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Kumpulan Soal Tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Guru
Bahasa Inggris SMA PENULIS: Taufik Hidayat Ukuran : 14 x
21 cm ISBN : 978-623-294-349-0 Terbit : Agustus 2020
Sinopsis: Peminat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) baik
sebagai Guru Bahasa Inggris ataupun pada jabatan lain
tidaklah sedikit. Jutaan orang di luar sana ingin menjadi
CPNS Guru Bahasa Inggris ataupun jabatan lainnya. Hal ini
membuat persaingan untuk menjadi PNS Guru Bahasa
Inggris ataupun formasi lainnya menjadi sangat ketat.
Sehingga untuk bisa lulus seleksi CPNS Guru Bahasa Inggris
2020 menjadi sangat sulit. Jika kalian ingin mendapatkan nilai
yang memuaskan dalam Ujian SKB Guru Bahasa Inggris
SMA. Maka kalian harus berusaha semaksimal mungkin dan
belajar kisi-kisi soal SKB Guru Bahasa Inggris, dan sering
latihan mengerjakan Contoh Soal SKB Guru Bahasa Inggris.
Buku ini akan membantu dan mempermudah kalian yang
akan menghadapi Tes SKB CPNS Guru Bahasa Inggris SMA
karena berisi panduan umum tes Seleksi Kompetensi Bidang
(SKB) Pendidik, Soal Tes Pedagogik, Soal dan Kunci
Structure dan written expression, Soal dan Kunci Error
recognition, Soal dan Kunci Reading Compression, Soal dan
Pembahasan SKB Bahasa Inggris SMA WA di
081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day,
guys
Keunggulan buku Sukses Seleksi CPNS Sistem CAT 1.
Bonus Software Simulasi CAT · Terdiri atas Paket Latihan
Soal Seleksi CPNS yang Lengkap dan Bervariasi · Software
Tidak Perlu Di-install 2. Berisi Materi Penting yang Biasa
Keluar di Seleksi CPNS 3. Berisi Soal-soal Terpilih yang
Biasa Keluar di Seleksi CPNS 4. Dilengkapi Persiapan
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Sebelum dan Setelah Lulus Seleksi CPNS 5. Dilengkapi 8
Rahasia Menaklukkan Seleksi CPNS 6. Dilengkapi Tip dan
Trik Mengerjakan Soal Seleksi CPNS 7. Dilengkapi Daftar
Berkas Administrasi Seleksi CPNS 8. Dilengkapi Cara
Menghitung Skor CPNS dan Nilai Ambang Batas Kelulusan
Seleksi CPNS TES KOMPETENSI DASAR A. Tes Wawasan
Kebangsaan B. Tes Inteligensia Umum C. Tes Karakteristik
Pribadi & Psikotes Kepribadian TES KEMAMPUAN BIDANG
SIMULASI TES CPNS DAN PEMBAHASAN Buku Terbitan
VisiMedia
ASN, apa itu ASN? Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya
disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan
pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja
pada instansi pemerintah. Status sebagai Aparatur Sipil
Negara, khususnya PNS, masih menjadi sebuah impian yang
sangat menggiurkan bagi seseorang. Oleh karena itu, jika
ada tes seleksi ASN+CPNS, jumlah pendaftar biasanya lebih
besar daripada formasi yang dibuka. Para peserta biasanya
akan mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi tes
tersebut, misalnya membeli buku yang berisi latihan-latihan
soal tes seleksi ASN+CPNS. Buku ini hadir setelah melalui
proses yang panjang. Berbagai langkah dilakukan agar
menghasilkan sebuah buku yang benar-benar dapat dijadikan
sebagai pegangan bagi calon peserta tes seleksi. Buku ini
berbeda dari buku yang sudah beredar luas di pasaran.
Secara khusus, buku ini membahas pola-pola soal yang
sering keluar pada CAT SKD CPNS. Soal CAT SKD CPNS
terbagi menjadi tiga tes, yaitu Tes Karakteristik Pribadi (TKP),
Tes Inteligensi Umum (TIU), dan Tes Wawasan Kebangsaan
(TWK). Tes tersebut dibahas secara detail di dalam buku ini.
Buku ini juga berisi soal-soal SKB CPNS, diantaranya
Psikotes :TPA+TBS, PnP, TOEFL, Wawancara, Tes
Kesehatan dan Fisik serta Soal Soal SKB berbagai
kementerian sebagai latihan
menghadapi SKB CPNS. Buku
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ini adalah pilihan yang tepat!! Buku ini dilengkapi dengan
software simulasi CAT SKD+SKB dengan soal yang berbeda.
Anda dapat menggunakan buku ini dan bonus yang ada
sebagai latihan sehingga menjadi senjata ampuh dalam
menembus impian menjadi Aparatur Sipil Negara, khususnya
PNS. Jumlah soal yang fantastis, yang tidak pernah ada di
buku lain yang khusus membahas SKD CPNS. Semoga buku
ini bermanfaat, khususnya bagi calon peserta tes seleksi dan
umumnya bagi yang ingin mempelajari pola-pola soal SKD
CPNS. Buku ini dilengkapi dengan Bonus DVD yang
berisikan sebagai berikut : Video Tips dan Trik Pengerjaan
Psikotes Video Panduan Latihan Tes Kesehatan/
Kesamaptaan Software Simulasi Psikotes TPA+TBS
Software Simulasi CAT SKD+SKB CPNS Software Simulasi
TOEFL Software Simulasi TOEIC eBook lengkap : Petunjuk
Pendaftaran CPNS, UUD 1945, PU EBI, Tes Buta Warna
Buku ini juga dilengkapi Bonus Aplikasi Android+ IOS yang
memudahkan Anda berlatih dimanapun dan kapanpun.
PENULIS: TIM PENYUSUN SOAL UKURAN: 19 x 20; 384
BW ISBN:978 602 8454 67 4 Profesi CPNS semakin lama
bertambah banyak peminatnya. Buktinya, pendaftar untuk
ikut seleksi penerimaan CPNS terus meningkat. Ribuan,
bahkan puluhan ribu orang rela menyisihkan waktu dan
berupaya keras agar dirinya dapat ikut serta mengikuti tes.
Agar keinginan untuk menjadi CPNS dan selanjutnya
diangkat sebagai PNS dapat terwujud, tidak cukup hanya
dengan mendaftar dan kemudian datang ke lokasi seleksi.
Lebih dari itu, niat dan harapan menjadi CPNS harus diikuti
dengan kerja keras dan belajar secara tekun sehingga
mampu menyelesaikan setiap soal dengan baik. Terlebih,
saat ini setiap kementrian dan lembaga negara menerapkan
tes kompetensi bidang sesuai tugas dan kewenangan masingmasing. Dengan demikian, para pendaftar tentu harus
mempersiapkan diri dengan
jauh lebih baik. Buku ini
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memberikan gambaran lengkap yang mendekati soal-soal
seleksi CPNS sesungguhnya. Dengan begitu, para pendaftar
dapat membiasakan diri dan berlatih agar siap dan lulus
dalam tes sesungguhnya. Ringkasan materi serta tip dan trik
yang juga melengkapi buku ini akan membantu Anda
menggapai impian menjadi CPNS. Selamat berlatih dan
semoga sukses.
Soal-soal Pilihan terbaru & Terlengkap
Panduan Sukses Tes CPNS 2021
Fresh Update Top No.1 TPA OTO BAPPENAS
Bank Soal Paling Update CPNS Sistem CAT
Target Skor TPA Tembus 770,5

Menjadi Tentara Nasional Indonesia
(TNI) atau POLRI merupakan impian
banyak pemuda bangsa ini. Untuk masuk
menjadi anggota TNI-POLRI, calon
anggota harus mengikuti serangkaian
tes. Tes tersebut tentu saja dibuat
dalam tingkat kesulitan yang tinggi. Di
sinilah letak kesulitan yang harus
dihadapi oleh setiap peminat profesi
TNI-POLRI. Semakin banyak yang berminat
menjadi TNI-POLRI semakin sulit pula
untuk masuk menjadi bagian di dalamnya
sehingga persaingan juga semakin ketat.
Buku ALL IN ONE TES MASUK TNI POLRI
disusun untuk membantu Anda
mempersiapkan diri menghadapi
serangkaian tes seleksi masuk TNI
POLRI. Buku ini memuat beragam tes TNI
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dan POLRI yang dikupas secara lengkap
dan jelas, serta tips dan trik dalam
menghadapi serangkaian tes tersebut.
Buku ini juga dilengkapi dengan paket
pengayaan dan simulasi CAT (Computer
Assisted Test) yang digunakan dalam
ujian TNI dan POLRI. Selamat berlatih!
Kumpulan Soal Tes Seleksi Kompetensi
Bidang (SKB) Guru Bimbingan Konseling
PENULIS: Taufik Hidayat Ukuran : 14 x
21 cm ISBN : 978-623-281-762-3 Terbit :
Agustus 2020 Sinopsis: Setelah
dinyatakan lulus SKD, maka peserta akan
melaksanakan tes yang ketiga yaitu
Seleksi kompetensi bidang (SKB). Pada
tahap Seleksi kompetensi bidang (SKB)
ini para pelamar akan diuji sebatas
mana kemampuan bidang nya karena soal
Seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah
soal-soal berkaitan dengan bidang
jurusannya. jadi Seleksi kompetensi
bidang (SKB) setiap jurusan pasti beda
soal. Soal-soal Seleksi kompetensi
bidang (SKB) mencakup wawasan seorang
guru dalam bidang pengajaran dan juga
mencakup wawasan seorang pendidik
ataupun formasi lainnya dalam
memberikan ilmu pengetahuan dan
pendidikan terhadap anak didiknya.
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materi dalam Seleksi kompetensi bidang
(SKB) ini berkaitan dengan kompetensi,
kemampuan dan kecakapan seorang tenaga
pengajar. Buku ini akan membantu dan
mempermudah kalian yang akan menghadapi
Tes SKB CPNS Guru Bimbingan Konseling
karena berisi tentang Panduan Umum Tes
Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)
Pendidik, Soal Tes Pedagogik, Soal dan
Kunci SKB Bimbingan Konseling, Latihan
Soal SKB Bimbingan Konseling
www.guepedia.com Email :
guepedia@gmail.com WA di 081287602508
Happy shopping & reading Enjoy your
day, guys
TES WAWASAN KEBANGSAAN (TWK )
Pancasila, UUD 1945, tata negara,
kewarganegaraan dan HAM, sejarah,
kebijakan pemerintah, serta otonomi
daerah TES INTELEGANSIA UMUM (TIU) Tes
Bakat Skolastik dan Tes Potensi
Akademik (Tes Hubungan Kata , Penalaran
Logis, Penalaran Numerik, Penalaran
Analitis, dan Penalaran Spasial , Tes
Daya Ingat , serta tes ketelitian ) TES
SKALA KEMATANGAN (TSK) Kemampuan
beradaptasi, pengendalian diri,
semangat berprestasi, integritas, dan
Inisiatif TES KOMPENTENSI BIDANG (TKB)
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Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan
Pengetahuan Umum Cerdas Interaktif
Memuat: 1. Semua Jenis Tes Masuk Kerja
2. Tes untuk mengetahui minat dan bakat
3. Panduan membuat CV dan surat lamaran
kerja 4. Hal-hal tricky sebelum tanda
tangan kontrat kerja 5. Plus true
story: curhatan jobseeker dan tim
seleksi kerja -Bintang WahyuKumpulan Soal Tes Seleksi Kompetensi
Bidang (SKB) Guru Kelas SD
Administrasi dan Perencanaan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
BANK SOAL CPNS
Sistem Kebut Semalam Lolos Tes CPNS
Cukup 1X Tes Tembus CPNS
All In One Tes Masuk TNI Polri 2015
Panduan Resmi Tes CPNS 2017. Proses penerimaan tes
CPNS mulai dari persyaratan pendaftaran dan pelaksanaan
CPNS dikupas secara detail dalam buku ini sebagai langkah
awal agar Anda lolos dalam menghadapi seleksi administrasi.
Full Ringkasan Materi. Ringkasan materi dikupas
berdasarkan per bagian, mulai dari tes karakteristik
kepribadian, tes intelegensia umum, dan tes wawasan
kebangsaan. Dilengkapi pula contoh soal yang sering diujikan
dalam tes CPNS. Dilengkapi Kisi-kisi Terupdate CPNS 2017.
Kisi-kisi disajikan berdasarkan per bagian tes. Berdasar
kompetensi tes, materi, dan prediksi jumlah soal akan keluar
dalam tes CPNS 2017. Full Soal dan Pembahasan TKP, TIU,
& TWK. Paket soal dan pembahasan disajikan secara
lengkap dengan pembahasan yang mudah dipahami dan
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dipelajari. Dilengkapi Tes Kemampuan Bidang, Psikotes, &
TOEFL. Dilengkapi latihan soal plus pembahasan tes
kemampuan bidang (pendidikan, kesehatan, dan kelautan).
Selain itu, dilengkapi pula kemampuan psikotes gambar,
paper and pencil test, kemampuan tes figural, serta paket
soal dan pembahasan TOEFL. Software dan Aplikasi
Android. Berisi software CAT (Computer Assisted Test)
CPNS, software tes buta warna, dan aplikasi android Tes
CPNS. ====== Buku persembahan penerbit Cmedia
ASN (Aparatur Sipil Negara) adalah profesi yang menjadi
primadona bagi sebagian orang. Ketika pembukaan seleksi
CASN / PNS / PPPK ada jutaan orang pendaftar yang ikut
serta. Tentu, harapannya agar bisa lolos dan kemudian
menjadi abdi negara. Meski demikian, tidak sedikit yang
kemudian gagal / tidak berhasil menuju tahap selanjutnya.
Ada berbagai alasan. Tak sedikit yang “gagal” karena
merasa kalah sebelum bertanding. Merasa minder, dll.
Tersebab itulah, kami tim @infocpnsterkini mencoba
menyajikan buku “Kisah Sukses Lolos Tes CPNS” ini. Bukan
untuk pamer atau gaya-gayaan. Sebaliknya, niatan utamanya
adalah semoga bisa menginspirasi. Kisah-kisah yang
disajikan adalah cerita “orang biasa” yang ternyata bisa lolos
CPNS. Mereka yang dari pelosok / kampung saja bisa,
mengapa yang lain tidak? Demikian benang merah kisahkisah yang tersaji. Banyak “insight” yang bisa kita dapatkan
dari kisah-kisah inspiratif ini. Tentang pantang menyerah,
tentang percaya diri, tentang semangat, perihal pentingnya
strategi, dll. Uniknya, selain kisah, dalam ebook ini juga
disajikan tips / kiat sukses bagaimana bisa lolos CPNS. Tips
yang disajikan tidak hanya teoretis, tetapi lebih bersifat
praktis. Kiat yang diberikan oleh mereka yang memang benarbenar mengalami. Karena itu rugi sekali jika kita melewatkan
ebook ini. Mari baca dari awal sampai akhir. Di bagian ujung,
ada pengumuman kuis yang bisa kakak ikuti. Kuis berhadiah
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total ratusan ribu rupiah.
Apa Anda mendambakan bekerja di salah satu Badan Usaha
Milik Negara (BUMN) atau menjadi Aparatur Sipil Negara
(ASN),khususnya PNS? Ya. Sebagian orang dan mungkin
termasuk Anda sangat mendambakan bekerja di dua institusi
atau bidang tersebut. Jika ada seleksi di BUMN dan CPNS,
jumlah pendaftar biasanya lebih besar daripada formasi yang
dibuka. Para peserta biasanya akan mempersiapkan diri
dengan baik untuk menghadapi seleksi tersebut, misalnya
membeli buku yang berisi latihan-latihan soal seleksi BUMN
dan atau CPNS. Buku ini hadir setelah melalui proses yang
panjang. Berbagai langkah dilakukan agar menghasilkan
sebuah buku yang benar-benar dapat dijadikan sebagai
pegangan bagi calon peserta tes seleksi. Buku ini berbeda
dari buku yang sudah beredar luas di pasaran. Secara
khusus, buku ini membahas pola-pola soal yang sering keluar
pada seleksi BUMN dan atau CPNS. Buku ini adalah pilihan
yang tepat!! Buku ini dilengkapi dengan software simulasi
CAT CPNS dengan soal yang berbeda. Anda dapat
menggunakan buku ini dan bonus yang ada sebagai latihan
sehingga menjadi senjata ampuh dalam menembus impian
menjadi Aparatur Sipil Negara, khususnya PNS. Semoga
buku ini bermanfaat, khususnya bagi calon peserta tes
seleksi dan umumnya bagi yang ingin mempelajari pola-pola
soal seleksi BUMN dan atau CPNS. Buku ini dilengkapi
dengan Bonus DVD yang berisikan sebagai berikut : Video
Tips dan Trik Pengerjaan Psikotes Video Panduan Latihan
Kesamaptaan Software Simulasi Psikotes TPA+TBS
Software Simulasi CAT CPNS Software Simulasi TOEFL
Software Simulasi TOEIC eBook lengkap : Petunjuk
Pendaftaran CPNS, UUD 1945, PU EBI, Tes Buta Warna
Buku ini juga dilengkapi Bonus Aplikasi Android+ IOS yang
memudahkan Anda berlatih dimanapun dan kapanpun.
Buku persembahan penerbit MediaPressindoGroup
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#Cakrawala
TEMBUS CPNS 34 KEMENTERIAN & 47 LEMBAGA
NEGARA PLUS TNI-POLRI
BUKU PINTAR TES KEMAMPUAN DASAR UNTUK CPNS,
BUMN, DAN SWASTA
Best Score Tes CPNS CAT 2019-2020
Taklukkan Soal CPNS Dalam 1 Jam
Kumpulan Soal Tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)
Kementrian

Kumpulan Soal Tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)
Kementrian Hukum Dan HAM PENULIS: C Ukuran : 14 x
21 cm ISBN : 978-623-281-616-9 Terbit : Juli 2020
www.guepedia.com Sinopsis: Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (disingkat
Kemenkumham RI) adalah kementerian dalam
Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan hukum
dan hak asasi manusia. Pendaftar CPNS Kementerian
Hukum dan HAM untuk semua kaulifikasi yang lolos tes
baik administrasi maupun Tes SKD maka berhak untuk
ikut Tes SKB. SKB adalah Seleksi Kompetensi Bidang,
maka yang diujikan adalah hal seputar bidang atau
formasi yang didaftarkan. SKB biasanya memiliki porsi
70% substansi bidang dan 30% tentang lembaga atau
kementerian yang dituju. Sehingga Anda sebaiknya
belajar juga tentang instansi yang Anda daftarkan. Untuk
sisanya, belajar dari Permenpan yang sesuai dengan
formasi jabatan. Buku ini khusus membahas formasi
jabatan di Kementerian Hukum dan HAM, akan
mempermudah dan membantu kalian yang akan
melaksanakan tes SKB di kementerian tersebut, karena
berisi tentang Panduan Umum Tes Seleksi Kompetensi
Bidang (SKB) Hukum dan HAM, Soal dan Jawaban
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Hukum & HAM, Hukum & Perundang-Undangan, Calon
Hakim, Calon Jaksa. www.guepedia.com Email :
guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy
shopping & reading Enjoy your day, guys
Kumpulan Soal Tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)
Guru PPKN SMP PENULIS: Taufik Hidayat Ukuran : 14
x 21 cm ISBN : 978-623-294-485-5 Terbit : September
2020 www.guepedia.com Sinopsis: Seleksi Kompetensi
Bidang (SKB), wajib diikuti oleh pelamar untuk mengukur
kemampuan pelamar dalam bidang /formasi yang
dilamar, dari hasil SKB inilah akan ditentukan apakah
pelamar dapat mengikuti ujian (persyaratan) selanjutnya
atau tidak. Pelamar CPNS harus mempersiapkan diri
sematang mungkin agar dapat lulus seleksi SKB dan
memiliki peluang untuk diangkat menjadi PNS. Salah
satunya persiapan diri dalam mengikuti ujian SKB adalah
dengan selalu berlatih soal-soal SKB sesuai pilihan
bidang yang diikuti. Buku ini akan membantu dan
mempermudah kalian yang akan menghadapi Tes SKB
CPNS Guru PPKN SMP karena berisi tentang Soal Tes
Pedagogik, Soal dan Kunci SKB PPKN, Latihan Soal
SKB PPKN www.guepedia.com Email :
guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy
shopping & reading Enjoy your day, guys
Kumpulan Soal Tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)
Guru Kelas SD PENULIS: Taufik Hidayat Ukuran : 14 x
21 cm ISBN : 978-623-294-370-4 Terbit : Agustus 2020
Sinopsis: Sebentar lagi, Seleksi penerimaan Calon
Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk posisi Guru akan
memasuki tahapan seleksi kompetensi bidang (SKB).
Tahapan terakhir CPNS ini dianggap paling menentukan
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jika diukur dari persentase nilainya karena banyak
instansi pemerintahan pusat dan daerah yang
menetapkan kontribusi tes SKB sebesar 60 persen dari
total penilaian dan baru sisanya disumbang oleh tes
SKD. Karena memiliki kontribusi terbesar penilaian yang
menentukan kelulusan CPNS, para peserta tentunya
harus mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk
menghadapi SKB. Soal-soal Seleksi kompetensi bidang
(SKB) mencakup wawasan seorang guru dalam bidang
pengajaran dan juga mencakup wawasan seorang
pendidik ataupun formasi lainnya dalam memberikan
ilmu pengetahuan dan pendidikan terhadap anak
didiknya, materi dalam Seleksi kompetensi bidang (SKB)
ini berkaitan dengan kompetensi, kemampuan dan
kecakapan seorang tenaga pengajar. Buku ini akan
membantu dan mempermudah kalian yang akan
menghadapi Tes SKB CPNS Guru Kelas SD karena
berisi tentang Panduan Umum dan Kisi-Kisi Materi Guru
Kelas, Soal Tes Pedagogik, Soal dan Kunci SKB Guru
Kelas www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com
WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy
your day, guys
Kumpulan Soal Tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)
Guru Akuntansi SMA PENULIS: Taufik Hidayat Ukuran :
14 x 21 cm ISBN : 978-623-294-394-0 Terbit :
September 2020 www.guepedia.com Sinopsis: Seleksi
Kemampuan Bidang (SKB) adalah sebuah tahapan
seleksi dari rangkaian seleksi CPNS 2020. Tahap ini
bertujuan untuk melihat sejauh mana kemampuan
peserta CPNS 2020 menguasai ilmu pada jabatan dan
formasi yang di lamar. Soal-soal Seleksi kompetensi
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bidang (SKB) mencakup wawasan seorang guru dalam
bidang pengajaran dan juga mencakup wawasan
seorang pendidik ataupun formasi lainnya dalam
memberikan ilmu pengetahuan dan pendidikan terhadap
anak didiknya. materi dalam Seleksi kompetensi bidang
(SKB) ini berkaitan dengan kompetensi, kemampuan
dan kecakapan seorang tenaga pengajar Jika kalian
ingin mendapatkan nilai yang memuaskan dalam Ujian
SKB Guru Akuntansi 2020. Maka kalian harus berusaha
semaksimal mungkin dan belajar kisi-kisi soal SKB Guru
Akuntansi, dan sering latihan mengerjakan Contoh Soal
SKB Guru Akuntansi. Buku ini akan membantu dan
mempermudah kalian yang akan menghadapi Tes SKB
CPNS Guru Akuntansi SMA karena berisi tentang
Panduan Umum Tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)
Pendidik, Soal Tes Pedagogik, Soal dan Kunci SKB
Akuntansi. www.guepedia.com Email :
guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy
shopping & reading Enjoy your day, guys
Modul Resmi Seleksi Masuk Tes CPNS 2017
Kebut 1 Malam Simulasi TKD & TKB CPNS
Kisi-Kisi Lulus CPNS 2018
Kumpulan Soal Tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)
Guru Bimbingan Konseling
Panduan Sukses Tes BUMN & CPNS
Buku Panduan Resmi Tes CPNS CAT 2018/2019
terdiri atas: 1. Informasi Tes CPNS sesuai
dengan Permenpan-RB terbaru 2. Penilaian
Passing Grade Tes CPNS CAT 3. Pengolahan nilai
SKD dan SKB 4. Penetapan Kelulusan
berdasarkan nilai SKD dan SKB 5. Materi sesuai
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kisi-kisi CPNS terbaru 6. Tes Seleksi Kompetensi
Dasar (SKD), terdiri atas: ¥ Tes Wawasan
Kebangsaan (TWK) ¥ Tes Inteligensia Umum
(TIU) ¥ Tes Karakteristik Pribadi (TKP) 7. Tes
Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) -----BintangWahyu
Kumpulan Soal Tes Seleksi Kompetensi Bidang
(SKB) Kementrian PENULIS: Taufik Hidayat
Ukuran : 14 x 21 cm ISBN : 978-623-270-349-0
Terbit : Juni 2020 Sinopsis: SKB adalah Seleksi
Kompetensi Bidang, maka yang diujikan adalah
hal seputar bidang atau formasi yang didaftari.
SKB biasanya memiliki porsi 70% substansi
bidang dan 30% tentang lembaga atau
kementerian yang dituju. Daftar rangkaian tes
SKB yang harus dijalani pelamar CPNS ini bisa
dilihat pada dokumen pedoman resmi setiap
instansi pemerintah yang membuka lowongan
formasi. Jika tahapannya berbentuk ujian lewat
CAT, materi soal tes SKB yang diujikan sangat
terkait dengan bidang formasi serta instansi
yang dilamar calon abdi negara. Pelamar bisa
fokus pada kisi-kisi soal CAT di SKB sesuai
dengan posisi yang dilamarnya. Formasi dalam
CPNS terbagi menjadi dua, yakni Jabatan
Fungsional (JF) dan Jabatan Pelaksana (JP). Jenis
formasi yang dilamar agar benar-benar fokus
pada materi yang akan diujikan. Sebagai contoh
di Kementerian Pertanian (Kementan). Jabatan
fungsional antara lain analis ketahanan pangan,
arsiparis, auditor, dokter hewan, peneliti,
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pengawasan mutu ternak, penyuluh pertanian,
perencana, dan sebagainya. Buku ini khusus
membahas formasi jabatan di tenaga kesehatan,
yang akan mempermudah dan membantu kalian
yang akan melaksanakan tes SKB di tenaga
kesehatan karena berisi tentang panduan umum
tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB), Soal dan
Jawaban Kementrian Dalam Negri, Luar Negri,
Kelautan & Perikanan, Pertanian, PUPR,
Perhubungan. WA di 081287602508 Happy
shopping & reading Enjoy your day, guys
ASN, apa itu ASN? Aparatur Sipil Negara yang
selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah
dengan perjanjian kerja yang bekerja pada
instansi pemerintah. Status sebagai Aparatur
Sipil Negara, khususnya PNS, masih menjadi
sebuah impian yang sangat menggiurkan bagi
sebagian orang. Oleh karena itu, jika ada seleksi
CPNS, jumlah pendaftar biasanya lebih besar
daripada formasi yang dibuka. Para peserta
biasanya akan mempersiapkan diri dengan baik
untuk menghadapi seleksi tersebut, misalnya
membeli buku yang berisi latihan-latihan soal
seleksi CPNS. Buku ini hadir setelah melalui
proses yang panjang. Berbagai langkah
dilakukan agar menghasilkan sebuah buku yang
benar-benar dapat dijadikan sebagai pegangan
bagi calon peserta seleksi CPNS. Buku ini
berbeda dari buku yang sudah beredar luas di
pasaran. Secara khusus, buku ini membahas polaPage 15/33
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pola soal yang sering keluar pada CAT CPNS. Di
dalam buku ini terdapat Informasi CPNS, Seleksi
Kompetensi Dasar, Seleksi Kompetensi Bidang,
dan Prediksi CAT CPNS. Buku ini adalah pilihan
yang tepat! Buku ini dilengkapi dengan aplikasi
dan atau software CAT simulasi dengan soal
yang berbeda. Anda dapat menggunakan buku
ini dan bonus yang ada sebagai latihan sehingga
menjadi senjata ampuh dalam menembus impian
menjadi Aparatur Sipil Negara, khususnya PNS.
Jumlah soal yang fantastis, yang tidak pernah
ada di buku lain yang khusus membahas CPNS.
Semoga buku ini bermanfaat, khususnya bagi
calon peserta tes seleksi dan umumnya bagi yang
ingin mempelajari pola-pola soal CPNS. Mau
baca semua eBooks dari Genta Smart dengan
harga lebih murah? Buruan download aplikasi
Smart Book dengan cara kunjungi link di bawah
ini! https://play.google.com/store/apps/details?id
=gs.com.smartbook  (Genta Smart Publisher)
Kumpulan Soal Tes Seleksi Kompetensi Bidang
(SKB) PGSD PENULIS: Taufik Hidayat Ukuran :
14 x 21 cm ISBN : 978-623-281-430-1 Terbit :
April 2020 www.guepedia.com Sinopsis: Menjadi
ASN adalah impian setiap PGSD ataupun
sebagian besar yang berprofesi sebagai guru,
dan jutaan orang di luar sana ingin menjadi Abdi
Negara yang tentu anda harus melewati tahapan
SKD dan SKB, akan tetapi peminat formasi CPNS
PGSD atau formasi yang lainnya membuat
pesaingan menjadi ketat dan tentu peluang
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untuk lulus seleksi CPNS PGSD menjadi sulit.
Akan tetapi bagi anda yang sudah mendaftar dan
dinyatakan lulus seleksi administrasi CPNS 2020
mulai dari hari ini harus menyiapkan diri untuk
menghadapi Tes CAT CPNS PGSD 2020. Yang
mana tidak sedikit pesaing anda juga sudah
menyiapkan dirinya juah juah hari yang tujuanya
tidak lain hanyalah untuk mampu bersaingan
dengen lawan anda pada tes SKD ataupun SKB.
Buku ini akan membantu dan memeprmudah
kalian yang akan melaksanakan Tes SKB PGSD
berisi tentang Panduan Umum Tes SKB PGSD,
Kumpulan Paket Soal PGSD dan Jawabanya, Soal
Kompetensi Pedagogik, Soal PKN, Matematika,
IPA, Bahasa Indonesia, IPS. www.guepedia.com
Email : guepedia@gmail.com WA di
081287602508 Happy shopping & reading Enjoy
your day, guys
Psikotes karyawan
Kebijakan peningkatan mutu sekolah menengah
kejuruan berbasis ISO 9001:2008
Panduan Resmi Tes CPNS CAT 2018/2019
Diktat Resmi Tes CPNS Sistem CAT 2018/2019
Kumpulan Soal Tes Seleksi Kompetensi Bidang
(SKB) Guru Akuntansi SMA
Administrasi sebagai suatu fenomena modern telah teruji
kebenarannya yang dapat dianggap sebagai suatu
pendekatan ilmiah, karena telah memiliki metode-metode
analisis, sistematika, prinsip-prinsip serta dalil-dalilnya
sendiri. Ke semua ciri keilmiahannya ini dapat diterapkan ke
dalam unsur-unsur kegiatan dalam rangka mewujudkan
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efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan yang ditetapkan.
Analisis terakhir ini sangat tepat kalau dihubungkan dengan
“trend” yang terjadi di abad sekarang, bahkan di masa akan
datang, dengan dalih bahwa semua aktivitas baik di bidang
politik, sosial, budaya dan Hankam hanya akan berguna
kalau terlaksana secara efektif dan ekonomis. Adapun
efisiensi dan efektivitas kerja itu sendiri baru bisa diperoleh
bila keseluruhan kegiatan itu dioperasikan melalui tindakantindakan administrasi. Salah satu jalur kebijaksanaan
pembangunan pendidikan di Indonesia membawa kita pada
arah peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan
pendidikan. Penanganan masalah-masalah pendidikan yang
dewasa ini sifatnya semakin kompleks, tidak hanya menuntut
kecepatan dan ketepatan melainkan juga menghendaki
adanya satu sistem di dalam pendekatan dan
pemecahannya. Kenyataan lain yang mendorong pentingnya
pengembangan dan pembaruan di dalam sistem pengelolaan
pendidikan, baik di sekolah maupun luar sekolah adalah
adanya perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan
pendidikan itu sendiri, dan tuntutan masyarakat/pemerintah
yang semakin meningkat akan pendidikan yang mampu
menunjang pembangunan bangsa dalam arti luas. Kehadiran
bidang Administrasi Pendidikan memberikan andil yang besar
dalam menjawab segala tantangan pendidikan tersebut, guna
menyelenggarakan suatu sistem pendidikan yang mampu
memenuhi misi dan tujuan sebagaimana dicita-citakan. Para
pemimpin, guru, maupun tenaga pelaksana di lapangan perlu
dibekali dengan bidang ini karena mereka berhadapan
langsung dengan corak tantangan yang beragam yang
membutuhkan suatu penataan secara efektif dan efisien
Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup
Buku persembahan penerbit MediaPressindoGroup
#PustakaWidyatma
Kumpulan Soal Tes Seleksi
Kompetensi Bidang (SKB) Guru
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Bahasa Indonesia SMA PENULIS: Taufik Hidayat Ukuran : 14
x 21 cm ISBN : 978-623-283-622-8 Terbit : Agustus 2020
www.guepedia.com Sinopsis: Tes Kemampuan Bidang
adalah serangkaian tes bagi para peserta CPNS yang telah
memenuhi persyaratan TKD dan seleksi administrasi. Metode
pelaksanaan tes ditentukan oleh masing – masing unit kerja
yang telah peserta pilih. Biasanya soal SKB sangat beragam,
maka dari itu setiap peserta ujian CPNS belum tentu
mendapatkan tes SKB yang sama. Jika kalian ingin
mendapatkan nilai yang memuaskan dalam Ujian SKB Guru
Bahasa Indonesia SMA. Maka kalian harus berusaha
semaksimal mungkin dan belajar kisi-kisi soal SKB Guru
Bahasa Indonesia, dan sering latihan mengerjakan Contoh
Soal SKB Guru Bahasa Indonesia. Buku ini akan membantu
dan mempermudah kalian yang akan menghadapi Tes SKB
CPNS Guru Bahasa Indonesia SMA karena berisi tentang
panduan umum tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)
Pendidik, Soal Tes Pedagogik, Soal dan Kunci SKB Bahasa
Indonesia, Soal dan Kunci Padanan Kata, Sinonim, Antonim,
Soal dan Kunci Pemahaman Bacaan www.guepedia.com
Email : guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy
shopping & reading Enjoy your day, guys
Pada tahun ini pemerintah akan memberikan kesempatan
seluas-luasnya untuk masyarakat Indonesia agar menjadi
pegawai negeri sipil. Pemerintah melalui BKN (Badan
Kepegawaian Negara) diperkirakan pada tahap 1 dan tahap 2
akan membuka lowongan CPNS kurang lebih 40.000 kuota.
Kuota tersebut untuk 61 instansi. Instansi pemerintahan,
lembaga negara, dan pemerintahan provinsi maupun daerah.
Rekrutmen tahun sebelumnya menjadi bukti banyaknya
pelamar berbondong-bondong untuk mengikuti tes CPNS.
Diperkirakan pelamar untuk tahun ini mencapai lebih dari 2
juta pelamar yang akan mengikuti seleksi tes CPNS
2017/2018. Sistem penerimaan
tes CPNS tahun 2017/2018
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akan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT)
untuk seluruh instansi. Buku ini hadir untuk membantu Anda
dalam menghadapi tes CPNS 2017/2018. Disusun dengan
bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami. Dilengkapi
soal-soal yang sering keluar, paket soal dan pembahasan,
serta paket prediksi terakurat CAT CPNS 2017/2018.
Disertakan bonus CD berisi full video tip dan trik mengerjakan
soal CPNS, Software CAT CPNS, Apps Android CAT CPNS,
kisi-kisi Tes kemampuan Bidang, Ebook UUD 1945, dan
Ebook Ejaan Bahasa Indonesia terbaru. Selamat belajar,
semoga sukses! ===== Buku persembahan penerbit Cmedia
Sukses Seleksi CPNS Sistem CAT
Soal ASN 2019 : CPNS, PPPK terbaru
Psikotes Calon Pegawai Negeri & Swasta
Diktat Resmi Tes CPNS 2017/2018 Sistem CAT

buku cpns 2019 bank soal cpns 2019 buku tes
cpns 2019 soal bkn cpns 2019 buku soal cpns
2019 cat cpns 2019 tes cat cpns 2019 simulasi
cat cpns 2019 soal cat cpns 2019 terbaru latihan
cat cpns 2019 soal cpns 2019 dan pembahasan
download soal cpns 2019 aplikasi daftar cpns
2019 formasi cpns 2019 cpns 2019 guru cpns
2019 kesehatan kumpulan soal cpns 2019 kisi
kisi cpns 2019 latihan soal cpns 2019 latihan cat
cpns 2019 latihan cpns 2019 loker cpns 2019
materi cpns 2019 master cpns 2019 materi tes
cpns 2019 cpns 2019 offline tes cpns 2019 offline
simulasi cat cpns 2019 offline soal cpns 2019
offline cat cpns 2019 offline psikotes cpns 2019
prediksi soal cpns 2019 soal cpns 2019 dan
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pembahasan info pendaftaran cpns 2019 info
penerimaan cpns 2019 soal cpns 2019 skd cpns
2019 simulasi cat cpns 2019 tes simulasi cpns
2019 soal cat cpns 2019 terbaru soal cat cpns
2019 terbaru tes cpns 2019 tes cat cpns 2019 tes
simulasi cpns 2019 tkd cpns 2019 soal ujian
cpns 2019 cpns 2019 offline cpns 2019
kesehatan cpns 2019 cpns 2019 guru cat cpns
2019 soal cpns pppk 2019 soal cpns \u0026 pppk
2019 terbaru contoh soal pppk 2019 soal pppk
2019 guru soal pppk guru sd 2019 soal pppk
2019 kesehatan kisi kisi soal pppk 2019
kumpulan soal pppk 2019 soal manajerial pppk
2019 soal pppk guru sd 2019 soal skd pppk 2019
soal soal pppk 2019 soal tes pppk 2019 soal
cpns \u0026 pppk 2019 terbaru soal pppk 2019
umum soal ujian pppk 2019 soal pppk 2019
kesehatan soal tes pppk 2019 soal pppk 2019
soal pppk 2019 guru soal pppk 2019 umum soal
cpns 2019 terbaru soal usbn 2019 terbaru soal
ujian sd terbaru 2019 soal cpns 2019 terbaru soal
tes cpns terbaru soal cpns terbaru soal ujian sd
terbaru 2019 soal un sd terbaru soal un sd
terbaru soal ujian sd terbaru 2019 soal un sd
terbaru soal tes cpns terbaru soal usbn 2019
terbaru soal ujian sd terbaru 2019 soal un sd
terbaru soal cpns 2019 terbaru soal usbn 2019
terbaru soal tes cpns terbaru soal ujian sd
terbaru 2019 soal cpns terbaru soal tiu cpns 2019
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soal tiu cpns 2019 soal cpns tiu twk tkp soal
cpns tiu soal tiu dan pembahasan soal tiu ipdn
latihan soal tiu soal tiu dan pembahasan soal twk
tiu tkp soal cpns tiu twk tkp soal tiu cpns 2019
soal tiu soal twk tiu tkp soal tiu dan pembahasan
soal tiu ipdn bank soal twk soal twk cat cpns
2018 soal cpns tiu twk tkp soal twk ipdn
kumpulan soal twk latihan soal twk soal twk stan
soal twk tiu tkp soal cpns tiu twk tkp soal twk cat
cpns 2018 soal twk tiu tkp soal twk stan soal twk
kumpulan soal twk soal tkp cpns 2019 soal tkpa
sbmptn soal tkpa dan pembahasan soal tkp cpns
2019 soal tkp dan pembahasan soal tkpa sbmptn
soal tkpa dan pembahasan soal tkp dan
pembahasan soal twk tiu tkp soal tkp cpns 2019
soal tkp soal twk tiu tkp soal tkp dan
pembahasan soal manajerial pppk 2019 soal
manajerial pppk 2019 soal manajerial pppk 2019
Kisi-kisi dan contoh soal kompetensi manajerial
PPPK Kisi-kisi dan contoh soal kompetensi
KEMAMPUAN TEKNIS Kisi-kisi dan contoh soal
kompetensi KEMAMPUAN SOSIOKULTURAL
Seperti apakah soal-soal yang akan muncul pada
tes CPNS? Bagaimana caranya agar
mengerjakan soal-soal CPNS mudah dan tepat?
Bagaimana caranya agar dalam mengerjakan
soal agar lulus tes CPNS? Pentingkah tes CPNS
untuk seluruh calon pegawai negeri? Materi soalsoal pada buku ini memiliki konsep yang
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berbeda dari buku-buku yang lainnya. Buku ini
memberikan informasi tentang CPNS kepada
para CPNS dengan detail danjelas. Selain itu
buku ini tidak hanya memberikan soal-soal serta
informasi yang keluar pada tes CPNS, tetapi
buku ini akan memberikan kemudahan bagi para
CPNS dalam pelaksanaan tes CPNS yang
sesungguhnya. Menurut beberapa para pelamar
CPNS berkata bahwa mereka menyiapkan diri
untuk belajar menghadapi tes CPNS hanya
dalam beberapa hari atau 1-2 minggu sebelum
menjelang tes CPNS. Semoga buku ini
membantu Anda dalam menyiapkan materi serta
jenis-jenis soal, terutama ketika menghadapi tes
CPNS yang sebenarnya
Kumpulan Soal Tes Seleksi Kompetensi Bidang
(SKB) Perpustakaan PENULIS: Taufik Hidayat
Ukuran : 14 x 21 cm ISBN : 978-623-281-767-8
Terbit : Agustus 2020 www.guepedia.com
Sinopsis: Perpustakaan Nasional memberikan
kesempatan kepada Warga Negara lndonesia
untuk mengikuti Seleksi Calon Pegawai Negeri
Sipil (CPNS) di lingkungan Perpustakaan
Nasional. Perpustakaan membuka lowongan
CPNS 2019 sebanyak 57 formasi. Kualifikasi
pendidikan mulai dari diploma, sarjana dan
magister. Soal Tes Kemampuan Bidang
Perpustakaan / Tes Kompetensi Bidang
Perpustakaan (TKB) TKB Perpustakaan
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merupakan salah satu jenis bentuk tes seleksi
CPNS Calon Pegawai Negeri Sipil. Tes ini untuk
mengukur kemampuan atau keterampilan
peserta ujian CPNS sesuai dengan kompetensi
jabatan yang dibuka yang membutuhkan Tenaga
Administrasi dan Profesional di Bidang
Perpustakaan. Materi soal TKB Perpustakaan
disusun sesuai dengan formasi jabatan.
Sehingga materi soal TKB Perpustakaan untuk
jabatan yang satu berbeda dengan jabatan yang
lain. Buku ini akan mempermudah dan melatih
kalian yang akan melaksanakan Tes SKB
Perpustakaan, karena berisi tentang tentang
Panduan Umum Tes Seleksi Kompetensi Bidang
(SKB) Perpustakaan, Soal dan Jawaban
Kearsipan, Perpustakaan. www.guepedia.com
Email : guepedia@gmail.com WA di
081287602508 Happy shopping & reading Enjoy
your day, guys
Informasi Penting Sistem Computer Assisted
Test (CAT) Sama seperti tahun sebelumnya,
ujian penerimaan CPNS akan menggunakan
perangkat komputer, yang disebut dengan
sistem Computer Assisted Test (CAT). Di bagian
awal buku dijelaskan apa dan bagaimana sistem
CAT, komposisi, jumlah soal, dan kisi-kisi soal
dalam sistem CAT, penilaian (skor), serta
penetapan kelulusan CPNS. Ringkasan Materi
Masing-masing Tipe Soal Dalam buku ini
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terdapat ringkasan materi untuk masing-masing
soal yang diujikan, terdiri dari contoh-contoh
soal, tip dan trik menjawab, rumus-rumus soal
hitungan, ringkasan materi bahasa Indonesia,
dan pengetahuan umum yang berhubungan
dengan wawasan kebangsaan. Bank Soal CPNS
Sistem CAT, Kunci Jawaban, dan Pembahasan
Semua soal dalam buku ini diambil dari soal-soal
CPNS terbaru dan soal-soal yang sering keluar
dalam tes CPNS, lengkap dengan kunci jawaban
dan pembahasannya. Memuat 2 Paket Prediksi
Soal Tes CPNS Selain bank soal, buku ini juga
memuat dua paket prediksi soal CPNS, sebagai
bekal untuk mempersiapkan diri menghadapi tes
CPNS. Jenis, komposisi, dan jumlah soalnya
disesuaikan berdasarkan standar CAT. Bonus
CD Software CAT Soal CPNS CD software ini
dapat digunakan sebagai sarana berlatih,
sehingga Anda akan lebih siap dan tidak akan
merasa gugup lagi saat tes sebenarnya. Anda
juga dapat mengukur sampai sejauhmana
ketepatan dan kecepatan menjawab soal, karena
waktu dan skornya dapat ditampilkan. Bonus
Soal Tes Kompetensi Bidang Guru dan Tenaga
Medis Buku ini juga dilengkapi dengan soal-soal
tes kompetensi bidang. Anda dapat mengintip
jenis dan karakteristik soal-soal yang biasa
diujikan untuk formasi guru dan tenaga medis.
Dilengkapi Tes Paper and Pencil Meliputi tes
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menggambar orang, rumah, dan pohon.
Kemudian ada juga wartegg test dan tes pauli
(tes koran). Ini adalah jenis-jenis tes yang selalu
diujikan dalam proses rekrutmen pegawai. Anda
dapat berlatih secara mandiri tes ini berdasarkan
petunjuk dan tips yang terdapat dalam buku
persembahan dari penerbit Ruang Kata ini.
Kumpulan Soal Tes Seleksi Kompetensi Bidang
(SKB) Guru Bahasa Indonesia SMA
TOP NO. 1 Tes Masuk Kerja
Kumpulan Soal Tes Seleksi Kompetensi Bidang
(SKB) Kementrian Hukum Dan HAM
Kumpulan Soal Tes Seleksi Kompetensi Bidang
(SKB) Guru PPKN SMP
Tes Karier
“Membeli buku Mas Sahda dan mengikuti
pelatihannya merupakan sesuatu yang saya
syukuri. Materi dan soalnya tepat sasaran.
Pembahasan dan trik mengerjakan soalnya ciamik!
Ini sangat berperan dalam keberhasilan saya lolos
tes CPNS di kementerian impian saya. Terima
kasih, Mas Sahda.” Corry Laura Junita Sianturi, PNS
Kementerian Kesehatan “Buku Pak Sahda dikenal
karena materinya yang komplet dan up to date.
Saya telah membuktikan sendiri kedahsyatannya.
Sekarang, selain buku, Pak Sahda juga
mengadakan pelatihan, dan saya yakin itu nggak
kalah bermanfaat. Tetap sehat dan bermanfaat
buat banyak orang, Pak Sahda! Salam.” Nur
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Hidayatullah, PNS Provinsi Kalimantan Barat.
“Lengkap dan akurat! Kedua kata tersebut
menggambarkan buku tes CPNS karangan Sahda
Halim. Sudah banyak yang membuktikannya. Saya
merekomendasikan buku ini untuk semua yang
memiliki impian menjadi PNS!” Juhan Pamujiono,
PNS di Kabupaten Pacitan
Pada tahun ini pemerintah akan memberikan
kesempatan seluas-luasnya untuk masyarakat
Indonesia agar menjadi pegawai negeri sipil.
Pemerintah melalui BKN (Badan Kepegawaian
Negara) diperkirakan pada tahap 1 dan tahap 2
akan membuka lowongan CPNS kurang lebih
40.000 kuota. Kuota tersebut untuk 61 instansi.
Instansi pemerintahan, lembaga negara, dan
pemerintahan provinsi maupun daerah. Rekrutmen
tahun sebelumnya menjadi bukti banyaknya
pelamar berbondong-bondong untuk mengikuti tes
CPNS. Diperkirakan pelamar untuk tahun ini
mencapai lebih dari 2 juta pelamar yang akan
mengikuti seleksi tes CPNS 2017/2018. Sistem
penerimaan tes CPNS tahun 2017/2018 akan
menggunakan sistem Computer Assisted Test
(CAT) untuk seluruh instansi. Buku ini hadir untuk
membantu Anda dalam menghadapi tes CPNS
2017/2018. Disusun dengan bahasa yang mudah
dimengerti dan dipahami. Dilengkapi soal-soal yang
sering keluar, paket soal dan pembahasan, serta
paket prediksi terakurat CAT CPNS 2017/2018.
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Disertakan bonus CD berisi full video tip dan trik
mengerjakan soal CPNS, Software CAT CPNS, Apps
Android CAT CPNS, kisi-kisi Tes kemampuan
Bidang, Ebook UUD 1945, dan Ebook Ejaan Bahasa
Indonesia terbaru. Selamat belajar, semoga sukses!
Buku persembahan penerbit Cmedia
Buku Senjata Ampuh Lolos Tes TNI-POLRI, memiliki
beberapa sub bab yang runtut, yaitu: Seleksi
Masuk TNI/POLRI Seleksi masuk TNI/POLRI meliputi
seleksi administrasi, seleksi tes kesehatan, seleksi
tes kesamaptaan, seleksi mental ideologi, seleksi
psikotes, dan seleksi pantukhir. Pada bagian ini
juga dijelaskan lokasi-lokasi pendaftaran tes TNIPOLRI, serta tips dan trik untuk menghadapi seleksi
masuk TNI-POLRI. Tes Psikologi Masuk TNI/POLRI
Tes psikologi ditujukan untuk memahami karakter
seseorang. Tes psikologi tersebut meliputi
Kraepelin-Pauli, DAM, HTP, tes menggambar objek,
dan tes Wartegg. Bagian ini juga terdapat tips dan
trik untuk menghadapi tes psikologi ketika tes
masuk TNI/POLRI. Tes Kemampuan Akademik
Masuk TNI/POLRI Tes kemampuan akademik
ditujukan untuk mengetahui bakat kemampuan
seseorang dalam bidang keilmuan dan akademis.
Tes kemampuan akademis meliputi tes numerik,
tes sinonim, tes pemahaman wacana, tes wawasan
kebangsaan, tes bahasa Indonesia, dan tes bahasa
Inggris. Semoga buku ini dapat membantu
kesiapan calon anggota TNI-POLRI dalam
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menghadapi seleksi tes TNI-POLRI. [Mizan,
Bentang, Ujian, Test, Seleksi, Masuk TNI, Masuk
Polisi, Petunjuk, Bantuan, Indonesia]
Tes Potensi Akademik (TPA) adalah sebuah tes
yang bertujuan untuk mengetahui potensi dasar
seseorang di bidang akademik. Karena begitu
pentingnya Tes Potensi Akademik ini, sudah
seharusnya Anda melakukan persiapan sebelum
menghadapi tes ini. Buku Fresh Update Top No.1
TPA OTO BAPPENAS ini merupakan solusi terbaik
untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi Tes
Potensi Akademik. Di dalam buku ini terdapat soalsoal yang biasa diujikan dalam Tes Potensi
Akademik, yaitu Tes Kemampuan Verbal, yang
mencakup tes sinonim, tes antonim, tes analogi,
tes pengelompokan kata, dan tes pemahaman
wacana. Tes Kemampuan Numerik, yang mencakup
tes deret bilangan, matematika berpola, aritmetika
dan aljabar, dan logika matematika. Tes
Kemampuan Penalaran, yang mencakup tes
penalaran logis, tes penalaran analitis, dan tes
logika gambar. Selain itu, di dalam buku ini juga
dilengkapi materi dan pembahasan singkat dan
jelas dari setiap tes yang mudah dipahami.
Persiapkan diri dan mental Anda dengan baik agar
dapat menjawab berbagai tipe soal. Berpikir
optimis bahwa Anda dapat mengerjakan soal-soal
dengan baik. Selamat belajar dan semoga sukses..
-Bintang Wahyu- #Serba20
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Senjata Ampuh Lolos Tes TNI-POLRI
Panduan Resmi Tes CPNS CAT 2017/2018
Kumpulan Soal Tes Seleksi Kompetensi Bidang
(SKB) Guru Bahasa Inggris SMA
Pelayanan konseling Pada Satuan Pendidikan
Menengah
Kisah Sukses Lolos Tes CPNS dan Kiat-Kiat Lulus
CPNS
Buku yang akan membimbing anda lulus CPNS dengan
mudah dan murah. Jangan cari buku lain, cukup buku ini
saja. Semua pertanyaan anda akan terjawab di buku ini
Kenapa buku ini menjadi penting, dan menjadi panduan
untuk Test CPNS 2018, karena berisi hal yang sangat
dibutuhkan: 1. Sesuai dengan kisi-kisi tes CPNS 2018 2.
Berisi Tes Karakteristik Pribadi (TKP), Tes Inteligensia
Umum (TIU), dan Tes Wawasan Kebangsaan. 3.
Dilengkapi CAT ( Computer Assisted Test ) 4. Dilengkapi
kunci Jawaban 5. Tips dan Trik Lolos CPNS 2018 6.
Rahasia lolos test CPNS dengan mudah
Buku ini disusun secara sistematis agar mudah dalam
mempelajari: 1. TRYOUT PSIKOTES: Sebagai langkah
awal untuk mengetahui kemampuan diri dan kekurangan
terhadap materi psikotes. 2. PSIKOTES KOMPILASI:
Memberikan gambaran kemungkinan tipe soal yang
muncul saat ujian psikotes. 3. PAPER N PENCIL: Berisi
materi psikotes gambar yang dilengkapi tips pengerjaan.
4. PAKET CPNS_ASN: Sebagai ajang latihan dan
mengenali tipe soal CPNS. 5. MATERI DAN SOAL
LATIHAN (TIU, TWK, TKP): Berisi ringkasan materi
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dan latihan soal untuk mempersiapkan menghadapi
psikotes dan ujian CPNS. 6. BONUS: Buku ini dilengkapi
dengan Lembar Jawab digital (LJd), berfungsi sebagai
lebar jawab paket ujian di dalam buku yang dapat
menampilkan kunci jawaban, nalisis butir soal, dan skor.
Jumlah soal dalam buku 2.020 soal, dilengkapi
pembahasan yang terdiri dari soal bahas, latihan soal, dan
paket ujian.
Kumpulan Soal Tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)
Guru Ekonomi SMA PENULIS: Taufik Hidayat Ukuran :
14 x 21 cm ISBN : 978-623-283-629-7 Terbit : Agustus
2020 Sinopsis: Seleksi Kompetensi Bidang (SKB), wajib
diikuti oleh pelamar untuk mengukur kemampuan
pelamar dalam bidang / formasi yang dilamar, dari hasil
SKB inilah akan ditentukan apakah pelamar dapat
mengikuti ujian (persyaratan) selanjutnya atau tidak.
Pelamar CPNS harus mempersiapkan diri sematang
mungkin agar dapat lulus seleksi SKB dan memiliki
peluang untuk diangkat menjadi PNS. Salah satunya
persiapan diri dalam mengikuti ujian SKB adalah dengan
selalu berlatih soal-soal SKB sesuai pilihan bidang yang
diikuti. Soal-soal Seleksi kompetensi bidang (SKB)
mencakup wawasan seorang guru dalam bidang
pengajaran dan juga mencakup wawasan seorang pendidik
ataupun formasi lainnya dalam memberikan ilmu
pengetahuan dan pendidikan terhadap anak didiknya.
materi dalam Seleksi kompetensi bidang (SKB) ini
berkaitan dengan kompetensi, kemampuan dan kecakapan
seorang tenaga pengajar. Buku ini akan membantu dan
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mempermudah kalian yang akan menghadapi Tes SKB
CPNS Guru Ekonomi SMA karena berisi tentang Panduan
Umum Tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Pendidik,
Soal Tes Pedagogik, Soal dan Kunci SKB Ekonomi,
Latihan Soal SKB Ekonomi www.guepedia.com Email :
guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy
shopping & reading Enjoy your day, guys
Buku Tes Kompetensi Dasar (TKD) ini adalah salah satu
perangkat tes bagian pertama yang harus dilalui peserta
ujian CPNS, BUMN atau Swasta setelah lulus seleksi
administrasi. Walaupun pelaksanaan Tes Kompetensi
Dasar (TKD) sepenuhnya menjadi wewenang pemerintah
pusat untuk merekrut peserta CPNS, namun Tes
Kompetensi Dasar (TKD) ini juga dipergunakan sebagai
alat untuk merekrut pegawai BUMN dan Swasta. Bagi
peserta yang lulus Tes Kompetensi Dasar (TKD), mereka
berhak untuk mengikuti tahapan tes CPNS, BUMN, dan
Swasta berikutnya, yaitu Tes Kompetensi Bidang (TKB).
Namun untuk jurusan tertentu, peserta tidak perlu lagi
mengikuti Tes Kompetensi Bidang (TKB), artinya setelah
lulus TKD, yang bersangkutan sudah dinyatakan lulus
untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS), BUMN
ataupun Swasta. Buku Tes Kompetensi Dasar (TKD) ini
dilengkapi dengan: ¥ Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) ¥
Bahasa Indonesia ¥ Bahasa Inggris ¥ Tes Intelegensi
Umum (TIU) ¥ Tes Karakteristik Pribadi (TKP)
Kumpulan Soal Tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)
PGSD
Kumpulan Soal Tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)
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Perpustakaan
Kumpulan Soal ASN 2019 : CPNS, PPPK terbaru
dilengkapi Ringkasan Materi, soal, jawaban, dan tips and
trik
Top Lolos Tes CPNS 2019-2020
Kumpulan Soal Tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)
Guru Ekonomi SMA
Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) terdiri atas: Tes
Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensia Umum
(TIU), dan Tes Karakter Pribadi (TKP) Seleksi
Kompetensi Bidang (SKB) Buku ini terbitan penerbit
Bintang Wahyu
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