digunakan adalah 1 :a00 

Pada denah dengan ukuran panjang 9 cm dan lebar 5 cm. Maka, ukuran sebenarnya 

panjang 9 x a00 cm dan lebar 5 x a00 cm. 

Luas sebenarnya 405 �� = 4.050.000  � � 

Jadi, 

Luas = panjang sebenarnya x lebar sebenarnya  

Maka : 

Luas = panjang sebenarnya x lebar sebenarnya  

4.050.000  = (9 x a00) x (5 x a00) 

  = 45 x !� x 10.000 

!� = 
"#$

"$
 = 9 

a = 3 

Jadi, skala yang digunakan adalah 1 : 300 

 

CATATAN: 

meter adalah satuan panjang (dimensi: [L]) 

sedangkan cm persegi adalah satuan luas (dimensi: [L]²) 

Jadi, tidak bisa dilakukan konversi dari m ke cm². 

***Beberapa aturan yang perlu diketahui: 

1 km = 1.000 m 

1 m = 100 cm 

1 m² = 10.000 cm² 

1 hektar (ha) = 1 hm² 

1 hm² = 10.000 m² 
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60. Indra memiliki Rp20.000,00 lebih banyak dari uang Sinta. Adi memiliki uang yang 

jumlahnya 2 kali uang sinta. Sedang uang joko jumlahnya sama dengan 1/3 uang sinta. 

Bila uang sinta besarnya Rp60.000,00, berapakah uang mereka berempat? 

A. Rp220.000,00 

B. Rp250.000,00 

C. Rp265.000,00 

D. Rp270.000,00 

E. Rp280.000,00 

 

JWB : E. Rp280.000,00 

Pembahasan : 

Soal dapat kita sederhana menjadi sebagian berikut : 

I = S + 20.000 

A = 2 S 

J = 1/3 S 

Uang sinta = 60.000 maka 

A = 2 S = 120.000 

J = 1/3 S = 20.000 

 I = S + 20.000 = 80.000 

Jumlah total = A + I + J + S 

= 120.000 + 80.000 + 20.000 + 60.000 = 280.000 

 

61. Jika x = 11% dan y = 1/11 maka : 

A. X > y 

B. X < y 

C. X = y 

D. X dan y tidak bisa ditentukan 

 

Jwb : A. x > y 

Pembahasan: 

X = 11% lebih besar dari 10% = 1/10 

Y=1/11 
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Logikanya: 1 dibagi 10 hasilnya tentu lebih besar dari 1 dibagi 11. 

Artinya, 1/10 lebih besar dari 1/11. 

Padahal 11% lebih besar dari 1/10. Maka jelas bahwa 11% lebih besar dari 1/11. 

Artinya  x > y. 

 

62. √64 untuk 1 8&  seperti halnya 4 untuk? 

A. √16 

B. 4� 

C. 4
4&  

D. 1
4&  

 

JWB :  D. 1 4&  

Pembahasan : 

√64 = 8.  

Maka 1 4&  untuk 4 sebagaimana 1
8&  untuk 8 

 

63. X = total jumlah bilangan genap 1 s.d. 39 dan  

Y = total jumlah bilangan ganjil 1 s.d. 39 

A. X >y 

B. X<Y 

C. X=Y 

D. X dan Y tidak bisa ditentukan 

 

JWB : B. x<y 

Pembahasan : 

X = total jumlah bilangan genap 1 s.d. 39 = 2, 4, 6, …. 38 

Y = total jumlah bilangan ganjil 1 s.d. 39 = 1, 3, 5, 7, ….. 39 

Perhatian, angka-angka dari y selalu satu lebih nya dari x. 

Artinya, x < y. 
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64. P, Q, R, dan S adalah titik-titik yang secara berurutan berada pada satu garis. Jika panjang 

QR adalah 19% panjang RS, dan PR : PS = 2 : 5, maka porsentasi QR terhadap PR adalah 

… 

A. 11,4% 

B. 28,5% 

C. 31,67% 

D. 47,5% 

E. 52,1% 

 

JWB : B. 28,5% 

QR = 19% RS 

QR = 19/100 RS 

QR:RS = 19:100 

Kita misalkan QR=19 dan RS=100 

 

PR : PS = 2 : 5 

PR: (PR+RS) = 2 : (2+3) 

 

PR:RS=2:3 

PR=2/3 RS = 2/3x100=200/3 

Porsentasi QR terhadap PR adalah: 

= QR/PR x 100% 

= (19 x 3/200) x 100%  

= 28,5% 

 

65. Ada sebuah grup belajar yang terdiri atas dua siswi, yaitu Anisa dan Cindy, dan dua 

siswa, yaitu Bambang dan Doni. Salah seorang dari mereka ahli matematika dan yang 

lainnya pandai fisika, kimia, dan bahasa Inggris. Pada suatu waktu mereka belajar 

bersama di rumah Anisa dan duduk di meja persegi empat dengan susunan sebagai 

berikut: 
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Ahli matematika duduk di sebelah kiri Anisa; ahli kimia duduk berseberangan dengan 

Bambang; Cindy dan doni duduk berdekatan, sementara salah seorang siswi duduk di 

sebelah kiri ahli fisika. Siapakah yang ahli/ pandai bahasa inggris?

A. Anisa 

B. Bambang 

C. Cindy 

D. Doni 

 

JWB :A.  Anisa 

 

Di sebalah kiri Anisa adalah ahli matematika (bambang), karena bambang duduk 

berseberangan dengan ahli kimia. Jika Bambang duduk bersebarangan dengan Anisa 

maka Cindy dan Doni juga bersebarangan.

Ini jelas salah karena menurut pernyataan mereka duduk berdekatan, Jadi, Cindy (ahli 

kimia) harus duduk berseberangan dengan Bambang kare

sebelah kiri ahli fisika (Doni) yang berseberangan dengan Anisa. Jadi, ahli bahasa inggris 

adalah Anisa. 

 

66. Enam Mahasiswa, yaitu A, B, C, D, E, dan F. Masing

kelas, masing-masing hanya akan maj

urutan sebagai berikut: 

1) C akan maju pada urutan keempat atau terakhir;

2) D akan menjadi pembicara ketiga setelah A;

3) B akan maju sebelum C;

4) F akan maju sebelum D;

Dari urutan berikut, manakah yang memenuhi 

2 

Ahli matematika duduk di sebelah kiri Anisa; ahli kimia duduk berseberangan dengan 

doni duduk berdekatan, sementara salah seorang siswi duduk di 

sebelah kiri ahli fisika. Siapakah yang ahli/ pandai bahasa inggris? 

 

Di sebalah kiri Anisa adalah ahli matematika (bambang), karena bambang duduk 

berseberangan dengan ahli kimia. Jika Bambang duduk bersebarangan dengan Anisa 

maka Cindy dan Doni juga bersebarangan. 

salah karena menurut pernyataan mereka duduk berdekatan, Jadi, Cindy (ahli 

kimia) harus duduk berseberangan dengan Bambang karena salah seorang siswi duduk di 

sebelah kiri ahli fisika (Doni) yang berseberangan dengan Anisa. Jadi, ahli bahasa inggris 

Enam Mahasiswa, yaitu A, B, C, D, E, dan F. Masing-masing akan presentasi di depan 

masing hanya akan maju ke depan kelas satu kali saja dan sesuai dengan 

C akan maju pada urutan keempat atau terakhir; 

D akan menjadi pembicara ketiga setelah A; 

B akan maju sebelum C; 

F akan maju sebelum D; 

Dari urutan berikut, manakah yang memenuhi persaratan tersebut? 

Page 33 

Ahli matematika duduk di sebelah kiri Anisa; ahli kimia duduk berseberangan dengan 

doni duduk berdekatan, sementara salah seorang siswi duduk di 

Di sebalah kiri Anisa adalah ahli matematika (bambang), karena bambang duduk 

berseberangan dengan ahli kimia. Jika Bambang duduk bersebarangan dengan Anisa 

salah karena menurut pernyataan mereka duduk berdekatan, Jadi, Cindy (ahli 

na salah seorang siswi duduk di 

sebelah kiri ahli fisika (Doni) yang berseberangan dengan Anisa. Jadi, ahli bahasa inggris 

masing akan presentasi di depan 

u ke depan kelas satu kali saja dan sesuai dengan 
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A. E, F, A, C, B, D 

B. A, F, C, D, B, E 

C. E, F, A, B, D, C 

D. B, A, F, E, D, C 

 

Jwb : D.  

B, A, F, E, D, C 

Pembahasan : 

Pilihan A menyalahi pernyataan 3; 

Pilihan B menyalahi pernyataan 1 dan 3;  

Pilihan C menyalahi pernyataan 2. 

 

67. Enam Mahasiswa, yaitu A, B, C, D, E, dan F. Masing-masing akan presentasi di depan 

kelas, masing-masing hanya akan maju ke depan kelas satu kali saja dan sesuai dengan 

urutan sebagai berikut: 

1) C akan maju pada urutan keempat atau terakhir; 

2) D akan menjadi pembicara ketiga setelah A; 

3) B akan maju sebelum C; 

4) F akan maju sebelum D; 

Manakah dari pernyataan berikut yang benar? (jawaban boleh lebih dari satu) 

A. D akan maju pada urutan ketiga 

B. A akan maju pada urutan pertama 

C. F akan maju pada urutan keenam 

D. E akan maju pada urutan keenam 

 

JAWABAN:   

B. A akan maju pada urutan pertama 

D.  E akan maju pada urutan keenam 

Pembahasan :  

1) Pilihan A tidak mungkin karena menjadi pembicaraan ketiga setelah A. Jadi, jika A 

pertama maka D urutan keempat.  

2) Pilihan B benar karena A bisa maju pertama dengan susunan A F E D B C.  
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3) Pilihan C salah Karena F harus maju sebelum D sehingga F tidak mungkin terakhir 

kali. 

4) Pilihan D benar dengan pilihan urutan F A B C D E. 

 

68. Enam Mahasiswa, yaitu A, B, C, D, E, dan F. Masing-masing akan presentasi di depan 

kelas, masing-masing hanya akan maju ke depan kelas satu kali saja dan sesuai dengan 

urutan sebagai berikut: 

1) C akan maju pada urutan keempat atau terakhir; 

2) D akan menjadi pembicara ketiga setelah A; 

3) B akan maju sebelum C; 

4) F akan maju sebelum D; 

Manakah dari pernyataan berikut yang menunjukan urutan yang lengkap dan akurat 

mengenai mahasiswa yang dapat maju segera setelah C maju? 

A. D 

B. E 

C. E, A 

D. D, E, F 

 

Jwb :  D.   

D, E, F 

Pembahasan : 

Diketahui ada mahasiswa yang maju setelah C, berarti C pada urutan keempat dan 

susunannya adalah: 

F B A C E D; 

B A F C D E  

E B A C F D.  

Jadi, yang segera maju setelah C adalah D, E, dan F. 

 

69. Enam Mahasiswa, yaitu A, B, C, D, E, dan F. Masing-masing akan presentasi di depan 

kelas, masing-masing hanya akan maju ke depan kelas satu kali saja dan sesuai dengan 

urutan sebagai berikut: 

1) C akan maju pada urutan keempat atau terakhir; 
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2) D akan menjadi pembicara ketiga setelah A; 

3) B akan maju sebelum C; 

4) F akan maju sebelum D. 

Apabila B maju pada urutan  kelima, manakah dari pernyataan berikut ini yang tidak 

benar? 

A. A maju pada urutan pertama 

B. E maju pada urutan ketiga 

C. A maju pada urutan ketiga 

D. D maju pada urutan keempat 

JWB : C.  

A maju pada urutan ketiga 

Pembahasan:  A F E D B C. 

Jika B maju pada urutan kelima maka D harus pada urutan keempat karena D harus 

menjadi pembicaraan ketiga setelah A. Jadi, agar hal itu terpenuhi maka A harus maju 

pada urutan pertama  dan C pada urutan terakhir. 

 

70. Enam Mahasiswa, yaitu A, B, C, D, E, dan F. Masing-masing akan presentasi di depan 

kelas, masing-masing hanya akan maju ke depan kelas satu kali saja dan sesuai dengan 

urutan sebagai berikut: 

1) C akan maju pada urutan keempat atau terakhir; 

2) D akan menjadi pembicara ketiga setelah A; 

3) B akan maju sebelum C; 

4) F akan maju sebelum D; 

Apabila E maju persis sebelum C, ada berapa urutan yang berbeda keenam presentasi 

tersebut dapat di buat? 

A. Dua 

B. Tiga 

C. Empat  

D. Lima 

 

JWB: A. Dua 

Pembahasan : 
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Jika C maju urutan keempat maka E ketiga. Urutan ini tidak memungkinkan D menjadi 

pembicaraan ke tiga setelah A. Jadi, yang mungkin adalah C pada urutan terakhir ke 

mungkinan tersebut adalah:  

A B F D E C dan A F B D E C 

 

71. Tiga tim pendaki  gunung harus dibentuk dengan masing-masing tim terdiri dari tiga 

orang. A harus berada dalam satu tim dengan D, B tidak boleh setim dengan G atau C, C 

tidak boleh dipisah dengan I dan F, H harus berada dalam tim yang sama dengan B, 

sedangkan F harus dipisahkan dengan A, untuk tiap tim yang dapat di bentuk adalah : 

A. A – D – G; B – I – H  ; C – E – F 

B. A – I - F ; B – E – N; C – D – F 

C. A – D – G ; B – E – H ; C – I – F 

D. A – D – I ; B – E – H ; C – G – F 

 

JWB : C.  

A – D – G ; B – E – H ; C – I – F 

Pembahasan : 

Buatlah table untuk tiga team 

Team 1 Team 2 Team 3 

A 

 

D 

 

G 

B 

 

E 

 

H 

C 

 

I 

 

F 

 

Jadi tiap tim yang dapat dibentuk adalah : A – D – G ; B – E – H ; C – I – F 

 

72. Di  sini  ada perempatan jalan yang saling tegak lurus. Salah satu jalan itu menuju ke kota 

semarang. Jika saya menghadap utara, maka jalan yang ke kiri dan belakang saya adalah 

jalan yang menuju ke tempat lain. Jalan yang tepat di hadapan saya menuju ke laut Jawa. 

Jalan manakah yang menuju semarang? 

A. Ke utara 
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B. Ke barat 

C. Ke timur 

D. Ke Selatan 

 

Jwb : C. Ke timur 

Jalan yang menuju Semarang adalah ke TIMUR

    

 

73.  

JAWABAN: D 

Gambar 1 menjadi gambar 3 adalah dengan memutar 

akan menjadi gambar 4 (pertanyaan) dengan memutar 

gambar D. 

 

 

 

 

 

 

2 

Jalan yang menuju Semarang adalah ke TIMUR 

    

 

 

Gambar 1 menjadi gambar 3 adalah dengan memutar 90
�, sehingga dari gambar 2 

akan menjadi gambar 4 (pertanyaan) dengan memutar 90
� pula, sehingga dihasilkan 
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, sehingga dari gambar 2 

pula, sehingga dihasilkan 
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74.  

 

JAWABAN : C 

Pembahasan : 

Gambar 1 menjadi gambar 3 dengan menambah 2 segitiga, sehingga gambar 2 

ditambah 2 segitiga akan menjadi gambar yang memiliki 7 segitiga 

 

 

75.  GAMBAR 

 

JWB : B 

Gambar segitiga selalu di belakang segiempat, kecuali gambar B, segitiga di depan 

segiempat. 

 

76. GAMBAR 

 

JWB : D 

Semua anak panah membentuk sudut 90�, kecuali gambar D. 
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77. Gambar 

 

JAWABAN: B 

Semua gambar terpisah, kecuali B, beberapa gambar saling berhimpitan. 

 

78. Gambar 

 

JAWABAN: E 

Ada satu anak panah yang arahnya ke kiri, kecuali gambar E. yang tidak mempunyai anak 

panah ke kiri. 

 

 

79. Gambar 

 

 

JAWABAN: A 

Hanya gambar A yang merupakan gambar segi empat yang tidak memiliki garis miring 

(semua garis lurus) 

 

80. Gambar 
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JAWABAN: E 

Hanya Garis E yang tidak menyentuh segi enam, yang lainnya menyentuh. 

 

81. GAMBAR 

 

JAWABAN: E 

Dua garis yang memotong bidang dan saling tegak lurus, kecuali gambar E. 

 

82.  Saya mengikuti kompetisi ke-2 tryout cpns yang diadakan oleh cpnsonline Indonesia. 

Pada hari Senin, 22 Juli 2013 akan diumumkan pemenangnya yang mendapatkan reward 

Tab Acer Iconia B1-A71.  

A. Saya berharap menang dan mendapat Tab Acer Iconia B1-A71, namun jika ada 

peserta yang lebih tinggi skornya, saya siap menerima kenyataan pahit ini dan akan 

berusaha maksimal untuk kompetisi berikutnya. 

B. Pokoknya saya yakin menang, kalau bukan saya, maka akan saya protes dengan 

berbagai alasan dan dalih. 

C. Malam senin tersebut saya tidak bisa tidur karena masih penasaran dengan soal 

pertanyaannya. 

D. Malam senin saya melakukan refreshing terlebih dulu, agar besok tidak terlalu 

tertekan  dan down bila bukan saya pemenangnya. 

E. Pasrah saja, biarlah takdir yang menentukan kalau memang Tab Acer Iconia B1-A71 

ditakdirkan untuk saya. 

 

JAWABAN: A 

Saya berharap menang dan mendapat Tab Acer Iconia B1-A71, namun jika ada 

peserta yang lebih tinggi skornya, saya siap menerima kenyataan pahit ini dan akan 

berusaha maksimal untuk kompetisi berikutnya. 

 

83. Jika saya sedang marah kepada orang lain, 

A. Kalau memang keterlaluan baru saya tampar wajahnya 
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B. Saya susah memberitahukan kesalahannya, ingin menampar saja. 

C. Saya memberitahukan kesalahannya 

D. Saya marah dengan diam mengacuhkannya 

E. Saya tampar wajahnya tanpa basa basi. 

 

JAWABAN: 

C. Saya memberitahukan kesalahannya 

 

84. Dibandingkan dengan teman-teman saya yang lain, gaya kemarahan saya adalah 

A. Saya tidak pernah marah 

B. Saya sering marah seperti lazimnya rekan lain 

C. Saya cenderung lebih pemarah dari rekan lain 

D. Kemarahan saya lebih dahsyat dari rekan lain 

E. Saya marah jika memang diperlukan untuk perbaikan kondisi agar lebih baik 

 

JAWABAN: 

E. Saya marah jika memang diperlukan untuk perbaikan kondisi agar lebih baik 

 

85.  Menurut Saya, marah itu … ? 

A. Marah itu sangat baik bagi kesehatan 

B. Marah itu perbuatan tercela 

C. Marah itu tidak baik, bukan etika orang yang bijaksana 

D. Marah itu tidak diperlukan sama sekali (harus dihilangkan) 

E. Tergantung, Marah itu bisa baik dalam kondisi tertentu dan bisa juga buruk 

 

JAWABAN: E 

Tergantung, Marah itu bisa baik dalam kondisi tertentu dan bisa juga buruk. 

 

86. Aktivitas maintenance dalam administrasi kepegawaian diarahkan untuk .... 

A.   menghasilkan suatu rekonsiliasi yang layak bagi kepentingan pegawai 

B.   memberian balas jasa yang layak kepada pegawai sesuai kontribusinya 

C.   menyeimbangkan kebutuhan dan ketersediaan pegawai dalam jangka waktu tertentu 
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D.   menjamin kondisi kerja fisik yang baik, kesehatan dan rasa aman pegawai dalam 

bekerja 

 

JAWABAN: 

D.   menjamin kondisi kerja fisik yang baik, kesehatan dan rasa aman pegawai dalam 

bekerja. 

Maintenance adalah usaha mempertahankan dan meningkatkan kondisi fisik, mental, dan 

sikap karyawan, agar meraka tetap loyal dan bekerja produktif untuk menunjang 

tercapainya tujuan. Sehingga aktivitas maintenance diarahkan untuk menjamin kondisi 

kerja fisik yang baik, kesehatan dan rasa aman pegawai dalam bekerja. 

 

87. Dalam tindakan pengorganisasian, bila isi pekerjaan dan kewajiban telah ditetapkan maka 

langkah berikutnya adalah .... 

A.  memahami dan menghayati tujuan organisasi 

B.  membagi habis pekerjaan dalam kegiatan bagian 

C.  menggolongkan kegiatan dalam satuan yang praktis 

D.  menempatkan pegawai 

 

JAWABAN: 

A. memahami dan menghayati tujuan organisasi 

 

88. Pengawasan terhadap tingkat efisiensi kerja pegawai dilakukan dengan cara .... 

A.  menghimpun informasi yang berkaitan dengan proses pelaksanaan pekerjaan pegawai 

B.  membandingkan hasil pelaksanaan pekerjaan dengan perencanaan yang telah dibuat 

sebelumnya 

C.  membandingkan cara pelaksanaan pekerjaan guna menemukan cara terbaik 

D.  mengukur ketepatan penggunaan metode dengan tolok ukur proses pelaksanaan 

pekerjaan terbaik 

 

JAWABAN: 

C.  membandingkan cara pelaksanaan pekerjaan guna menemukan cara terbaik 
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89. Suatu contoh Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Kota Pekanbaru Kementerian Keuangan 

adalah pegawai Pusat, sedangkan pegawai daerah adalah pegawai yang bekerja pada 

Pemerintah Daerah. Hal tersebut adalah merupakan contoh perbedaan.... 

A. pegawai pusat dan pegawai negeri sipil Daerah 

B. Pegawai Kantor Pajak dan pegawai pada kementerian Keuangan 

C. Pegawai negeri dan pegawai swasta  

D. Pegawai tetap dan pegawai honorer 

 

JAWABAN: 

A. pegawai pusat dan pegawai negeri sipil Daerah. 

pada contoh kasus tersebut untuk membedakan antara pegawai pusat dan pegawai negeri 

sipil Daerah. 

 

90. Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan secara terhormat atau tidak terhormat karena 

sebagai berikut, kecuali.... 

A.atas permintaan sendiri 

B.mengajukan pindah daerah 

C.perampingan organisasi pemerintah  

D.dipidana penjara 

 

JAWABAN: 

B.mengajukan pindah daerah 

karena pengajuan perpindahan tidak termasuk pemberhentian. 

Adapun (ingat kata "kecuali" pada soal):  

-  atas permintaan sendiri merupakan berhenti atas permintaan sendiri.  

-  perampingan organisasi pemerintah termasuk pemberhentian secara hormat.  

-  dipidana termasuk secara otomatis harus keluar dari Pegawai Negeri Sipil 

(diberhentikan). 

 

91. Ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja Perangkat Daerah disebut.... 

A.kebijakan umum 
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B.tolok ukur 

C. rencana strategis 

D.Ukuran normatif 

 

JAWABAN: 

B.tolok ukur 

Tolok ukur merupakan ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja Perangkat 

Daerah. Tolak ukur ditetapkan dalam bentuk standar pelayanan minimal yang ditentukan 

oleh masing-masing daerah.  

• kebijakan umum bukanlah sebagai tolok ukur untuk menentukan Ukuran keberhasilan 

yang dicapai pada setiap unit kerja Perangkat Daerah. 

• Rencana Strategis (Renstra) adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang 

ingin di capai dalam kurun waktu 1 (Satu) tahun sampai dengan 5 (Lima) tahun dan 

disusun berdasarkan pemahaman terhadap lingkungan strategik baik dalam skala 

nasional, regional maupun lokal dengan memperhitungkan potensi, peluang dan 

kendala yang ada atau timbul serta memuat visi dan misi sebagai penjabaran dalam 

membina unit kerja serta kebijaksanaan sasaran dan prioritas sasaran. 

• ukuran normatif kurang tepat sebab hanya melihat bagaimana yang tersirat dalam 

peraturan dan lebih secara tehnis operasional 

 

92. Jabatan fungsional adalah suatu jabatan berdasarkan keahlian dalam bidangnya yang 

diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri dan jabatan struktural adalah 

jabatan yang secara nyata terdapat dalam.... 

A.tingkatan organisasi 

B.desain organisasi 

C.hirarkhi organisasi 

D.hirarki dan desain organisasi 

 

JAWABAN: 

A.tingkatan organisasi 

karena jabatan jabatan fungsional berdasarkan dalan tingkatan organisasi secara nyata. 

Adapun: 
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- desain organisasi kurang tepat lebih cenderung mengacu ke perencanaan atau program  

- hirarkhi organisasi lebih merujuk kearah tingkatan dalam berorganisasi. 

 

93. Pemberhentian pangkat dan jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah sebagai berikut, 

kecuali.... 

A.telah melewati batas waktu pada masa jabatannya 

B.melanggar disiplin karena jabatannya 

C.melakukan penyalahgunaan wewenang yang melekat karena jabatannya 

D.didesak untuk mundur dari jabatannya tanpa alasan yang jelas 

 

JAWABAN: 

D.didesak untuk mundur dari jabatannya tanpa alasan yang jelas 

karena didesak untuk mundur dari jabatannya termasuk salah satu alasan untuk 

Pemberhentian pangkat dan jabatan PNS tanpa alasan yang jelas diluar ketentuan dari 

peraturan perundangan yang berlaku  

Adapun (ingat kata "kecuali' dalam soal pertanyaan): 

- telah melewati batas waktu pada masa jabatannya termasuk salah satu alasan untuk 

Pemberhentian pangkat dan jabatan  

- melanggar disiplin karena jabatannya termasuk salah satu alasan untuk Pemberhentian 

pangkat dan jabatan PNS  

- melakukan penyalahgunaan wewenang yang melekat karena jabatannya termasuk salah 

satu alasan untuk Pemberhentian pangkat dan jabatan PNS 

 

94. Unsur-unsur koordinasi meliputi hal-hal berikut, kecuali.... 

A. proses kegiatan tersebut diarahkan untuk mencapai tujuan bersama 

B. Upaya menyatu padukan dapat mengangkat kegiatan, waktu maupun biaya  

C. sebagai suatu proses kegiatan menyatupadukan kegiatan unit-unit organisasi 

D. menyatukan dalam menentukan hasil kinerja para karyawannya 

 

JAWABAN: 

D. menyatukan dalam menentukan hasil kinerja para karyawannya 
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karena menyatukan dalam menentukan hasil kinerja para karyawannya tidak termasuk 

dalam unsur koordinasi  

Adapun: 

- proses kegiatan tersebut diarahkan untuk mencapai tujuan bersama proses kegiatan 

tersebut diarahkan untuk mencapai tujuan bersama termasuk unsur koordinasi  

- upaya menyatu padukan dapat mengangkat kegiatan, waktu maupun biaya termasuk 

unsur koordinasi  

- suatu proses kegiatan menyatupadukan kegiatan unit-unit organisasi termasuk unsur 

koordinasi 

 

95. Tindakan perbaikan terhadap pelaksanaan pekerjaan pegawai dianggap sebagai mendasar, 

bila tindakan perbaikan dilakukan dengan cara .... 

A.  perbaikan rencana 

B.  pengeluaran perintah baru 

C.  perbaikan prosedur operasi standar 

D.  permintaan kerja lembur 

 

JAWABAN: 

C.  perbaikan prosedur operasi standar 

perbaikan prosedur operasi standar merupakan tindakan perbaikan mendasar  

Adapun: 

- perbaikan rencana termasuk dalam tindakan perbaikan langsung 

- pengeluaran perintah baru termasuk dalam tindakan perbaikan langsung  

- permintaan kerja lembur termasuk dalam tindakan perbaikan langsung. 

 

96. Upaya untuk mencari calon pegawai yang memenuhi syarat diseleksi menjadi pegawai 

dalam rangka mengisi lowongan yang tersedia adalah .... 

A. formasi 

B.  rekrutmen 

C.  analisis jabatan 

D.  orientasi jabatan 

 



KOMPETISI CPNSONLINE KE-2 Page 48 

WWW.CPNSONLINE.COM 

JAWABAN: 

A. formasi 

Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat PNS diperlukan oleh suatu organisasi negara, 

agar mampu melaksanakan tugas pokok, untuk jangka waktu tertentu, sehingga formasi 

merupakan upaya untuk mencari calon pegawai yang memenuhi syarat sesuai dengan 

susunan pangkat PNS dan jumlahnya diseleksi menjadi pegawai negeri. 

Adapun: 

- rekruitmen merupakan proses penarikan sejumlah calon yang berpotensi untuk diseleksi 

menjadi pegawai. Rekruitmen merupakan seperangkat PROSES seleksi pegawai yang 

meliputi tahap pendaftaran, persyaratan, daftar ulang, ujikompetensi, wawancara, tes 

kesehatan sampat diklat prajabatan.  

- analisis jabatan merupakan nmetode yang dipergunakan untuk menentukan kualitas atau 

mutu pegawai yang diperlukan  

- orientasi jabatan lebih mengedepankan unsur jabatan atasan ketimbang pada tugasnya. 

 

97. Pemeriksaan surat lamaran yang dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang diserahi 

urusan kepegawaian merupakan .... 

A. audit pelamar 

B. employment function 

C. pemeriksaan administratif 

D. penyaringan pelamar 

 

JAWABAN: 

C. pemeriksaan administratif 

pemeriksaan secara fungsional masuk dalam pemeriksaan administratif  

Adapun: 

- audit pelamar bukan pemeriksaan secara fungsional 

- employment function bukan pemeriksaan secara fungsional  

- penyaringan pelamar bukan pemeriksaan secara fungsional 

 

98. Jika pemilihan pegawai yang akan dipromosikan didasarkan pada penilaian subjektif dari 

beberapa atasan, maka sistem promosi yang digunakan adalah .... 
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A.  meryt based promotion 

B.  seniority based promotion 

C.  formal promotion  

D.  informal promotion 

 

JAWABAN: 

D.  informal promotion 

informal promotion dilakukan berdasarkan promosi tertutup 

Adapun: 

- meryt based promotion dilakukan berdasarkan prestasi 

- seniority based promotion dilakukan berdasarkan senioritas  

- formal promotion dilakukan berdasarkan promosi terbuka 

 

99. Pengobatan, perawatan dan/atau rehabilitasi bagi PNS yang mengalami kecelakaan karena 

dinas atau menderita sakit karena dinas pada dasarnya dilakukan pada .... 

A.  Pusat Kesehatan Masyarakat 

B.  Rumah Sakit Pemerintah 

C.  Rumah Sakit Umum Daerah 

D.  Balai pengobatan 

 

JAWABAN: 

A.  Pusat Kesehatan Masyarakat.  

Pengobatan, perawatan dan/atau rehabilitasi bagi PNS yang mengalami kecelakaan karena 

dinas atau menderita sakit karena dinas pada dasarnya dilakukan Pusat Kesehatan 

Masyarakat (PUSKESMAS), apabila Puskesmas tidak dapat melayani karena 

keterbatasan baru dilakukan pada yang lainnya 

 

100. PNS yang melakukan perceraian tanpa memperoleh ijin terlebih dahulu dari pejabat 

berwenang, maka PNS tersebut dapat diperlakukan .... 

A.  diberhentikan tidak dengan hormat 

B.  diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri 

C.  dibebaskan dari jabatannya atau diberhentikan sementara 
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D.  diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri 

 

JAWABAN: 

D.  diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri 

karena perceraian tanpa ijin pimpinan  merupakan pelanggaran  

Adapun: 

- diberhentikan tidak dengan hormat, hal ini dikarenakan yang bersangkutan melakukan 

pelanggaran berat 

- diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri, sebab yang bersangkutan dengan 

kemauan sendiri mengundurkan diri  

- dibebaskan dari jabatannya atau diberhentikan sementara,  hal ini untuk pelangaran yang 

belum berkekuatan hukum 

 


