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Update Soal & Strategi Lolos SPMB PKN STAN 2020 STRATEGI LOLOS Politeknik
Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (PKN STAN) adalah Perguruan
Tinggi Vokasi di bawah naungan Kementerian Keuangan RI yang menyelenggarakan
Program Studi Diploma di Bidang Keuangan Negara. PKN STAN diresmikan pada
tanggal 15 Juli 2015 merupakan transformasi dari sekolah kedinasan yang cukup
dikenal yaitu Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN). Apakah lulusan PKN STAN
saat ini sudah tidak diangkat lagi menjadi PNS? Pendidikan PKN STAN memakai
sistem ikatan dinas. Lulusannya wajib kerja selama tiga kali masa pendidikan ditambah
satu tahun. Lulusan PKN STAN akan diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil
(CPNS) dan ditempatkan di instansi-instansi dalam lingkungan Kementerian Keuangan
dan instansi-instansi pemerintah lainnya, baik di pusat maupun di daerah, sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apa itu SPMB PKN STAN?
Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Politeknik Keuangan Negara STAN (SPMB PKN
STAN) adalah satu-satunya jalur penerimaan mahasiswa baru PKN STAN. SPMB PKN
STAN merupakan salah satu ujian penerimaan mahasiswa baru yang paling bersih di
Indonesia. Pelaksanaan SPMB PKN STAN sepenuhnya bergantung pada hasil tes
pesertanya. Apa saja tahapan ujian PKN STAN? 1. Tes Tertulis berbasis sistem CAT,
terdiri dari: a. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) b. Tes Potensi Akademik (TPA) c. Tes
Bahasa Inggris (TBI) 2. Tes Kesehatan dan Kebugaran Apa itu CAT (Computer
Assisted Test)? CAT adalah metode seleksi menggunakan alat bantu komputer untuk
mendapatkan standar minimal kompetensi dasar bagi CPNS. Dengan metode CAT
proses pemeriksaan dan pelaporan hasil ujian menjadi lebih cepat. Selain itu, sistem
CAT menciptakan standarisasi hasil ujian secara nasional dan mewujudkan
transparansi, obyektifitas, serta akuntabel. kesulitan apa yang dihadapi dalam ujian
spmb pkn stan? 1. Persiapan kurang, 2. Tidak terbiasa menghadapi ujian tpa, 3.
Kurangnya informasi mengenai materi yang diujikan, dan 4. Faktor psikologis karena
banyaknya jumlah peserta SPMB PKN STAN.
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 pola-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,
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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)
Buku persembahan penerbit MediaPressindoGroup #PustakaWidyatma
Keunggulan Panduan Resmi Tes CPNS CAT 2019/2020: 1. Informasi Tes CPNS
sesuai dengan Permenpan-RB terbaru 2. Bedah materi sesuai kisi-kisi CPNS terbaru 3.
Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), terdiri atas: • Tes Wawasan Kebangsaan (TWK)
• Tes Inteligensia Umum (TIU) • Tes Karakteristik Pribadi (TKP) 4. Tes Seleksi
Kompetensi Bidang (SKB) 5. Strategi menaklukkan soal-soal HOTS TKP 6. Soal &
Pembahasan 7. 9 Paket Tryout versi CPNS – Pembahasan 8. Tryout Online Nasional
9. Paket Soal CAT sesuai aslinya 10. Plus free aplikasi android 11. Plus video tutorial
Buku persembahan penerbit BintangWahyu
Ada banyak syarat yang harus dipenuhi saat mendaftar masuk kerja, melanjutkan
kuliah, seleksi beasiswa, dan sebagainya. Salah satu syarat yang harus dipenuhi
adalah Tes Potensi Akademik (TPA) dengan nilai batas tertentu. Tes Potensi Akademik
adalah tes yang bertujuan untuk mengetahui bakat dan kemampuan seseorang pada
bidang keilmuan (akademis) yang juga sering dihubungkan dengan kecerdasan
seseorang. Bappenas melalui Unit Usaha Otonom Penyelenggara Tes (UUO PT) telah
mengembangkan alat seleksi yang dinamakan Tes Potensi Akademik (TPA). Karakter
dari TPA OTO BAPPENAS adalah menguji empat macam kemampuan peserta tes
sebagai berikut: Kemampuan Verbal, yang terdiri atas lima subtes, yaitu sinonim,
antonim, analogi, klasifikasi, dan pemahaman teks. Kemampuan Kuantitatif, yang terdiri
atas tiga subtes, yaitu deret, aritmetika dan aljabar, serta geometrika. Kemampuan
Penalaran, yang terdiri atas dua subtes, yaitu penalaran logis dan penalaran analitis.
Kemampuan Spasial, yang terdiri atas tiga subtes, yaitu klasifikasi, deret, dan pandang
ruang. Tes Potensi Akademik (TPA) merupakan suatu standar tes yang bertujuan untuk
mengukur kecakapan akademis seseorang. Saat ini, TPA telah menjadi salah satu tes
terpenting ketika seorang calon mahasiswa hendak masuk ke Perguruan Tinggi
(terutama S-2 dan S-3), atau seorang yang hendak memasuki dunia kerja. Banyak
orang yang sebenarnya cukup pintar, tetapi gagal dalam menempuh tes ini. Mengapa?
Alasannya cukup jelas: karena kurang memiliki kesiapan yang memadai. Untuk
menghadapi tes TPA ini, Anda harus banyak berlatih, berlatih, dan berlatih
mengerjakan soal. Anda akan akrab dengan berbagai jenis dan tipe soal dengan
banyak berlatih. Oleh karena itu, kemampuan analisis Anda makin terasah dan makin
tajam. Selain itu, kemampuan penguasaan Anda akan tips dan trik dalam pengerjaan
soal juga akan terasah. Dengan menguasai keduanya, Anda memiliki peluang besar
untuk meningkatkan skor TPA. Buku ini adalah pilihan yang tepat!! Dengan memahami
berbagai bentuk dan tipe soal TPA, mengetahui strategi dalam mengerjakan soal,
mengerti teori singkat TPA, diharapkan calon peserta lebih siap dalam menghadapi tes
TPA. Bukan tidak mungkin peserta bisa mendapatkan skor TPA 600+! (Genta Smart
Publisher)
MATEMATIKA merupakan salah satu mata pelajaran yang diujikan, baik dalam Ujian
Nasional atau Ujian Masuk PTN. Sebagian besar siswa memandang bahwa
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Matematika adalah pelajaran yang sulit atau bahkan sangat sulit. Padahal pada
kenyataannya, Matematika merupakan sesuatu yang mengasyikkan jika kita paham
konsep dasarnya. Dengan memahami konsep dasar, kita akan mudah menyelesaikan
soal-soal yang diberikan. Buku ini disusun secara sistematis. Hal ini bertujuan untuk
memudahkan siswa dalam memahami materi dan soal secara lebih mendalam. Pada
setiap bab, dibagi menjadi tiga bagian sebagai berikut: Bagian pertama : berisi
rangkuman materi. Bagian ini bertujuan untuk memudahkan siswa mengingat materi
yang disajikan pada bab tersebut. Bagian kedua : berisi trik-trik penyelesaian soal-soal
Ujian Nasional dan Ujian Masuk PTN. Bagian ketiga : berisi pendalaman materi. Bagian
ini berisi soal latihan standar Ujian Nasional dan Ujian Masuk PTN. Soal-soal yang
disajikan dalam buku ini merupakan soal-soal pilihan. Sebagian besarnya adalah model
soal terbaru. Buku ini dapat memberikan gambaran nyata kepada siswa mengenai soal
yang pernah diujikan sehingga siswa mampu mengenali diferensiasi model soal.
Dengan memahami berbagai macam model soal, siswa dituntut untuk siap lebih dini
dalam menghadapi ujian. Buku ini dilengkapi aplikasi android yang dapat di download
di play store. Ada beberapa aplikasi yang diberikan secara gratis, yaitu: Aplikasi CBT
UN SMA IPA Aplikasi CBT Psikotes Aplikasi SBMPTN Aplikasi FPM Matematika
Aplikasi Tes Buta Warna Buku ini adalah pilihan yang tepat!!! Buku ini dapat Anda
gunakan sebagai latihan sehingga menjadi senjata ampuh untuk mencapai nilai tinggi.
(Genta Smart Publisher)
Meraih kesuksesan bukan perkara sulit jika Anda mengetahui triknya. Kuncinya, cukup
menjadi diri sendiri dan melakukan yang terbaik. Sukses bukan semata bertumpu pada
hal-hal yang Anda lakukan. Lebih dari itu, kepercayaan diri pun sangat dibutuhkan,
seperti halnya jika kita ikut psikotes. Psikotes umumnya dipergunakan sebagai syarat
penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), karyawan swasta, BUMN, bank, TNI,
Polri, bahkan juga dipakai sebagai syarat kenaikan jabatan setingkat manajer pada
bidang pekerjaan. Tujuan dari psikotes adalah mengukur individu secara psikis.
Psikotes dapat diterapkan kepada anak-anak maupun dewasa dan bisa berbentuk
tertulis, proyektif, atau evaluasi secara verbal yang teradministrasi untuk mengukur
fungsi atau kemampuan kognitif dan emosional seseorang. Penilaian psikotes tidak
berdasarkan pada siapa yang paling pintar. Bisa saja orang yang secara akademik
tidak begitu pintar, dapat mengalahkan orang yang lebih pintar dan lolos ujian psikotes.
Hal ini sering terjadi, bahkan mungkin Anda pernah mengalaminya atau melihat orang
lulusan perguruan tinggi terbaik belum bekerja atau diterima kerja pada sebuah
perusahaan karena selalu gagal dan tidak lolos psikotes. Oleh karena itu, sukses lolos
psikotes adalah harapan bagi sama orang. Namun, harapan ini terkadang tidak
tercapai karena kurang siapnya peserta dalam menghadapi serangkaian tes. Buku
Panduan Sukses Psikotes hadir sebagai buku panduan yang akan membantu Anda
mewujudkan harapan agar lolos psikotes. Jadi, buku ini dapat Anda gunakan sebagai
acuan belajar untuk menghadapi psikotes. Buku ini juga dapat Anda gunakan sebagai
latihan sehingga menjadi senjata ampuh untuk lolos psikotes. (Genta Smart Publisher)

Ada sebuah proses yang harus dijalani untuk mencapai kesuksesan, begitu juga
sukses dibidang akademik, proses belajar harus dijalani. Untuk itu, kami
menyusun buku ini untuk mendampingi siswa dalam proses belajar demi meraih
kesuksesan. Buku disusun sistematis, untuk memudahkan siswa dalam
memahami materi secara lebih mendalam. Dalam setiap bab buku ini ada 3 (tiga)
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bagian. Bagian pertama tentang rangkuman materi, bertujuan untuk
memudahkan siswa mengingat materi yang di sajikan dalam bab tersebut.
Bagian kedua berisi trik cerdas penyelesaian soal-soal ujian nasional dan ujian
masuk perguruan tinggi negeri (PTN). Bagian ketiga merupakan pendalaman
materi, yang berisi soal latihan standar Ujian Nasional maupun Ujian Masuk
PTN. Soal-soal yang disajikan dalam buku ini merupakan soal-soal pilihan yang
kami ambil dari soal ujian nasional dan soal ujian masuk PTN. Sebagian
besarnya adalah model soal terbaru. Kami berharap buku ini dapat memberikan
gambaran nyata kepada siswa mengenai soal yang pernah diujikan sehingga
siswa mampu mengenali diferensiasi model soal yang keluar. Dengan
memahami berbagai macam model soal, siswa dituntut untuk siap lebih dini
dalam menghadapi ujian. Buku ini dilengkapi aplikasi android, ada tiga aplikasi
yang kami berikan secara gratis yaitu: Aplikasi Simulasi BIOLOGI/BAB Aplikasi
Ujian Nasional Lengkap Aplikasi SBMPTN Lengkap Buku dan Aplikasi yang ada
dalam buku ini memuat 2230 Butir Soal. Jumlah Soal yang Fantastis, yang tidak
pernah ada di buku lain yang khusus membahas Biologi. (Genta Smart
Publisher)
Mengukur Kemampuan Diri: Dengan mengerjakan paket TRYOUT, untuk
mengetahui kekurangan dan kelebihan diri terhadap penguasaan materi Tes
Potensi Akademik. Meningkatkan Kemampuan Diri: Dengan belajar materi tes
kemampuan VERBAL, NUMERIK, LOGIKA, dan SPASIAL serta PAPER &
PENCIL dan SOAL-BAHAS yang disertai tips-trik, untuk menghadapi segala
variasi soal yang akan muncul dalam ujian. Berlatih Soal: Dengan berlatih
mengerjakan MODUL SOAL, untuk menguji kesiapan menghadapi tes.
Kumpulan Soal Tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Guru PAI PENULIS:
Taufik Hidayat Ukuran : 14 x 21 cm ISBN : 978-623-281-615-2 Terbit : Juli 2020
www.guepedia.com Sinopsis: Seleksi Kemampuan Bidang (SKB) adalah sebuah
tahapan seleksi dari rangkaian seleksi CPNS. Tahap ini bertujuan untuk melihat
sejauh mana kemampuan peserta CPNS 2019 menguasai ilmu pada jabatan dan
formasi yang dilamar. Anda yang telah dinyatakan lulus Seleksi Kompetensi
Dasar dalam penerimaan CPNS Guru PAI. Siapkan diri Anda semaksimal
mungkin dari sekarang sebelum mengikuti tes SKB CPNS Guru PAI. Peserta
yang melakukan persiapan secara matang tentunya lebih berpeluang lolos
sebagai CPNS Guru PAI. Kisi-kisi SKB PAI CPNS 2020 ini adalah sebagian
pengalaman mengikuti SKB PAI CPNS, sehingga masih relevan untuk dijadikan
acuan dalam mempersiapkan diri menghadapi SKB PAI 2020. Materi Agama
dalam SKB 2019, didominasi oleh SKI (Sejarah Kebudayaan Islam) dan bobot
materi soal untuk Formasi PAI setingkat materi PAI pada jenjang SMA/MA, jadi
buku PAI SMA/ MA bisa menjadi bahan untuk belajar, dan bobot materi soal
untuk Formasi PAI SMP / SMA tentu lebih sulit lagi. Buku ini akan membantu
Anda dalam mempelajari dan mempermudah menghadapi soal-soal Tes SKB
CPNS Guru PAI karena yang berisi tentang panduan umum tes Seleksi
Kompetensi Bidang (SKB) Pendidik, Kisi-Kisi Materi SKB PAI, Soal Tes SKB PAI
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dan jawabannya. www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com WA di
081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys
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
MODUL TERLENGKAP TES WAWASAN KEBANGSAAN - Bedah Materi
Pancasila - Bedah Materi Bhineka Tunggal Ika - Bedah Materi UUD 1945 Bedah Materi NKRI (Sejarah, MPR-DPR, Sistem Pemerintahan, Dll.) MATERI
KISI-KISI PEMAHAMAN WACANA - Bedah Materi Ejaan yang Disempurnakan
(EYD) - Bedah Materi Kalimat - Bedah Materi Wacana MATERI MATEMATIKA
DAN ALJABAR - Bedah Materi Operasi Pecahan - Bedah Materi Operasi
Bilangan Bulat - Bedah Materi Operasi Pangkat dan Akar Bilangan - Bedah
Materi Konsep Perkallian - Bedah Materi Skala - Bedah Materi Jarak, Waktu, dan
Kecepatan - Bedah Materi Debit dan Volume - Bedah Materi Bentuk Aljabar,
Persamaan, dan Pertidaksamaan - Bedah Materi Aritmetika Sosial - Bedah
Materi Statistika - Bedah Materi Bangun Datar - Bedah Materi Konversi Ukuran Bedah Materi Luas Permukaan dan Volume Bangun Ruang - Bedah Materi
Barisan, Deret Aritmetika, dan Geometri MATERI PENALARAN LOGIKA - Bedah
Materi Tes Penalaran Logis - Bedah Materi Tes Penalaran Analitis MATERI
KARAKTERRISTIK PRIBADI - Bedah Materi Tips dan Trik - Bedah Materi Aspek
yang Diujikan dalam TKP JUDUL:PANDUAN TES RESMI CPNS & BUMN
2018-2019 PENULIS:ARYO DEWANTARA ISBN:978-602-50764-2-8
PENERBIT:EMC HALAMAN:912 UKURAN:19 X 26 TANGGAL TERBIT:MARET
2018 BukuEdukasi.com BuEduCom
“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 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
Buku ini disusun sesuai dengan standar tes TPA yang diujikan oleh OTO
BAPPENAS. Memuat 15 jenis materi TPA dengan pengantar materi yang
lengkap serta mendalam dengan harapan pembaca tidak hanya jitu dalam
mengerjakan soal namun juga paham dengan konsep dasar masing-masing
materi yang diujikan. Tidak hanya itu, untuk mengasah kemampuan pembaca,
kami menyertakan total 25 paket tryout dengan bobot soal yang kami rancang
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menyerupai tes TPA OTO BAPPENAS.
Ada banyak syarat yang harus dipenuhi saat mendaftar masuk kerja, melanjutkan kuliah,
seleksi beasiswa, dan sebagainya. Salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah Tes Potensi
Akademik (TPA) + Tes Bakat Skolastik (TBS) dengan nilai batas tertentu. Tes ini bertujuan
mengetahui bakat dan kemampuan seseorang pada bidang keilmuan (akademis) yang juga
sering dihubungkan dengan kecerdasan seseorang. Untuk menghadapi tes ini, Anda harus
banyak berlatih, berlatih, dan berlatih mengerjakan soal. Anda akan akrab dengan berbagai
jenis dan tipe soal dengan banyak berlatih. Oleh karena itu, kemampuan analisis Anda makin
terasah dan makin tajam. Selain itu, kemampuan penguasaan Anda akan tips dan trik dalam
pengerjaan soal juga akan terasah. Dengan menguasai keduanya, Anda memiliki peluang
besar untuk meningkatkan skor tes ini. Di dalam buku ini, isi disajikan dalam 4 bagian yang
disusun secara urut dan ringkas agar lebih mudah dipahami. Setiap bagian terdiri atas
Ringkasan Materi, Soal Bahas & Tips Trik, dan Latihan Soal. Buku ini adalah pilihan yang
tepat !! Dengan mempelajari buku ini, diharapkan Anda akan mendapatkan pengetahuan luas
tentang TPA+TBS sehingga mudah untuk mendapatkan skor yang tinggi. (Genta Smart
Publisher)
KIMIA merupakan salah satu mata pelajaran yang diujikan, baik dalam Ujian Nasional atau
Ujian Masuk PTN. Sebagian besar siswa memandang bahwa KIMIA adalah pelajaran yang
sulit atau bahkan sangat sulit. Padahal pada kenyataannya, KIMIA merupakan sesuatu yang
mengasyikkan jika kita paham konsep dasarnya. Dengan memahami konsep dasar, kita akan
mudah menyelesaikan soal-soal yang diberikan. Buku ini disusun secara sistematis. Hal ini
bertujuan untuk memudahkan siswa dalam memahami materi dan soal secara lebih
mendalam. Pada setiap bab, dibagi menjadi tiga bagian sebagai berikut: Bagian pertama :
berisi rangkuman materi. Bagian ini bertujuan untuk memudahkan siswa mengingat materi
yang disajikan pada bab tersebut. Bagian kedua : berisi trik-trik penyelesaian soal-soal Ujian
Nasional dan Ujian Masuk PTN. Bagian ketiga : berisi pendalaman materi. Bagian ini berisi
soal latihan standar Ujian Nasional dan Ujian Masuk PTN. Soal-soal yang disajikan dalam
buku ini merupakan soal-soal pilihan. Sebagian besarnya adalah model soal terbaru. Buku ini
dapat memberikan gambaran nyata kepada siswa mengenai soal yang pernah diujikan
sehingga siswa mampu mengenali diferensiasi model soal. Dengan memahami berbagai
macam model soal, siswa dituntut untuk siap lebih dini dalam menghadapi ujian. Buku ini
dilengkapi aplikasi android yang dapat di download di play store. Ada beberapa aplikasi yang
diberikan secara gratis, yaitu: Aplikasi CBT UN SMA IPA Aplikasi CBT Psikotes Aplikasi
SBMPTN Aplikasi FPM KIMIA Aplikasi Tes Buta Warna Buku ini adalah pilihan yang tepat!!!
Buku ini dapat Anda gunakan sebagai latihan sehingga menjadi senjata ampuh untuk
mencapai nilai tinggi. (Genta Smart Publisher)
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
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
Meraih kesuksesan bukan perkara sulit jika Anda mengetahui triknya. Kuncinya, cukup
menjadi diri sendiri dan melakukan yang terbaik. Sukses bukan semata bertumpu pada hal-hal
yang Anda lakukan. Lebih dari itu, kepercayaan diri pun sangat dibutuhkan. Seperti halnya jika
kita ikut psikotes. Sukses lolos psikotes adalah harapan bagi sebagian orang. Namun,
terkadang harapan ini tidak tercapai karena kurang siapnya peserta tes dalam menghadapi
serangkaian tes. Buku ini hadir sebagai buku panduan yang akan membantu Anda
mewujudkan harapan agar lolos psikotes. Buku ini hadir setelah melalui proses yang panjang.
Berbagai langkah dilakukan agar menghasilkan sebuah buku yang benar-benar dapat
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dijadikan sebagai pegangan bagi calon peserta psikotes. Buku ini adalah pilihan yang tepat !
Buku ini sangat membantu Anda yang mungkin hanya memiliki sedikit persiapan/kurang
persiapan dalam menghadapi psikotes. Buku ini dilengkapi Kemampuan PnP (Paper n Pencil)
dan Psikotes Kompilasi yang dapat menambah pengetahuan Anda mengenai psikotes. (Genta
Smart Publisher)
• Edisi Bahasa Indonesia • Free CD berisi: Aplikasi simulasi tes CPNS berbasis CAT, E-book
Materi CPNS 2019, E-book UUD 1945, Aplikasi android CBT Psikotes dan CBT TOEFL •
Materi sudah termasuk PPPK • Informasi seputar CPNS berdasarkan PERMEN PAN-RB
TERBARU • Pembahasan mudah dipahami • Ada konsultasi online dengan tim penyusun
Buku ini terdiri atas pendalaman materi dan soal-soal yang biasa diujikan pada saat Tes
Masuk BUMN di antaranya adalah Tes verbal, Tes kuantitatif, Tes penalaran, Tes spasial, Tes
kemampuan umum, dan Tes kepribadian. ------- BintangWahyu
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 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.
TOP NO.1: PANDUAN RESMI CPNS-ASN 2019-2020Penerbit Genesis
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. 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)
SBMPTN hanyalah sebuah sarana evaluasi dan seleksi. Akan tetapi event tersebut berbagi
prospek dan masa depan Anda. Dengan tingkat persaingan yang sangat tinggi, menjadikan
SBMPTN ibarat sebuah panggung peperangan ciptaan manusia. Oleh karenanya berbagai
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upaya untuk menjadi “Pemenang” perlu dipersiapkan sedini mungkin. Sejak beberapa tahun
terakhir ujian tulis SBMPTN menggunakan jenis tes TPA, dimana materi ini memiliki bobot
yang sangat besar yaitu 30%, celakanya materi TPA ini TIDAK diajarkan di sekolah.
Kemampuan TPA hanya dapat ditingkatkan hanya jika Anda dapat mengetahui jenis-jenis tes
TPA yang diujikan, kemudian Anda berlatih dan yang terpenting adalah mau melakukan
evaluasi. Buku ini khusus mempersiapkan Anda menjadi seorang pemenang. Buku yang
disusun dari hasi riset bertahun-tahun tentang TPA UTBK SBMPTN. Berisikan Pola soal yang
sering muncul, dibahas dengan komplit dan disertai soal-soal latihan. Bagian kedua dalam
buku ini adalah Try Out yang disertai pembahasan lengkap, sebagai sarana berlatih untuk
meningkatkan kemampuan analisis Anda. Dan yang terpenting, dalam buku ini disajikan
Prediksi soal dan pembahasan TPA SBMPTN yang dapat dipastikan polanya akan muncul
dalam ujian TPA SBMPTN. Jadi, jangan investasikan uang Anda untuk buku yang lain, jika
tidak memiliki poin-poin penting dalam tes TPA SBMPTN selengkap buku ini. Semoga Anda
menjadi pemenang.
Informasi penting yang perlu diketahui oleh peserta CPNS 2015 1. Dokumen yang harus
disiapkan dalam pendaftaran CPNS 2. Mekanisme dan alur pendaftaran tes CPNS 3. Update
Kisi-kisi CPNS terbaru 4. Penilaian Passing Grade versi CAT 5. Penilaian Passing Grade versi
LJK Buku persembahan dari Penerbit Bintang Wahyu yang memberikan panduan untuk Tes
CPNS 2015 menggunakan sistem CAT (Computer Assisted Test).. -BintangWahyuebookbintangwahyu
Memuat: 1. Paket Tes Wawasan Kebangsaan (TKD) 2. Paket Tes Intelegensia Umum (TIU) 3.
Paket Tes Karakteristik Pribadi (TKP) 4. Paket Tes Kompetensi Bidang -Bintang WahyuMeraih kesuksesan bukan perkara sulit jika Anda mengetahui triknya. Kuncinya, cukup
menjadi diri sendiri dan melakukan yang terbaik. Sukses bukan semata bertumpu pada hal-hal
yang Anda lakukan. Lebih dari itu, kepercayaan diri pun sangat dibutuhkan, seperti halnya jika
kita ikut psikotes. Psikotes umumnya dipergunakan sebagai syarat penerimaan Calon Pegawai
Negeri Sipil (CPNS), karyawan swasta, BUMN, bank, TNI, Polri, bahkan juga dipakai sebagai
syarat kenaikan jabatan setingkat manajer pada bidang pekerjaan. Tujuan dari psikotes adalah
mengukur individu secara psikis. Psikotes dapat diterapkan kepada anak-anak maupun
dewasa dan bisa berbentuk tertulis, proyektif, atau evaluasi secara verbal yang teradministrasi
untuk mengukur fungsi atau kemampuan kognitif dan emosional seseorang. Oleh karena itu,
sukses lolos psikotes adalah harapan bagi sama orang. Namun, harapan ini terkadang tidak
tercapai karena kurang siapnya peserta dalam menghadapi serangkaian tes. Buku ini hadir
sebagai buku panduan yang akan membantu Anda mewujudkan harapan agar lolos psikotes
dengan hasil terbaik pada : • TES CPNS, TES BUMN,TES TNI-POLRI • TES KERJA
BANK,TES SELEKSI BEASISWA • TES TPA OTO BAPPENAS • TES KENAIKAN JABATAN
• TES SBMPTN DAN UM MANDIRI • TES REKRUTMEN PERUSAHAAN • TES STUDI
PASCASARJANA (S2+S3) Jadi, buku ini dapat Anda gunakan sebagai acuan belajar untuk
mendapatkan score terbaik pada psikotes. Buku ini juga dapat Anda gunakan sebagai latihan
sehingga menjadi senjata ampuh untuk lolos psikotes. Buku ini berisi: • Bank soal yang sangat
banyak, baik dalam buku maupun di DVD dan Android-IOS. • Ringkasan teori komposisi jenisjenis Tes TPA dan TBS paling lengkap. • Plus soal-soal psikotes standar OTO Bappenas. •
Video Tutorial tipe soal psikotes dan Paper and Pencil. • Aplikasi-Simulasi Psikotes TPA+TBS,
CAT CPNS, Tes Buta Warna, TOEFL, dan TOEIC. • Jawaban dan pembahasan lengkap.
(Genta Smart Publisher)
Kumpulan Soal Tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Guru IPS SMP PENULIS: Taufik
Hidayat Ukuran : 14 x 21 cm ISBN : 978-623-283-385-2 Terbit : Juli 2019 www.guepedia.com
Sinopsis: Pendidikan IPS sebagai mata pelajaran diterapkan dalam kurikulum disekolah mulai
jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah menengah
Atas (SMA). Pendidikan IPS di jenjang persekolahan erat kaitanya dengan disiplin ilmu sosial
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yang terintegrasi dengan pengetahuan lain yang dikemas secara ilmiah dan pedagogis untuk
kepentingan pembelajaran. Salah satu persiapan yang bisa anda lakukan untuk menghadapi
Tes SKB CPNS Guru IPS SMP adalah dengan mempelajari Soal CPNS Guru IPS SMP dan
Jawabannya. Semakin banyak soal-soal SKB Guru IPS SMP yang anda pelajari, maka
peluang untuk luluspun menjadi lebih besar Sebagai guru atau pendidik diharapkan bisa
menguasai 4 jenis kompetensi guru yang dipersyaratkan, yaitu kompetensi pedagogik,
kepribadian, profesional dan sosial. Hal ini juga mengacu pada soal-soal SKB CPNS bidang
pendidik terutama guru IPS SMP yang materinya terkait dengan kompetensi tersebut. Buku ini
akan membantu kalian dalam menghadapi Tes SKB Guru SMP IPS karena berisi tentang
panduan umum tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Pendidik, Soal Tes SKB IPS SMP dan
jawabanya, Paket Soal Tryout SKB IPS SMP. www.guepedia.com Email :
guepedia@gmail.com 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 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 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 polapola 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.
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Buku yang berjudul “Jejak Sang penggerak” ini adalah sebuah karya bersama
sejumlah Calon Guru Penggerak dan Pengajar Praktik dalam Pendidikan Guru
Penggerak angkatan 1 kota Pekanbaru. Awal dari inisiasi pembuatan buku ini
adalah adanya keinginan bersama untuk berkarya menuangkan segala buah
pikiran menjadi sebuah karya nyata dalam bentuk buku. Akhirnya selama dua
bulan, calon guru penggerak dan pengajar praktik bersinergi menuliskan kalimat
demi kalimat hingga menjadi karya yang luar biasa. Masing-masing penulis
berkontribusi satu judul tulisan yang kemudian disatukan menjadi sebuah buku
Antologi kisah-kisah inspiratif selama mengikuti proses pendaftaran, seleksi,
hingga proses Pendidikan Guru Penggerak. Buku ini memuat 45 kisah inspiratif
tentang pengalaman dan perjuangan calon Guru Penggerak dan Pengajar
Praktik selama mengikuti Program Pendidikan Guru Penggerak. Dalam buku ini,
para penulis menjabarkan bagaimana mereka bisa melewati sejumlah tahapan
dalam Pendidikan Guru Penggerak, mulai dari proses pendaftaran online dimana
mereka harus mengupload berbagai macam dokumen penting, proses seleksi
praktek mengajar, menulis esai, wawancara, dan lain-lain, hingga proses
Pendidikan yang cukup menantang yang sudah berlangsung hampir 6 bulan
lamanya. Harapan penulis, buku ini akan menjadi sebuah kenangan bagi calon
Guru Penggerak dan Pengajar Praktik jika nanti program telah selesai. Selain itu,
harapan kami buku ini akan menjadi sumber inspirasi bagi pembaca yang
budiman, khususnya guru-guru di kota Pekanbaru. Gusri Yani # Fitria Novita #
Sri Elfina # Agustrianita # Aisyah # Amrizal # Andri Saputra # Anijar Hapni
Siregar # Basyir # Beni Saputra # Delvivia # Deswati # Dony Martua
Panggabean # Ely Yunita # Enda Jaya Pane # Ermila Gustina # Fatimatuzzahro
# Fitriani # Hosnilawati Mard # Irwan Yulhadi # Jawanri Citra Parulian
Situmorang # Kasmawati # Kusmega Dewi # Landriani Nurdin # Lia PAring
Pangesty # Liza Lestari # M.Ayatul Hidayat # M. Rofi Yunus # Maemunah
Nasution # Mauli Diana # Melian Yadiaserli # Muhammad Febriyan Setiana #
Muhammad Ridho # Mulyani Anggy Putri # Nanda Gita Rakhmawati # Nike
Wahyuni # Novita Fauzi # Nurfadesi # Nyayu Dewi Satriani # Prince Trisnawati #
Selamat # Siti Aminah # Sri Rama Yanti # Yona Rovita # Yosi Sandra #
Zulkarminiyati
SOAL SKB CPNS PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT 100 SOAL DAN
PEMBAHASAN
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