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SOAL USM STAN 

TAHUN 1999/2000 
BAHASA INDONESIA 

30 menit 
I. Bacalah teks dengan teliti! 

SISI AKUNTANSI 
DARI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 

Akhir-akhir ini sering didengar ucapan pejabat yang mengatakan bahwa perlunya pengembangan    sumberdaya manusia 
dan sumberdaya manusia itu adalahaset Nasional. Analog dengan pernyataan itu dapat dikatakan bahwa sumber daya 
manusia dalam suatu perusahaan adalah aset perusahaanyang bersangkutan. Gedung, peralatan, dan sebagainya adalah 
aset perusahaan, yang masing-masing nilainya dapat ditemukan dalam neraca perusahaan yang bersangkutan, tetapi 
nilai sumber dayamanusia tidak tercantum neraca perusahaan. Hal ini akan menimbulkan pertanyaan benarkah sumber 
daya manusia itu merupakan aset perusahaan? Kalau iya, mengapa nialnya tidak tercantum dalam neraca? 
Status aset bagi sumber daya manusia didasarkan atas konsep ilmu ekonomi yang menggolongkan sumber daya menusia 
sebagai salah satu faktor produksi yang mempunyai potensi memberikan manfaat atas keuntungan di masa yang akan 
datang. Namun, dari sisi akuntansi, sumber daya manusia bukanlah aset perusahaan. Menurut prinsip akuntansi, status 
aset bagi harta baru diberikan bila harta itu merupakan milik perusahaan. 
Walaupun tenaga kerja  yang  dipekerjakan bukan  milik   perusahaan   yang  bersangkutan, perusahaan   itu mempunyai   
rasa   memiliki. Buktinya,   personel   itu   dibina,   dilatih,   dan ditingkatkan   kualitasnya  dengan    penyediaan biaya  
yang cukup besar.  Tak  heran jika pada suatu ketika, tiba-tiba suatu pegawai yang sudah dibina dan dilatih itu pindah ke 
perusahaan lain, maka  perusahaan  yang  bersangkutan  meras kehilangan, malah merasa hal miliknya dirampas atau 
dibajak oleh orang lain. Dari sinilah timbul istilah    yang    sangat    poluler    “pembajakan” personel   perbankan   oleh    
bank   yang   baru tumbuh. 

 
(Dikutip dari majalah Bank&Manajemen No. 20, Januari/ Februari 1993, halaman 38) 

 
1. Masalah yang dibicarakan  dalam  paragraf pertama 

pada teks di atas ialah … 
A. aset nasional 
B. gedung, peralatan, dsb. merupakan aset 

perusahaan. 
C. Sumber daya manusia merupakan aset 

perusahaan 
D. gedung, peralatan, dsb. serta semuber daya 

manusia merupakan aset perusahaan. 
2. Sumber    daya    manusia    sebagai    aset 

perusahaan didasarkan atas … 
A. prinsip akuntansi 
B. konsep ilmu ekonomi 
C. faktor produksi 
D. potensinya yang memberikan manfaat di masa 

depan. 
3. Paradoksal   atas   sumber   daya   manusia sebagai 

aset terdapat pada paragraf … 
A. Kedua 
B. Ketiga 
C. Pertama 
D. pertama dan ketiga 

4. Inti permasalahan  dalam   paragraf   ketiga ialah 
bahwa pegawai dalam suatu perusahaan 
merupakan … 
A. milik perusahaan itu 
B. pegawai  yang  boleh  dibajak  oleh perusahaan 

lain 
C. pegawai yang perlui dibina, dilatih, dan 

ditingkatkan kualitasnya. 
D. Pegawai yang bukan milinya 

5. Kata   ”pembajakan”   yang   didahului   dan diakhiri   
oleh   tanda   petik   (“…”)   dalam paragraf ketiga 
dengan maksud … 
A. adanya makna konotatif 
B. adanya makna denotatif  
C. kata itu dipentingkan 
D. kata itu untuk diperhatikan 

6. Kata    masing-masing    dalam    penggalan kalimat  
“  … masing-masing nilainya  dapat ditemukan 
dalam neraca perusahaan  yang bersangkutan …”. 
Pemakaian kata masing- masing dalam kalimat 
tersebut … 
A. sudah sesuai dengan pilihan kata atau diksinya 
B. belum sesuai dengan pilihan katanya 
C. seharusnya kata setiap atau tiap-tiap 
D. mana   suka,   artinya   boleh   masing- masing  

dan boleh juga setiap atau tiap- tiap 
7. Makna kata neraca (pada paragraf pertama dalam   

wacana   di   atas)   di   bawah   ini semuanya salah, 
kecuali … 
A. alat pengukur berat 
B. daftar  yang  menunjukkan posisi  harta, 

hutang, dan modal 
C. perimbangan kekuatan politik dsb 
D. peranti untuk menimbang 
Pertanyaan berikut tidak ada hubungannya 
dengan wacana di atas. 

8. Kalimat  yang  pola  dasarnya  tidak   sama dengan 
kalimat “Mereka menonton sinetron yang berjudul 
Sangrila adalah kalimat … 
A. Pemerintah harus dapat menyelesaikan proyek 

yang disita dari koruptor 



Pembahasan Soal USM PKN STAN 1999 © www.bimbelbebas.com All Rights Reserved 

 

B. Direktorat Jenderal Bea Cukai sedang 
mengusut kasus ekspor   fiktif yang 
membobolkan uang   negara milyaran rupiah 

C. Bank Pelita pada Mei lalu hanya memiliki aset 
Rp100 Milyar 

D. Kemajuan suatu bangsa bergantung pada 
semangat dan kreativitas generasi mudanya 

9. Kelimat penutup dalam surat resmi di bawah ini 
tidak gramatikal, kecuali … 
A. Demikian harap maklum adanya. 
B. Demikian  kami   dampaikan   harap maklum. 
C. Demikian pemberitahuan kami harap 

menjadikan periksa adanya. 
D. Atas perhatian Bapak, saya ucapkan terima 

kasih. 
10. kalimat berikut tidak efektif, kecuali kalimat… 

A. Bantuan telah mengalir dari  beberapa negara-
negara tetangga. 

B. Banyak orang-orang kampung   yang tidak 
menginginkan kehadirannya. 

C. Setelah mendapatkan penjelasan dari yang 
berwenang, para mahasiswa itu menjadi lega. 

D. Semua rumah-rumah yang ada di pinggir rel 
kereta api akan dibongkar. 

11. Kalimat  di  bawah  ini  tidak  efektif,  kecuali kalimat 
… 
A. Baik menjadi pengurus juga  sebagai anggota 

koperasi harus   mengetahui program 
pengembangan koperasi. 

B. Baik manjadi pengurus koperasi ataupun 
sebagai anggota koperasi harus mengetahui 
program    pengembangan koperasi. 

C. Baik menjadi pengurus atau  anggota koperasi 
harus harus mengetahui program 
pengembangan koperasi. 

D. Baik menjadi pengurus, maupun sebagai 
anggota koperasi, kita harus mengetahui 
program pengembangan koperasi. 

12. Manakah    kalimat   di    bawah    ini    yang 
susunannya sesuai dengan kaidah bahasa? 
A. Kita akan bicarakan penurunan bunga 

pinjaman jangka pendek. 
B. Penurunan bunga pinjaman jangka pendek 

akan kita bicarakan. 
C. Kita   akan   membicarakan   penurunan bunga 

pinjaman jangka pendek. 
D. Kita,   akan   membicarakan  penurunan bungan 

pinjaman jangka pendek. 
13. Struktur  kalimat  di  bawah  ini  menyalahi kaidah 

bahasa, kecuali kalimat … 
A. Karena  pengembalian kredit macet sehingga 

peminjaman tidak dapat dilayani lagi 
B. Pengembalian kredit macet sehingga 

peminjaman tidak dapat dilayani lagi. 
C. Pengembalian kredit macet, sehingga 

peminjaman tidak dapat dilayani lagi. 
D. Pengembalian kredit macet, oleh karena itu 

peminjaman tidak dapat dilayani lagi. 

14. Pada  bagian  ini  menguraikan  manajemen kantor 
yang efisien dan efektif. Kalimat di atas tidak 
gramatikal karena … 
A. subjeknya berupa kata depan 
B. subjeknya tidak ada 
C. predikatnya ganda 
D. predikatnya tidak ada 

15. Tentukan  mana  kalimat  yang  mempunyai 
keterangan dalam deretan kalimat berikut! 
A. Mereka mempercayakan masa lalunya. 
B. Pejabat   itu   berdiskusi   setelah   harga minyak 

turun. 
C. Semua  barang-barang  itu   mereka temukan 

juga. 
D. Mereka memerlukan waktu. 

16. Kalimat yang benar adalah … 
A. Walaupun manajemen perbankan sudah diatur  

sedemikian  rupa,  namun  tetap saja terjadi 
berbagai kebocoran. 

B. Walaupun manajemen perbankan sudah diatur 
sedemikian rupa, tetapi tetap saja terjadi 
berbagai kebocoran. 

C. Walaupun manajemen perbankan sudah diatur 
sedemikian rupa, akan tetapi tetap saja terjadi 
berbagai kebocoran. 

D. Walaupun manajemen perbankan sudah diatur 
sedemikian rupa, berbagai kebocoran tetap 
saja terjadi. 

17. Pernyataan  di  bawah  ini  bukan  kalimat, kecuali… 
A. Meskipun sudah memiliki rumah sendiri di 

Bandung 
B. Lantaran sudah selesai. 
C. Memberikan kehidupanyang lebih layak pada 

rakyatnya. 
D. Namun, hasilnya kurang memuaskan 

penonton. 
18. Berbagai kasus yang mencoreng   wajah perbankan 

kita akhir-akhir   ini   sungguh memprihatinkan. 
Predikat kalimat itu adalah ... 
A. berbagai kasus 
B. yang mencoreng 
C. akhir-akhir ini 
D. sungguh memprihatinkan 

19. Pada   tahun   ini   pmerintah   akan   banyak 
membangun rumah susun sederhana tipe 21 dan 
tipe 24. Pola dasar kalimat di atas yang sama 
dengan pola dasar kalimat di bawah ini adalah … 
A. Kampus ini terdiri atas 3 lantai 
B. Di Bogor terdapat Kebun Raya 
C. Ahmad seorang peneliti berpengalaman 
D. Mereka menggelar berbagai pertunjukan 

20. Bentukan kata di bawah ini tidak ada yang benar, 
kecuali … 
A. mencolok, mengada-ada, menyukseskan 
B. mengkait-kaitkan, mensita, menterjemah 
C. memerintah,menyetabilkan, mensitir 
D. penterjemah, pengrajin, penglaris 

21. Kalimay di  bawah  ini  tidak  sesuai  dengan kaidah 
bahasa, kecuali kalimat … 
A. Saya telah katakan apa yang saya tahu 
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B. Meskipun miskin, tetapi mereka  tetap 
gembira. 

C. Mereka  lebih  suka  berbicara  tentang 
kehidupan tetangganya. 

D. Saya sanggup mengoordinasikan kegiatan itu. 
22. Pernyataan di bawah ini yang bukan kalimat adalah 

… 
A. Walaupun  berpangkat  kopral,  ia  tetap 

gembira dalam bertugas. 
B. Kami bekerja di Departemen Keuangan. 
C. Gembira sekali ia hari ini 
D. Tidak berpikir sejauh itu. 

23. Kita sudah coba meningkatkan   ekspor nonmigas. 
Kalimat ini tidak benar karena … 
A. tidak berpredikat 
B. tidak bersubyek 
C. tidak mempunyai pelengkap 
D. struktur menyalahi kaidah. 

24. Saya   …   kebenaran   teori   yang   mereka terapkan. 
Isian yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas 
adalah … 
A. Menanyai 
B. Menanyakan 
C. bertanya-tanya 
D. mempertanyakan 

25. Contoh kalimat yang berpola SPK adalah … 
A. Kami mendiskusikan masa perkuliahan yang 

tidak efisien. 
B. Dia berbicara dengan pelan-pelan. 
C. Kita harus meningkatkan mutu sumber daya 

manusia 
D. Laki-laki itu bukan suaminya. 

26. Manakah di antara kalimat berikut ini yang 
termasuk kalimat majemuk setara? 
A. Ketika ia datang, saya sedang pergi 

B. Saya datang, ia pergi 
C. Beberapa   bulan    yang   lalu    Jakarta dilanda 

banjir besar. 
D. Kami berpacu dengan waktu. 

27. Ejaan kaimat berikut ini salah, kecuali … 
A. Di mana Pamanmu bekerja? 
B. Pamanku guru Sekolah dasar. 
C. Ayahku juga guru SD di Desaku. 
D. Walaupun demikian, kita harus menghormati 

bapak dan ibu kita. 
28. Mana penulisan yang sesuai dengan kaidah ejaan? 

A. Yang Maha Kuasa, Yang Maha pengasih 
B. Nabi Adam, Malaikat Jibril 
C. imam Hambali, haji Syafei 
D. Dosen Kami, Guru Silat 

29. Penulisan yang sesuai dengan kaidah ejaan adalah 
… 
A. Kita harus  menghindari peng-Inggrisan bahasa 

kita 
B. Kita harus menghidari peng-inggrisan bahsa 

kita 
C. Kita harus menghidari peng-INGGRIS-an 

bahasa kita. 
D. Kita harus menghindari penginggrisan bahasa 

kita. 
30. Ejaan berikut ini salah, kecuali … 

A. Pusat Bahasa sedang menyelenggarakan 
sayembara mengarang bagi pelajar seDKI. 

B. Banyak makanan non-Indonesai yang 
disenangi generasi muda. 

C. Beberapa   bulan   lagi    mereka   akan 
merayakan Hari Natal. 

D. Dalam komunikasi Nasional kita harus 
menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan 
benar. 
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PETUNJUK UMUM 

PENGERJAAN SOAL UJIAN SARINGAN MASUK 

PROGAM DIPLOMA I DAN DIPLOMA 
POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA 

TAHUN 1999 

hari, tanggal bulan 1999 

1. Naskah soal meliputi 30 buah soal Tes Bahasa Indonesia. 
2. Waktu Tes Potensi Akademik yang disediakan adalah 30 menit 
3. Ketentuan penilaian adalah sebagai berikut : 

 Jawaban benar mendapat niali 4 (empat) 

 Jawaban salah mendapat niali -1 (minus satu) 

 Tidak menjawab / tidak mengisi jawaban mendapat niali 0 (nol) 

 Nilai mati diberlakukan pada soal ini . Anda memperoleh nilai mati jika jumlah jawaban benar yang di peroleh 
adalah kurang dari 1/3 jumlah soal ini. 

4. Anda harus menandatangani DAFTAR HADIR dan mengisi NOMOR SERI SOAL di KOLOM YANG TELAH DISEDIAKAN 
DALAM DAFTAR HADIR TERSEBUT. Dengan mengisi dan menandatangani daftar hadir berarti Anda menerima dan 
menyetujui semua ketentuan dan tata tertib ujian yang ditetapkan oleh Panitia. 

5. Sebelum mengerjakan soal, periksalah kelengkapan naskah soal. Pastikan bahwa nomor halaman berurutan dan 
lengkap 

6. Penggantian naskah soal hanya dilakukan paling lambat 5 (lima) menit setelah ujian dimulai. Permintaan 
penggantian naskah soal setelah 5 (lima) menit ujian dimulai tidak akan dilayani 

7. Bacalah setiap soal dengan cermat. Lalu pilih 1 (satu) jawaban dari pilihan jawaban yang tersedia. Isikan jawaban 
yang Anda pilih (A, B, C, atau E) pada Lembar Jawaban Ujian (LJU) yang tersedia sesuai dengan nomor soal dengan 
menghitamkan secara penuh huruf jawaban tersebut. 

8. Untuk Tes Bahasa Inggris ini hanya disediakan 1 (satu) Lembar  Jawaban Ujian. 
9. Bagian kosong dalam naskah soal dapat digunakan sebagai kertas kerja (buram) 
10. pengisian Lembar Jawaban Ujian dengan Menggunakan pensil 2B 
11. Tulislah IDENTITAS DIRI anda (NOMOR BUKTI PESERTA UJIAN dan NOMOR SERI SOAL) sesuai dengan kolom-kolom 

pada Lembar Jawaban Ujian. Hitamkan bulatan huruf/angka yang terletak pada kotak isian identitas diri Anda 
tersbut. ( PERHATIAN : KESALAHAN ATAU KETIDAKLENGKAPAN DALAM MENGISI IDENTITAS DIRI MENYEBABKAN 
LEMBAR JAWABAN UJIAN TIDAK DAPAT DIPROSES! ) 

12. Jika terjadi kesalahan dalam pengisian LJU atau Anda ingin mengubah jawaban, hapuslah sebersih mungkin jawaban 
semula, kemudian isikan jawaban yang baru. Contoh pengisian jawaban yang benar dapat anda lihat pada lembar 
Jawaban Ujian. 

13. Selama Tes Bahasa Inggris berlangsung Anda tidak diperkenankan menggunakan handpone (ponsel), kalakulator, 
dan alat alat bantu lainnya. 

14. Anda tidak diperkenankan keluar/ meninggalkan tempat/ruang tes sebelum tes berakhir 
15. Jika anda keluar/meninggalkan tempat/ruang tes ketika tes masih berlangsung,maka anda dianggap telah selesai 

mengerjakan tes dan tidak diperkenankan kembali lagi ke tempat/ruang tes. 
16. Jika anda keluar/meninggalkan tempat/ruang tes sebelum tes masih berakhir, maka naskah soal harus ditinggalkan 

diruang tes. Naskah soal baru dapat dibawa keluar ruang tes saat tes telah berakhir. 
17. Setelah waktu pengerjaan tes berakhir, serahakan Lembar Jawaban Anda kepada Pengawas/Panitia dalam keadaan 

bersih dan tidak terlipat atau robek, sedangkan naskah soal boleh Anda bawa. 
18. Pelanggaran terhadap ketentuan dan tata tertib tes ini akan berakibat tes Anda dinyatakan BATAL oleh Panitia. 

1       9       9       9 
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Bagian II : Tes Bahasa Inggris dan Pengetahuan 

Umum 

Jumlah  :  60 buah 

Waktu  : 50  menit 
 

Nomor Seri Soal : 

    - - - 
(Tuliskan Nomor Seri Soal ini pada lembar jawaban Anda. 

Tanpa pencatuman nomor ini, lembar jawaban Anda tidak dapat diproses.)
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BAHASA INGGRIS 
30 menit 

Part A : Reading Comprehension 
In 1958, the Navy’s nuclear – powered submarine Nautilus  surfaced in  the  Greenland Sea after a 1.830 – mile journey, under 
the polar ice park, from the Pacific to the Atlantic Ocean. A Number of surface ships had sailed between those  oceans, either 
via the Northwest Passage, close to the island of the Canadian Arctic, or via the   Northeast   Passage,   along   the   northern 
coasts   of   Europe   and   Asia;   the   Nautilus, however, was the first ship to go from ocean to ocean via the North Pole. 
The Nautilus ; 96 hours, sailed an almost direct course under the ice, travelling a greater part of  the way at a  depth of  400 
feet and a speed of 20 knots. The submarine was bellow the ice, which in general is only from 7 to 14 feet thick, though 
stalactites sometimes reach depths of 125 feet. 
This  voyage  effectively brought  to  the  world’s attention the potensial role of nuclear – powered submarines,  capable  of  
prowling  beneath  the polar pack and launching missiles from any of the  countless  lagoons  and  channels  of  open water 
that divide it. 
The  submarines   also  seems  to  have been designed to offset the effect of the Soviet sputniks on word opinion. Although the 
Nautilus did  not  come back  empty  –  handed from  the scientific point of view, the voyage was as much a demonstration of 
potensial as if was a potential expedition.   Undoubtedly,    much   more   was learned about the polar pack by those aboard 
the two   American   and   two   Soviet   ice   borne, scientific, stations then adrift in the Arctic ocean than by the group that 
manned the Nautilus. 

 
Instructions : select the correct answer from the four choice given (A, B, C dan D)

 
1. The Nautilus was the first ship of any kind to sail 

between the Pacific and Atlantic Oceans along a 
northern route. 
A. True 
B. False 
C. Implied 
D. Impossible to determine 

2. The unusual feature  of  this  inter  –  ocean voyage 
was that the Nautilus 
A. Sailed to the Greenland Sea 
B. Journeyed under the ice park 
C. Traveled thousands of miles 
D. Traveled from the pacific to the Atlantic Ocean 

3. The length of time of the Nautilus’ Journey was 
A. 69 hours 
B. 169 hours 
C. 96 hours 
D. 83 hours 

4. The Nautilus 
A. Steered a direct course via the  North pole 
B. Traveled at depth of 400 feet 
C. Average 40 knots 
D. Both A and B 

5. The polar ice pack generally measures 
A. 7 feet thick 
B. 7 to 14 feet thick 
C. 14 feet thick 
D. 125 feet thick 

6. The journey of the Nautilus 
A. Had no military significance 
B. Proved to the world the capability of the 

nuclear powered submarines to navigate in the 
polar waters 

C. Proved   that   atomic   –   powered submarines 
cannot be used to launch missiles 

D. Was little noted by the rest of the world 
7. According to the author, the voyage of the Nautilus 

was, from the scientific point of view 

A. More a demonstration of potential than 
scientific expedition 

B. More an expedition than a demonstration 
C. A complete failure 
D. A magnificent success 

8. At the time of the voyage of the Nautilus 
A. The polar ice park was completely uninhabited 
B. American scientist were studying the ice park 
C. Russian scientist were studying the ice park 
D. Both B and C 
Part B: Vocabulary and Idiom 

9. I have put the water in, we are not ready to… the 
potatoes 
A. Bake 
B. Boil 
C. Grill 
D. Fry 

10. The….with Charles is, he does not know his own 
mind 
A. Puzzle 
B. Inconvenience 
C. Trouble 
D. Setting 

11. If you have a sore – throat it is very difficult to.. 
A. Chew 
B. Breath 
C. Bite 
D. Swallow 

12. He was one of the ….. 
A. Greediest 
B. Laziest 
C. Proudest 
D. Angriest 

13. As the eldest son, he… a lot of money when his 
father died 
A. Came across 
B. Came intro 
C. Came to 
D. Came about 

14. I ….. I knew which car was going to win the race 
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A. Hope 
B. Wonder 
C. Wish 
D. Want 

15. A cat ….. its paw before it washes its face 
A. Bites 
B. Chews 
C. Laps 
D. Licks 

16. He had a very bad cold and he could not stop ... 
A. Snoring 
B. Sighing 
C. Yawning 
D. Sneezing 

17. I am …. to win the competition, as I need the price, 
which is  fifty dollars very badly 
A. Willing 
B. Determined 
C. Resolute 
D. Stubborn 

18. Bonuses paid according to merit served as a/an 
….for markets of the staff to work hard. 
A. Incentive 
B. Impulse 
C. Motive 
D. Desire 

19. Sam never told this wife how much the ….as a 
window cleaner 
A. Paid 
B. Obtained 
C. Earned 
D. Deserved 

20. It’s impossible to shave with this razor, it’s not sharp 
enough. It needs a new… 
A. Edge 
B. Blade 
C. Point 
D. top 
Part C : Structure and Usage 

21. What …. For a living? 
A. Do you do 
B. Are doing 
C. you do 
D. will you do 

22. The foundation could only provide…assistance 
A. Temporal 
B. Temporair 

C. Temporary 
D. Temporative 

23. I am afraid you have to deal with a / an … merchant 
A. Inreliable 
B. Unreliable 
C. non-reliable 
D. disreliable 

24. You want to help an old lady with a heavy suitcase 
crossing the street and you say 
A. “Shall I carry that bag?” 
B. “Can I carry that bag?” 
C. “Might I carry that bag?”  
D. “Must I carry that bag?” 

25. Do you remember … you in your work? 
A. My assistance 
B. My assisting 
C. I am assisting 
D. Me assisting 

26. This man is a … citizen of this country 
A. Natural 
B. Naturalized 
C. Naturalization 
D. Natured 

27. The scheme is  not  only acceptable… has 
government approval 
A. And 
B. Or 
C. Not 
D. but also 

28. My boss asked me to answer the phone to take all 
massages and … some letters 
A. To type 
B. Typing 
C. Type 
D. Typed 

29. wish ….   busy yesterday ; I could have gone with you 
to Puncak 
A. Hadn’t been 
B. Weren’t 
C. wasn’t 
D. haven’t been 

30. The small car … is in high demand 
A. With a low price and comfortable 
B. Cheap and has a lot of comfort 
C. Low in price and large in comfort 
D. Inexpensive but some comfortable 
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PENGETAHUAN UMUM 
30 menit 

1. Setelah dua tahun mengalami krisis moneter, kurs 
tukar rupiah terhadap dolar Amerika cenderung 
stabil. Apabila rupiah menjadi semakin kuat 
terhadap dolar, situasi tersebut dinamai: 
A. Rupiah mengalami apresiasi 
B. rupiah mengalami depresiasi 
C. dolar mengalami apresiasi 
D. rupiah mengalami devaluasi 

2. Pada tanggal 7 juni yang baru lalu telah 
dilakasanakan pemilihan umum yang diikuti oleh 
banyak  partai politik.  Dari  hasil pemilihan umum 
ini akan ditentukan wakil rakyat yang akan duduk di 
DPR. Jumlah seluruh anggota DPR yang dipilih 
melalui Pemilu adalah 
A. 1000 orang 
B. 500 orang 
C. 462 orang 
D. 450 orang 

3. Dalam   rangka   penyehatan   bank   dikenal istilah  
Bank  Take-Over  (BTO).  Yang dimaksud dengan 
BTO adalah … 
A. Bank yang diambil  pemerintah  untuk 

kemudian dibubarkan. 
B. Bank yang diambil pemerintah   dan tetap 

boleh beroperasi 
C. Bank yang diambil pemerintah kemudian 

direkapitalisasi. 
D. Bank  yang  diambil  pemerintah  untuk dijual 

segera kepada peminat. 
4. Beberapa waktu yang lalu pemerintah telah 

mengedarkan uang Rp50.000-an baru yang 
bergambar W .R. Supratman, pencipta  lagu 
Indonesia Raya. Lagu ini pertama kali 
diperdengarkan secara resmi pada : 
A. tanggal   20   Mei      1908   bertepatan dengan 

lahirnya Budi Utomo 
B. tanggal  28  Oktober  1928  bertepatan dengan 

Sumpah Pemuda. 
C. Tanggal  17  Agustus  1945  bertepatan dengan 

Proklamasi Kemerdekaan RI 
D. Tanggal 18 Agustus 1945  bertepatan dengan 

diundangkannya UUD 1945 
5. Pada awal tahun 1999 di Eropa mulai diberlakukan 

mata uang tunggal bagi masyarakat Ekonomi Eropa. 
Mata uang tersebut dinamai 
A. European Dollar 
B. Euro 
C. European Currency 
D. Eurostar 

6. Untuk   meningkatkan   kemampuan   rakyat yang 
tidak mampu akibat dampak krisis ekonomi dan 
moneter diciptakan program yang disebut JPS. JPS 
adalah singkatan dari 
A. Jaringan Pengamanan Sosial 
B. Jaring Penyelamatan Sosial 
C. Jaring Pengaman Sosial 
D. Jaringan Penyelamatan Sosial 

7. IRRI   atau    International   Rice   Research Institute 
adalah lembaga riset internasional yang  bertugas  
meneliti,  mengembangkan, dan menemukan bibit-
bibit padi unggul demi meningkatkan produktivitas 
padi di dunia. Kantor pusat IRRI terletak di 
A. Sukamandi, Cikampek-Indonesia 
B. Taipei di Taiwan 
C. Chiang Mai di Thailand 
D. Los Banos di Filipina Hingis 

8. “Dari barat sampai ke timur berjajar pulau- pulau”, 
adalah ungkapan untuk menggambarkan Indonesia 
yang terdiri banyak pulau. Jumlah pulau di 
Indonesia adalah 
A. Sekitar 1.000 buah 
B. Sekitar  10.000 buah 
C. Sekitar 13.000 buah 
D. Sekitar 17.000 buah 

9. Bhineka Tunggal Ika adalah semboyan negara 
Republik Indonesia yang berarti berbeda-beda 
tetapi tetap satu jua. Kata ika berarti 
A. Satu 
B. Juga 
C. Saja 
D. Sama 

10. Pada  tahun  yang  lalu  di  Perancis  telah 
diselenggarakan kejuaraan dunia sepakbola. Juara 
dunia sepakbola pada tahun tersebut adalah … 
A. Perancis 
B. Italia 
C. Jerman 
D. Inggris 

11. Lambang  Olimpiade  adalah  lima  lingkaran yang   
berkaitan   satu   sama   lain.   Lima lingkaran 
tersebut menggambarkan … 
A. persahabatan di  antara  bangsa-bangsa di lima 

benua 
B. olimpiade pada mulanya terdiri dari lima 

cabang olahraga 
C. tujuan olimpiade adalah mencapai lima tujuan 

yang lebih sehat, lebih kuat, lebih cepat, lebih 
hebat, dan lebih bersahabat 

D. olimpiade pertama dimulai pada abad kelima 
sebelum masehi 

12. Medali olimpiade yang pertama kali diperoleh Tim 
Olahragawan Indonesia    adalah di bidang olahraga 
A. Sepakbola 
B. Bulutangkis 
C. Panahan 
D. Bridge 

13. Pemain  tenis  wanita  peringkat  satu  dunia yang 
baru-baru ini menjuarai GrandSlam di Perancis 
adalah 
A. Monica Sales 
B. Stefi Graff 
C. Grabeilla Sabatini 
D. Martina  
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14. Kita sering mendengan cerita tentang benda-benda 
dari angkasa luar yang bentuknya piring  terbang   
yang  dinamai  UFO.   UFO adalah singkatan dari … 
A. Unknown Flying Objects 
B. Unidentified Flying Objects 
C. Ultralight Flying Objects 
D. Uncontrolled Flying Objects 

15. Greenwich Mean Time atau disingkat GMT adalah   
patokan   waktu   untuk   penetapan waktu/jam   di   
dunia.   Greenwich   adalah sebuah kota kecil yang 
terletak di 
A. Perancis 
B. Inggris 
C. Kanada 
D. Mikronesia  

16. Pada festifal film ndonesia, film yang terbaik 
memperoleh piala citra . Pada tahun 1982, film yang 
memperoleh piala citra adalah Film serangan pajar 
yang dibintangi oleh Zainal Abidin,Yeny Rachman. 
Film tersebut disutradarai oleh : 
A. arifin C. Noor 
B. Teguh Karya 
C. Sumanjaya 
D. Wim Umboh 

17. Indonesia mempunyai bagunan kuno  yang terkenal 
yaitu Borobudur. Negara Mesir juga mempunyai 
bagunan kuno yang sangat terkenal yaitu Piramida . 
piramida pada dasarnya adalah : 
A. Tempat pemujaan bangsa mesir kuno 
B. Tempat   pemakaman   raja-raja   mesir kuno 
C. Tempat penyimpanan harta Firaun 
D. Kiblat bagi agama Mesir kuno 

18. Australia meskipun pada dasarnya sebuah pulau 
tetapi karena sangat besar disebut sebagai benua . 
Pualau yang terbesar di dunia adalah GREENLAND. 
Pulau terbesar ke dua adalah : 
A. Pulau inggris 
B. Pulau Irian 
C. Pulau Kalimantan 
D. Pulau Madagaskar 

19. Sebuah  buku  yang  merupakan  kumpulan surat –
suratyang dibuat oleh seorang wanita diterbitkan 
dengan judul “ Habis gelap Terbitlah Terang “ 
pahlawan wanita tersebut adalah : 
A. Nyi ageng Serang 
B. RA. Kartini 
C. Cut Nyakdien 
D. Dewi sartika 

20. Sesuai     dengan      kesepakatan      AFTA 
perdagangan bebas diwilayah ASEAN akan dimulai 
pada tahun 2003. AFTA singkatan dari: 
A. Asia free Trade Association 
B. Asean free Trade Association 
C. Asia Free Trade area 
D. Asean Free Trade Area 

21. Pemberian  subsidi  oleh  pemerintah  untuk pagan 
dan BBM pada dasarnya bertujuan : 
A. Agar orang-orang berpenghasilan tetap dapat 

membeli kebutuhan pokok 

B. Agar para petani dan Industriawan tetap dapat 
bekerja 

C. Agar   tercapai   stabilitas   harga-harga barang 
D. Agar tidak perlu Impor pangan dan BBM 

22. salah satu bagian minyak goreng diperoleh dari 
CPO. CPO adalah bahan minyak gorengyang 
diperoleh dari : 
A. Kopra 
B. Biji kelapa sawit 
C. Jagung 
D. Bunga matahari 

23. Untuk      menjaga      keseimbangan      dan 
kelestarian lingkungandiperlukan adanya AMDAL. 
AMDAL adalah singkatan dari : 
A. Analisis Manajemen mengenai dampak 

lingkungan 
B. Analisis mengenai Dampak Lingkungan 
C. Analisis   mengenai   dampak   terhadap alam 

dan Lingkungan 
D. Analisis dampak Lingkungan 

24. Indonesia   mempunyai   beberapa   pelukis besar   
antara   lain   Raden   saleh,   afandi, Basuki   abdullah   
dan   Sujoyono.   Pelukis dunia     yang     terkenal     
dengan     gaya Kubismennya adalah : 
A. Van gogh 
B. Rembrant 
C. Picasso 
D. De Luna 

25. Putri  Diana  isteri  pangeran  Charles  dari Inggris, 
tewas karena kecelakaan mobil. Kecelakaan mobil 
tersebut terjadi di : 
A. London 
B. Paris 
C. Roma 
D. Monako 

26. Karena  nilai  tukar  rupiah  terhadap  dollar sangat 
bergejolak maka pada tanggal 14 agustus  1997  
pemerintah  melepaskan sistem   managed   Floating   
Exchage   rate. Pada sistem yang free Floating maka 
kurs rupiah : 
A. Sepenuhnya ditentukan oleh supply and 

demand 
B. Masih  diatur  oleh  pemerintah  dengan spread 

yang tinggi 
C. Masih ditetapkan oleh bank indonesia 
D. Ditetapkan  oleh  persatuan  Pedagang Valuta 

Asing 
27. Perekonomian  Indonesia   hingga  saat   ini masih  

mengalami  kontraksi.  Kondisi ekonomi yang 
demikian ditandai oleh : 
A. Infalasi  tinggi,  pertumbuhan  nol  atau minus 
B. Inflasi tinggi dengan investasi besar 
C. Inflasi terkendali dengan investasi besar 
D. Inflasi terkendali dengan investasi nol 

28. Kita mengenal bentuk perusahaan yang disebut 
PERSERO. Perusahaan PERSERO adalah perusahaan 
yang : 

A. Dimiliki oleh Swasta 
B. Sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh 

negara 
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C. Seluruh modal dikuasai ole asing 
D. Perusahaan yang sama seperti perseroan 

terbatas (PT) 
29. Agar BUMN menjadi sehat dan menguntungkan 

perlu dilakukan propetisasi dan privatisasi. 
Pengertian Privatisasi yang dilakukan oleh 
pemerintah terhadap BUMN adalah : 
A. Menjual sebagian saham BUMN dalam rangka 

go public 
B. Menempatkan manajer-manajer  swasta dalam 

direksi BUMN 
C. Menjual sebagian asets BUMN tersebut 
D. Menjual  selruh  asets  BUMN  tersebut kepada 

pihak swasta 
30. Istilah KKN  ( koropsi, kolusi dan Nepotisme) 

menjadi sangat polpuler dimasyarakat kita . istilah 
Nepotisme diberi pengertian sebagai : 

A. Kecenderungan oleh  pihak-pihak  yang kuasa 
untuk memberikan keistimewaan kepada  
pihak  anggota  keluarga  atau kerabat dekat 

B. Kecenderungan yang dilakukan   oleh yang 
berkuasa untuk memperoleh kekayaan yang 
sebesar-besarnya lewat kekuasaan yang 
dimiliki 

C. Kecenderungan yang dimiliki oleh yang 
berkuasa untuk menutupi penyelewenganyang 
dilakukan 

D. Kecenderungan   yang   dilakukan   yang 
berkuasa untuk menghindari pajak 
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PETUNJUK UMUM 

PENGERJAAN SOAL UJIAN SARINGAN MASUK 

PROGAM DIPLOMA I DAN DIPLOMA III 
POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA 

TAHUN 1999 

hari, tanggal 1999 

1. Naskah soal meliputi 60 buah soal Tes Bahasa Inggris dan Pengetahuan Umum. 
2. Waktu Tes Bahasa Inggris yang disediakan adalah 50 menit 
3. Ketentuan penilaian adalah sebagai berikut : 

 Jawaban benar mendapat niali 4 (empat) 

 Jawaban salah mendapat niali -1 (minus satu) 

 Tidak menjawab / tidak mengisi jawaban mendapat niali 0 (nol) 

 Nilai mati diberlakukan pada soal ini . Anda memperoleh nilai mati jika jumlah jawaban benar yang di peroleh 
adalah kurang dari 1/3 jumlah soal ini. 

4. Anda harus menandatangani DAFTAR HADIR dan mengisi NOMOR SERI SOAL di KOLOM YANG TELAH DISEDIAKAN 
DALAM DAFTAR HADIR TERSEBUT. Dengan mengisi dan menandatangani daftar hadir berarti Anda menerima dan 
menyetujui semua ketentuan dan tata tertib ujian yang ditetapkan oleh Panitia. 

5. Sebelum mengerjakan soal, periksalah kelengkapan naskah soal. Pastikan bahwa nomor halaman berurutan dan lengkap 
6. Penggantian naskah soal hanya dilakukan paling lambat 5 (lima) menit setelah ujian dimulai. Permintaan penggantian 

naskah soal setelah 5 (lima) menit ujian dimulai tidak akan dilayani 
7. Bacalah setiap soal dengan cermat. Lalu pilih 1 (satu) jawaban dari pilihan jawaban yang tersedia. Isikan jawaban yang 

Anda pilih (A, B, C, atau E) pada Lembar Jawaban Ujian (LJU) yang tersedia sesuai dengan nomor soal dengan 
menghitamkan secara penuh huruf jawaban tersebut. 

8. Untuk Tes Bahasa Inggris ini hanya disediakan 1 (satu) Lembar  Jawaban Ujian. 
9. Bagian kosong dalam naskah soal dapat digunakan sebagai kertas kerja (buram) 
10. pengisian Lembar Jawaban Ujian dengan Menggunakan pensil 2B 
11. Tulislah IDENTITAS DIRI anda (NOMOR BUKTI PESERTA UJIAN dan NOMOR SERI SOAL) sesuai dengan kolom-kolom pada 

Lembar Jawaban Ujian. Hitamkan bulatan huruf/angka yang terletak pada kotak isian identitas diri Anda tersbut. ( 
PERHATIAN : KESALAHAN ATAU KETIDAKLENGKAPAN DALAM MENGISI IDENTITAS DIRI MENYEBABKAN LEMBAR 
JAWABAN UJIAN TIDAK DAPAT DIPROSES! ) 

12. Jika terjadi kesalahan dalam pengisian LJU atau Anda ingin mengubah jawaban, hapuslah sebersih mungkin jawaban 
semula, kemudian isikan jawaban yang baru. Contoh pengisian jawaban yang benar dapat anda lihat pada lembar 
Jawaban Ujian. 

13. Selama Tes Bahasa Inggris berlangsung Anda tidak diperkenankan menggunakan handpone (ponsel), kalakulator, dan 
alat alat bantu lainnya. 

14. Anda tidak diperkenankan keluar/ meninggalkan tempat/ruang tes sebelum tes berakhir 
15. Jika anda keluar/meninggalkan tempat/ruang tes ketika tes masih berlangsung,maka anda dianggap telah selesai 

mengerjakan tes dan tidak diperkenankan kembali lagi ke tempat/ruang tes. 
16. Jika anda keluar/meninggalkan tempat/ruang tes sebelum tes masih berakhir, maka naskah soal harus ditinggalkan 

diruang tes. Naskah soal baru dapat dibawa keluar ruang tes saat tes telah berakhir. 
17. Setelah waktu pengerjaan tes berakhir, serahakan Lembar Jawaban Anda kepada Pengawas/Panitia dalam keadaan 

bersih dan tidak terlipat atau robek, sedangkan naskah soal boleh Anda bawa. 
18. Pelanggaran terhadap ketentuan dan tata tertib tes ini akan berakibat tes Anda dinyatakan BATAL oleh Panitia. 

 

1       9       9       9 
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Link Pembelian Modul Bebas Fourth Edition: Rp119.000,- 

http://bimbelbebas.com/materi-pkn-stan/ 

http://lazada.co.id/bukustan 

https://www.tokopedia.com/bukupkn-stan 

https://www.bukalapak.com/materistan 

https://shopee.co.id/bimbelbebas  

 

atau hubungi 0857 8007 8367

http://bimbelbebas.com/materi-pkn-stan/
http://lazada.co.id/bukustan
https://www.tokopedia.com/bukupkn-stan
https://www.bukalapak.com/materistan
https://shopee.co.id/bimbelbebas


Pembahasan Soal USM PKN STAN 1999 © www.bimbelbebas.com All Rights Reserved 

 

KUNCI JAWABAN STAN 1999 
Pembahasan 1999 

 
BAHASA INDONESIA 

 
1. C. Sumber daya manusia merupakan aset 

perusahaan 
Masalah yang dibicarakan pada paragrap pertama   
dapat   ditemukan   pada   kalimat kedua yaitu 
mengenal sumber daya manusia sebagai asets 
perusahaan 

2. B. Konsep ilmu ekonomi 
Dapat ditemukan pada paragraf kedua kalimat 
pertama 

3. D. Pertama dan ketiga 
Paradoksai atau lawan kata dari suatu 
pernyataansumber daya manusia sebagai asets 
terdapat pada paragraf pertama   dan ketiga 

4. D. Pegawai yang bukan milinya 
Inti permasalahan pada paragraf ketiga terdapat 
pada kalimat pertama yang menyatakan bahwa 
pegawai     dalam perusahaan mempunyai rasa 
memiliki 

5. A. adanya makna konotatif 
Kata “pembajakan” mempunyai arti khusus yang 
berbeda dengan istilah aslinya 

6. A. sudah sesuai dengan pilihan kata atau diksinya 
7. B. daftar  yang  menunjukkan posisi  harta, hutang, 

dan modal 
Penggunaan kata neraca pada paragraf pertama  
mempunyai  pengertian  yang terdapat pada prinsip 
akutansi 

8. D. Kemajuan suatu bangsa bergantung pada 
semangat dan kreativitas generasi mudanya 
Kalimat DIK Suplemen tidak memiliki objek tetapi 
pelengkap yang di tandai awalan be / ber / bel pada 
kata bergantung. 

9. D. Atas perhatian Bapak, saya ucapkan terima 
kasih 

10. C. Setelah mendapatkan penjelasan dari yang 
berwenang, para mahasiswa itu menjadi lega 
Setelah kata beberapa, banyak, semua tidak boleh 
diikuti bentuk jamak 

11. C. Baik menjadi pengurus atau  anggota koperasi 
harus harus mengetahui program pengembangan 
koperasi 

12. C. Kita   akan   membicarakan   penurunan bunga 
pinjaman jangka pendek 

13. B. Pengembalian kredit macet sehingga 
peminjaman tidak dapat dilayani lagi 

14. A. Subjeknya berupa kata depan 
Penggunaan pada di awal kalimat akan menjadi 
subjek jika di ikuti kata kerja pasif. Tetapi karena 
predikatnya aktif, maka penggunaan pada kurang 
tepat 

15. B. Pejabat itu berdiskusi setelah harga minyak 
turun.  
“  Setelah” menunjukan adanya keterangan waktu. 
 

16. D. Walaupun manajemen perbankan sudah diatur 
sedemikian rupa, berbagai kebocoran tetap saja 
terjadi. 
Penggunaan kongjungsi dalam suatu kalimat 
majemuk cukup satu tidak boleh lebih 

17. D. Namun, hasilnya kurang memuaskan penonton.  
Walaupun ada konjungsi tetapi kalimat tersebut 
mempunyai unsur-unsur kalimat 

18. D. Sungguh memprihatinkan 
19. D. Mereka menggelar berbagai pertunjukan 

Pola  dasar  adalah  inti  kalimat  yaitu  SP subjec 
berupa kata benda : mereka predikat berupa kata 
kerja aktif: menggelar 

20. A. Mencolok, mengada – ada, menyukseskan 
Huruf-huruf Besar K – P-T-S akan luluh jika digabung 
dengan meng - ….. Contoh : Meng + sukseskan : 
menyukseskan Meng + terjemahakan : 
menerjemahkan 

21. D. Saya sanggup mengkoordinasikan kegiatan itu. 
Bentuk kata kerja yang aktif menjadikan kalimat  ini  
tepat.  Dibandingkan  kalimat  C yang seharusnya 
kata berbicara di ubah menjadi membicarakan. 

22. D. Tidak berpikir sejauh itu. 
Pilihan D tidak mempunyai subjek 

23. D. Struktur menyalahi kaidah. 
24. D. Mempertanyakan 
25. B. Dia bicara dengan pelan – pelan 

Dia      berbicara      pelan-pelan 
S              P                          K 
Kata yang mengikuti imbuhan ber /be/ bel bukan 
merupakan objec 

26. B Saya datang, ia pergi 
Kalimat majemuk stara adalah dua kalimat yang 
kedudukannya seimbang 

27. D. Walaupun demikian, kita harus menghormati 
bapak dan ibu kita 
Kalimat A,  B,  C  menekankan  pada kebenaran 
penggunaan huruf kapital 

28. B. Nabi Adam, Malaikat Jibril 
29. D. Kita harus menghindari penginggrisan bahasa 

kita. 
Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama 
nama bangsa, suku dan Bahasa yang dipakai 
sebagai bentuk dasar kata turunan 

30. B. Banyak makanan non-Indonesai yang disenangi 
generasi muda 
Yang benar : se- DKI ; hari Nasional 
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💃 💃 💃 💃 💃 💃 
Dari 100.000an pendaftar PKN STAN hanya sekitar 5% yang diterima. Yakin 

sudah siap menghadapinya? 😨 
Di saat kamu masih bersantai, ribuan pesaingmu sudah mempersiapkan 

amunisinya. Yakin sudah siap bersaing? 😥 
Ayo segera persiapkan diri mulai sekarang!  
Bagi yang susah mengikuti tryout tertulis, atau mager buat jalan kesana-kemari, 

Bimbel BeBAS mempersembahan penawaran spesial untukmu 😱 

🔊 TRYOUT ONLINE 🔊 
Hadiah Utama (diundi) 

📱 iphone SE 

Hadiah Juara 
(1) harddisk eksternal 
(2) ransel eiger 
(3) kaos stan 

Selengkapnya daftar di  

� http://bimbelbebas.com/to 💻 

👉 Awal yang baik menandakan akhir yang baik, buruannnnn 👈 

http://bimbelbebas.com/to
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Kunci soal STAN Tes Bahasa Inggris dan Pengetahuan Umum 1999

BAHASA INGGRIS 

1. A. True 
lihat paragraf 1 

2. C. Traveled thousands of miles 
lihat paragraf 1 

3. C. 96 hours 
lihat paragraf 2 

4. D. Both A and B 
lihat paragraf 1 

5. B. 7 to 14 feet thick 
lihat paragraf 2 

6. C. Proved that atomic   –   powered submarines 
cannot be used to launch missiles 
lihat paragraf 3 

7. B. A complete failure 
lihat paragraf 4 

8. D. Both B and C 
lihat paragraf 4 

9. B. Bake 
Bake :  membakar ;  Boil  :  merebus: Grill: 
memanggang; Fry: menggoreng. 

10. B. Puzzle 
Puzzle: teka-teki; Inconvenience: gangguan; 
Trouble: masalah; Setting letak,keadaan 

11. D. Swallow 
kerongkongan  (throat) saluran pernapasan 

12. A. Greediest 
Greedies   :   sangat  rakus;   laziest   sangat malas; 
produst : sangat bangga; Angriest : sangat marah 

13. B. Came intro 
Come across : ditemukan; Come to : datanG; Come 
into : diwarisi; Came about : terjadi 

14. C. Wish 
Kalimat tersebut menyatakan keinginan yang tidak 
mungkin terjadi pilihan kata yang tepat adalah 

“wish” kalimat tersebut mengandung arti : I don’t 
know which car is going to win the race. 

15. D. Licks 
Bites   :  menggigit; Laps  :  minum  dengan ludah; 
chews : mengunyah; Lick : menjilat 

16. D. Sneezing 
Snoring:  mendengkur;  yawning:  menguap/kantuk; 
sighing: mengeluh; sneezing: bersin. 

17. B. Determined 
Willing: sudi, mau tidak mau; resolute: tabah hati; 
determined: bertekad; stubborn: keras hati. 

18. A. Incentive 
Incentive: pondorong; motive: alasan; Impulse: 
desakan; desire: hasrat, kehendak 

19. C. Earned 
Paid:  membayar,  bukan  dibayar;  obtained: 
diperoleh; earned: digaji; deserved: diterima 

20. B. Blade 
Edge: mata pisau; point: ujung; blade: pisau; top; 
puncak 

21. D. will you do 
KS menerangkan KB(Assistance) 

22. B. Temporair 

23. B. Unreliable 

24. C. “Might I carry that bag?” 

25. A. My assistance 
Assist assistance (KB) 

26. B. Naturalized 
WNA yang dijadikan WN 

27. D. but also 
Pola: ... not only ... but also 

28. A. To type 

29. A. Hadn’t been 
Kalimat tersebut berpola past perfect 

30. A. With a low price and comfortable
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PENGETAHUAN UMUM 

1. A. Rupiah mengalami apresiasi 
2. C. 462 orang 
3. C. Bank yang diambil pemerintah kemudian 

direkapitalisasi 
4. B. tanggal  28  Oktober  1928  bertepatan dengan 

Sumpah Pemuda 
5. B. Euro 
6. C. Jaring Pengaman Sosial 
7. D. Los Banos di Filipina Hingis 
8. D. Sekitar 17.000 buah 
9. B. Juga 
10. A. Perancis 
11. A. persahabatan di  antara  bangsa-bangsa di lima 

benua 
12. C. Panahan 
13. B. Stefi Graff 
14. B. Unidentified Flying Objects 
15. D. Mikronesia 
16. C. Sumanjaya 
17. B. Tempat   pemakaman   raja-raja   mesir kuno 

18. C. Pulau Kalimantan 
19. C. Cut Nyakdien 
20. C. Asia Free Trade area 
21. A. Agar orang-orang berpenghasilan tetap dapat 

membeli kebutuhan pokok 
22. B. Biji kelapa sawit 
23. B. Analisis mengenai Dampak Lingkungan 
24. B. Rembrant 
25. B. Paris 
26. B. Masih  diatur  oleh  pemerintah  dengan spread 

yang tinggi 
27. B. Inflasi tinggi dengan investasi besar 
28. B. Sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh 

negara 
29. A. Menjual sebagian saham BUMN dalam rangka 

go public 
30. A. Kecenderungan oleh  pihak-pihak  yang kuasa 

untuk memberikan keistimewaan kepada  pihak  
anggota  keluarga  atau kerabat dekat
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PROGRAM BIMBINGAN BELAJAR MASUK PKN STAN 

Jakarta-Tangerag Selatan-Surabaya-Makassar-Pontianak-Balikpapan-Samarinda-Palu-Manado-Madiun 

More Info: http://bimbelbebas.com/program-bimbel-stan-2018/ 

Atau datang langsung ke lokasi Bimbel Bebas di 

Jakarta : ELC EDUCATION JAKARTA Jl. Sultan Iskandar Muda no 18-G Jakarta Selatan, Tel (021)7233-001 | Tangerang Selatan : 

BIMBEL QUIN BINTARO Ruko Graha Matercela Jl Bintaro Utama Sektor 3A Blok E No 83, HP 0821-1276-0651 | Surabaya : ELC 

EDUCATION SURABAYA DINOYO Jl Raya Dinoyo No. 21A, Keputran, Tegalsari Surabaya, HP 0812-5566-0000 : ELC EDUCATION 

SURABAYA CITRALAND Jl Puri Widya Kencana Ruko Blok K6/9 Surabaya, HP 082-300-010101 | Makassar : ELC EDUCATION 

MAKASSAR Jl Lamaddukelleng No.60, Losari, Ujung Pandang Makassar, HP 085-100-007-007 | Pontianak : RUMAH BELAJAR Q 

LEARNING Jl Sulawesi Nomor 20 Pontianak, HP 0896-9322-4392 | Balikpapan : ELC EDUCATION BALIKPAPAN Jl MT Haryono 

Nomor 02 Balikpapan, HP 081-34-7272-777 | Samarinda : ELC EDUCATION SAMARINDA Jl Pahlawan Blok F Nomor 5C Samarinda, 

HP 081-333-607080 | Palu : DIRECT ENGLISH PALU Komplek Ruko Graha Towua Blok C 15&16, Jalan Towua 94 Palu, HP 0813-

5135-8885 | Manado : ELC EDUCATION MANADO Jl Sam Ratulangi No. 47 Manado, HP 0821-8879-2555 | Madiun : BIMBEL 

BEBAS MADIUN Jl S. Parman No 64 Madiun, HP 0813-3425-8832 

 

 

http://bimbelbebas.com/program-bimbel-stan-2018/

