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Perhatian: Untuk membuka files pembahasan dalam format pdf passwordnya adalah ujiancpns.com 

Mohon diperhatikan cara mempelajari latihan soal: 

1. Para peserta Cpns 2016 sebaiknya mencoba terlebih dahulu mengerjakan latihan soal. Lupakan 
dulu pembahasan yang kami buat. 

2. Selanjutnya untuk membantu menjawabnya buka buku-buku panduan mata pelajaran yang 
bersangkutan atau anda bisa pesan seabreg panduan Cpns 2016 di ujiancpns.com. 

3. Cocokkan jawaban saudara dengan pembahasan yang kami buat. 

4. Hitung perolehan skor hasil uji coba yang anda lakukan. 

5. Team ujiancpns.com mengucapkan selamat berlatih dan semoga sukses! Amin Ya Allah Ya Rabbal 
Alamin! 

 

Integritas diri 

1. Bagi saya, bekerja di Pemerintahan adalah.... 

A. Beribadah  

B. Tugas  

C. Kewajiban  

D. Kebutuhan  

E. Mencari uang untuk nafkah 

 

2. Seorang oknum staf penerimaan CPNS menawarkan bantuan kepada saya, agar bisa diterima menjadi PNS 
dengan cara memberikan dana sejumlah tertentu. Sikap saya adalah 

A. Menerima tawaran tersebut, sebab persaingan memang sangat ketat  

B. Mempertimbangkan terlebih dahulu segala sesuatunya  

C. Mencoba terlebih dahulu dengan cara resmi sebelum melalui cara seperti itu  

Latihan Soal Cpns 2016 

Tes Karakteristik Pribadi 

Team ujiancpns.com memberikan pelatihan intensif Cpns, 
untuk yang serius belajar Cpns Jalur Honorer dan Umum 
secara profesional: 

Kunjungi www. ujiancpns.com(sms 082319064142) 

Selain produk utama berupa prediksi soal, latihan soal per 
bidang, pembahasan, panduan teori, tips jitu menjawab 
soal TIU dan TWK, koleksi soal, simulasi, try out, juga 
menerbitkan produk tambahan berupa latihan soal Cpnsd 
untuk 35 Provinsi, 415 Kabupaten, 98 Kota dilengkapi 
dengan Pembahasan! 
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D. Menolaknya. Karena saya ingin diterima dengan cara yang sah, bukan dengan suap, agar rezki saya sebagai PNS 
nanti tetap halal  

E. Meminta pertimbangan orangtua dan pihak-pihak yang lebih berpengalaman 

 

3. Sebagian rekan kerja pulang 20 menit lebih awal dari jadwal yang seharusnya, bagaimana dengan anda ?  

A. Karena banyak yang melakukannya, mungkin hal itu tidaklah mengapa  

B. Banyak yang melakukannya sehingga sayapun juga melakukannya  

C. Demi toleransi, saya ikut melakukannya  

D. Saya tidak melakukannya agar dinilai sebagai staf yang rajin oleh atasan  

E. Saya tetap mengikuti aturan yang berlaku sehingga tetap pulang sesuai jadwal  

 

4. Saya sering mengingatkan bawahan saya untuk tidak melakukan kekeliruan pekerjaan kantor,  

A. Sayapun tidak boleh melakukan kekeliruan tersebut  

B. Karena saya atasannya, peraturan tersebut tidak berlaku bagi saya sendiri  

C. Saya sesekali melakukan kekeliruan tersebut  

D. Peraturan tersebut khusus untuk pegawai setingkat dia  

E. Lebih baik saya tidak melakukan kekeliruan tersebut  

 

5. Ketika di kantor, saya tiba-tiba ingin melakukan print out 8 lembar data-data pribadi, yang tidak ada hubungannya 
dengan pekerjaan,  

A. Maka saya langsung saja melakukan pekerjaan tersebut di kantor  

B. Saya melakukan pekerjaan tersebut di kantor namun dengan memakai kertas saya sendiri  

C. Saya melakukan pekerjaan tersebut di kantor namun menunggu setelah jam kerja selesai  

D. Saya melakukan pekerjaan tersebut di rumah saja memakai printer sendiri  

E. Saya melakukan pekerjaan tersebut di kantor pada saat printer tidak dipakai  

 

6. Ketika banyak pegawai di kantor saya tidak mematuhi peraturan tentang larangan penggunaan fasilitas internet 
kantor untuk keperluan pribadi, pendapat saya  

A. Sayapun tidak akan mematuhi peraturan yang sangat sulit untuk dipatuhi itu  

B. Jika hanya saya yang mematuhi peraturan tersebut, maka percuma saja  

C. Saya akan terus mematuhi peraturan tersebut meskipun sebagian besar melanggarnya  

D. Saya mematuhi peraturan tersebut dan berusaha mengajak pegawai lain untuk turut mematuhinya  

E. Sebaiknya peraturan yang sulit seperti itu harus dirubah  

 

7. Jika rekan kerja saya berlaku tidak fair dalam rangka berkompetisi untuk kenaikan pangkat, maka saya  

A. Menegurnya  

B. Tidak menegurnya karena khawatir salah faham  
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C. Diam-diam melaporkan kepada atasan sehingga saya berpeluang menang kompetisi  

D. Menegurnya, dan kalau dia tidak bersedia memperbaiki maka saya laporkan atasan  

E. Mendiamkannya  

 

8. Ketika lampu lalu lintas menyala merah, seorang teman mengajak untuk terus melaju, dan keempat mobil teman 
saya mengikuti ajakan tersebut. Bagaimana dengan anda ?  

A. Saya tetap menunggu lampu menyala hijau  

B. Saya turut melaju karena jika melaju di lampu merah bersama-sama justeru tidak mengapa  

C. Saya ragu-ragu apa yang harus saya perbuat  

D. Jika tak ada polisi di sekitar tempat tersebut, saya ikut melaju  

E. Saya tak ikut melaju karena takut tertangkap polisi  

 

9. PNS baru itu ternyata kurang bersikap respek dan ramah kepada rekan lainnya  

A. Sayapun tak perlu bersikap ramah kepadanya  

B. Saya ingatkan dengan baik-baik agar dia bersikap ramah  

C. Semoga dia menyadari sendiri kekeliruannya  

D. Saya laporkan kepada atasan mengenai hal ini  

E. Hal itu menjadi tanggungjawab manajer SDM  

 

10. Jika anda melihat anak atasan anda melakukan kesalahan, apa yang anda perbuat ?  

A. Mendiamkannya, takut atasan tersinggung  

B. Mengingatkannya, lalu berpesan kepada anak tersebut agar jangan memberitahukan ayahnya bahwa saya yang 
mengingatkan  

C. Mengingatkannya  

D. Meminta rekan lain mengingatkannya  

E. Melaporkannya kepada atasannya atasan tersebut  

 


