
Tes Wawasan Kebangsaan - TWK 
 

Soal No. 1 

Dengan adanya globalisasi dan komunikasi antar bangsa yang semakin terbuka, kita 

dapat mencontoh tata nilai sosial budaya dan sikap hidup dari bangsa lain yang baik, 

kecuali ... 

A. disiplin 

B. materialistis 

C. suka investigasi 

D. mandiri 

E. bekerja keras 

 

Soal No. 2 

Pahlawan Nasional asal kepulauan Riau yang terkenal berkat karyanya Gurindam 

Dua Belas, yaitu .... 

A. Raja Ali Haji 

B. Tjilik Riwut 

C. Djamin Ginting 

D. Nani Wartabone 

E. W.Z.Johannes 

 

Soal No. 3 

Perhatikan pernyataan di bawah ini! 

(1) Bubarkan PKI beserta ormas-ormasnya 

(2) Bersihkan kabinet Dwikora dari unsur-unsur PKI 

(3)Turunkan harga 

Ketiga Pernyataan di atas adalah isi dari…. 

A. Trikora 

B. Tritura 

C. Tugu rakyat 

D. Dwikora 

E. Tripitaka 

 



Soal No. 4 

Yang berhak memilih Presiden dan Wakil Presiden jika keduanya berhenti secara 

bersamaan adalah .... 

A. MPR 

B. MK 

C. DPR 

D. Rakyat 

E. DPD 

 

Soal No. 5 

Sebelum terjadinya Peristiwa Rengasdengklok, terjadi perbedaan pendapat antara 

kelompok pejuang senior dengan kelompok pemuda 

Kelompok pejuang senior berpendapat bahwa .... 

 

A. proklamasi kemerdekaan harus dilaksanakan secepat mungkin tanpa menunggu 

rapat PPKI yang dibentuk Jepang 

B. proklamasi kemerdekaan harus dipersiapkan secara matang dan harus 

dibicarakan dalam rapat PPKI 

C. proklamasi dapat dilakukan jika keadaan sudah kondusif 

D. proklamasi harus menunggu hasil perang Jepang dan Amerika Serikat 

E. tidak dapat dilakukan proklamasi dengan tergesa-gesa karena akan 

membahayakan 

 

Soal No. 6 

Pada tanggal 27 - 28 Oktober 1928 diadakan Kongres Pemuda II di Jalan Kramat 

No. 106 Jakarta dipimpin oleh . . . . 

A. Sugondo Joyopuspito 

B. Muhammad Yamin 

C. A.K. Gani 

D. Tjio Djien Kwie 

E. Wongsonegoro 

 

 

 



Soal No. 7 

Apabila didasarkan pada ajaran Trias Politika, yang dikenal dengan teori pemisahan 

kekuasaan negara, maka penetapan APBN menurut UUD 1945 merupakan campur 

tangan 

A. Presiden dalam kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat 

B. Dewan Perwakilan Rakyat dalam kekuasaan presiden 

C. Presiden dalam kekuasaan Mahkamah Agung 

D. Mahkamah Agung dalam kekuasaan Presiden 

E. DPR dalam kekuasaan Mahkamah Agung 

 

Soal No. 8 

Pemberian tugas dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah untuk 

melakukan tugas-tugas tertentu.Merupakan pengertian dari .... 

A. Asas akuntabilitas 

B. Asas otonomi 

C. Asas Tugas Pembantuan 

D. Asas Desentralisasi 

E. Asas Dekonsentrasi 

 

Soal No. 9 

Republik Demokrasi Timor Leste (RDTL), saat ini belum dikategorikan sebagai 

anggota ASEAN sepenuhnya, RDTL masih diberikan status . . . . 

A. spectator 

B. observer 

C. bystander 

D. watcher 

E. witness 

 

 

 

 

 

 

 



Soal No. 10 

Ketua Indische Vereeniging, Nazir Datuk Pamuncak, menegaskan politik . . . sebagai 

sendi perjuangan rakyat Indonesia. 

A. etis 

B. divide et impera 

C. solidaritas 

D. swadaya 

E. nonkoperasi 

 

Soal No. 11 

Perahu Pinisi merupakan kebanggaan masyarakat Indonesia pada masa lampau. 

Perahu ini dibuat oleh masyarakat dari daerah 

A. Jawa Tengah 

B. Sumatera Utara 

C. Maluku 

D. Nusa Tenggara Timur 

E. Sulawesi Selatan 

 

Soal No. 12 

Pemerintah pusat memberikan kekuasaan kepada daerah dikarenakan ..... 

A. pemerintah daerah lebih berhasil melaksanakan pembangunan daerah 

B. pemerintah pusat kurang bertanggung jawab atas daerah 

C. pemerintah daerah lebih bertanggung jawab atas daerahnya 

D. pemerintah pusat tidak dapat menyelesaikan semua urusan di daerah 

E. pemerintah daerah agar turut membantu tugas pemerintah pusat 

 

Soal No. 13 

Pada amandemen keempat UUD 1945, pasal 29, telah disepakati 

A. Penjelasan lebih rinci 

B. Adanya penambahan ayat 

C. Perubahan hanya pada ayat (1) 

D. Perubahan hanya pada ayat (2) 

E. Telah mengambil perubahan 

 



Soal No. 14 

Negara yang menggunakan sistem pemerintahan presidensial adalah . 

A. Vietnam 

B. Inggris 

C. Jepang 

D. Korea Utara 

E. Indonesia 

 

Soal No. 15 

Berikut ini yang bukan tahapan dari diadakannya perjanjian internasional adalah .... 

A. negotiatif 

B. clarification 

C. signature 

D. pengesahan 

E. penandatanganan 

 

Tes Intelegensi Umum - TIU 
 

Soal No. 1 

Nastar : Nanas = 

A. Lontong : Buras 

B. Buku: Ilmu 

C. Hari Raya : Parcel 

D. Kelapa : Santan 

E. Ketupat : Opor 

 

Soal No. 2 

Yani, Hilda dan Desi adalah cewek-cewek yang memiliki tas, kaos dan rok berwarna 

biru, hijau atau merah. Tak satupun memiliki warna yang sama dan tiap gadis 

memakai ketiganya dengan warna yang berbeda-beda. Kaos milik Desi tidak 

berwarna hijau. Tas Hilda 

A. Biru 

B. Hijau 



C. Merah 

D. Kuning 

E. Abu-abu 

 

Soal No. 3 

Semua orang yang bertitel Sarjana hidup dengan makmur.Sebagian orang yang 

bertitel Sarjana melakukan usaha wiraswasta. 

A. Semua wiraswastawan bertitel Sarjana 

B. Semua wiraswastawan hidup makmur 

C. Semua wiraswastawan yang hidupnya makmur bertitel Sarjana 

D. Semua Sarjana yang berwiraswasta hidup dengan makmur 

E. Sebagian wiraswastawan yang bertitel Sarjana hidup makmur 

 

Soal No. 4 

Badasi >< ... 

A. Berkumpul 

B. Berdalih 

C. Bertengkar 

D. Berdasi 

E. Bergema 

 

Soal No. 5 

Balok yang mempunyai panjang 2 m, lebar 30 cm, dan tingginya 10 cm, maka 

volumenya ... m3 

A. 0,006 

B. 0,06 

C. 0,6 

D. 6 

E. 60 

 

 

 

 

 



Soal No. 6 

Rumus suku ke-n dari suatu barisan ditentukan oleh un = an2 + bn, suku ke-2 dan 

suku ke-7 dari barisan itu masing-masing sama dengan 8 dan 63. Hitunglah nilai b ... 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

E. 5 

 

Soal No. 7 

Jika 0,626y =4,214 dan x= 5,416 : 0,9 maka ... 

A. x > y 

B. x < y 

C. x = y 

D. x = ?y 

E. y =?x 

 

Soal No. 8 

Jika pq ? 0, dan p = 1/6 q, , maka rasio perbandingan antara p dan 3q adalah ? 

A. Jan-18 

B. 01-Mar 

C. 01-Feb 

D. 2 

E. 18 

 

Soal No. 9 

Anton lebih kaya daripada Beni, tetapi tidak lebih kaya dari Doni. Nita lebih kaya dari 

Doni. Pernyataan yang tepat adalah ... 

A. Anton sekaya Nita 

B. Beni lebih kaya daripada Doni 

C. Doni lebih kaya dari Beni 

D. Anton lebih kaya dari Nita 

E. Beni sekaya Doni 

 



Soal No. 10 

Jika M = T maka M tidak sama dengan C. Bila B = M, maka ?. 

A. Bila B = M maka B = T 

B. Bila B = C maka B tidak sama dengan T 

C. Bila B = C maka B tidak sama dengan T 

D. Bila B = C maka B = M = T 

E. M = C= B tidak sama dengan T 

 

Soal No. 11 

Liga = ... 

A. Persahabatan 

B. Legal 

C. Lugas 

D. Lugu 

E. Perserikatan 

 

Soal No. 12 

JARANG : KADANG-KADANG : SERING :... 

A. tidak : mau : sama sekali 

B. sedikit : banyak : ratusan 

C. wajar : enak : nikmat 

D. dahan : ranting : daun 

E. buruk : cantik : berseri 

 

Soal No. 13 

Optimis >< ... 

A. Feminis 

B. Fatalis 

C. Regresif 

D. Federalis 

E. Fenolis 

 

 

 



Soal No. 14 

Kubus yang mempunyai luas 600 cm2, maka volumenya ... cm3 

A. 3 

B. 1.5 

C. 1 

D. 600 

E. 300 

 

Soal No. 15 

POTENSIAL : AKTUAL :...: YANG AKAN DATANG 

A. Dini 

B. Lama 

C. Mungkin 

D. kini 

E. pasti 

 

Tes Karakteristik Pribadi - TKP 
 

Soal No. 1 

Setiap orang dalam hidupnya pasti pernah mengalami kegagalan. Sikap saya 

terhadap hal tersebut adalah . . . . 

A. membuat saya lemah 

B. pasrah dan berusaha tidak menyerah 

C. mencari kesalahan orang lain yang mengakibatkan kegagalan tersebut 

D. Anda bahwa saya harus menyerah 

E. berusaha lebih giat 

 

Soal No. 2 

Jika rekan kerja Anda tidak mampu menyelesaikan pekerjaan, maka yang akan 

Anda lakukan adalah .... 

A. Memberi arahan sesuai kemampuan Anda 

B. Mengambil alih tugas nya 

C. Melaporkan kepada atasan 



D. Memberi bantuan 

E. Tidak mau ikut campur 

 

Soal No. 3 

Anda mengetahui bahwa pimpinan melakukan kesalahan, namun tidak ada yang 

berani mengingatkan. Sikap Anda adalah . . . . 

A. takut memberitahu karena kana menyinggung perasaannya 

B. ikut diam karena tidak mau mengambil resiko 

C. memberitahunya dan meminta ijin menyampaikan saran perbaikan 

D. berdoa agar pimpinan Anda segera menyadarinya 

E. menyuruh rekan yang lain 

 

Soal No. 4 

Demi meraih kesuksesan, saya harus bekerja. Oleh karena itu saya . . . . 

A. berbuat apapun demi kesuksesan meskipun hal tersebut terlarang 

B. bekerja hingga larut malam 

C. bekerja sesuai aturan 

D. bekerja dengan disiplin dan melakukan yang terbaik 

E. pasrah 

 

Soal No. 5 

Apa tujuan Anda dalam bekerja . . . . 

A. ingin menjadi biasa-biasa saja 

B. terserah putusan atasan/pimpinan 

C. mencari kawan dan relasi sebanyak-banyaknya 

D. terus berkreasi dan produktif dalam tiap aspek pekerjaan 

E. mengikuti arus yang mengalir 

 

 

 

 

 

 

 



Soal No. 6 

Anda menyukai pimpinan yang . . . . 

A. mampu memotivasi anda bekerja lebih keras 

B. tidak banyak memerintah 

C. mempromosikan anda 

D. memberi kesempatan kepada anda 

E. ramah kepada semua orang 

 

Soal No. 7 

Anda merasa pusing namun pelanggan terus berdatangan untuk menanyakan suatu 

produk kepada Anda, sikap Anda adalah . . . . 

A. menemui mereka meskipun sedang pusing 

B. meminum obat sakit kepala kemudian menemui pelanggan 

C. meninggalkan pelanggan untuk tidur 

D. mengacuhkan pelanggan 

E. meminta rekan kerja untuk menggantikan Anda 

 

Soal No. 8 

Besok adalah hari pertama anak Anda masuk sekolah SD. Sikap Anda adalah . . . . 

A. meminta ijin kepada atasan untuk mengantarkan anak kemudian kembali bekerja 

B. bolos kerja untuk mengantar anak 

C. cuti selama satu minggu 

D. meminta pembantu untuk mengantar anak Anda 

E. meminta anak Anda untuk naik taksi ke sekolah 

 

Soal No. 9 

Daerah di dekat tempat tinggal Anda terkena banjir bandang, sikap Anda adalah .... 

A. Saya akan menyumbangkan seluruh gaji saya bulan ini untuk korban bencana 

alam tersebut 

B. Saya hanya akan menyumbangkan sebagian gaji saya karena sayapun 

membutuhkan biaya hidup untuk diri sendiri dan keluarga 

C. Saya mengajak rekan-rekan kerja di kantor, kerabat dan siapapun untuk 

menyumbang sesuai dengan kemampuannya bagi korban bencana alam 

D. Saya laporkan kepada atasan di kantor agar menyalurkan sumbangan 



E. Saya percaya pengelolaan sumbangan bagi korban bencana alam seperti itu 

akan diatur oleh pemerintah 

 

Soal No. 10 

Jika seseorang di tempat kerja menyebarkan fitnah tentang Anda. Maka Anda akan 

.... 

A. acuh tak acuh 

B. meminta kepada atasan untuk tidak dipindahkan ke instansi yang dimaksud 

C. berusaha menjadi diri sendiri dengan bersabar, dan memperbaiki diri 

D. bertanya kepada orang tersebut dan bertanya kenapa tidak menyukai saya 

E. Mengundurkan diri dari pekerjaan karena takut 

 

Soal No. 11 

Saya senang jika rekan kerja menganggap saya .... 

A. Ramah 

B. Profesional 

C. Jujur 

D. Berprestasi 

E. Lembut 

 

Soal No. 12 

Saat rapat dengan atasan untuk hal mendesak yang harus segera dikerjakan, sikap 

saya adalah .... 

A. merekam pembicaraan atasan 

B. mencatat apa yang atasan saya katakan 

C. memberikan ide dan masukan 

D. mendengarkan dengan baik 

E. mencatat dan memberikan ide 

 

 

 

 

 

 



Soal No. 13 

Anda diminta atasan untuk membenahi atau merevisi peraturan perusahaan yang 

berkaitan dengan efisiensi keuangan. Maka hal-hal yang akan Anda revisi adalah . . 

. . 

A. melihat efisiensi jam operasional 

B. membatasi jumlah pemakaian telepon 

C. efisiensi penggunaan listrik dan internet 

D. melakukan pemotongan kompensasi uang makan pada karyawan yang datang 

terlambat 

E. efisiensi penggunaan kendaraan operasional sebagai sarana antar jemput 

karyawan 

 

Soal No. 14 

Kebanyakan koleksi pakaian di lemari saya berwarna . . . . 

A. gelap 

B. terang 

C. beragam 

D. bermotif bunga 

E. putih 

 

Soal No. 15 

Saat Anda sedang mengantri, kasir di sebuah pusat perbelanjaan melayani Anda 

dengan muka yang masam. Sikap Anda adalah . . . . 

A. membalasnya dengan sikap yang sama 

B. mengajaknya bercanda agar tidak kesal 

C. membiarkannya yang penting keperluan saya selesai 

D. mengangganya memiliki sikap yang buruk 

E. memarahinya 

 

*sumber soal https://cat.bkn.go.id/simulasi/ 


