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Mohon diperhatikan cara mempelajari latihan soal: 

1. Para peserta Cpns 2013 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 2013 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! 

 

TKB Geografi 

1. Jawab: A 
Banjir diatasi dengan upaya yang dilakukan oleh tempat atau ruang terjadi banjir, maka dalam 
konteks ini merupakan pernyataan pendekatan spatial.  

 

2. Jawab: E 
Gempa di Papua dan Halmahera merupakan konvergen lempeng Eurasia dengan lempeng Pasifik.  

 

3. Jawab: C 
Batuan beku luar sangat cepat membeku sehingga tidak berkristal.  

 

4. Jawab: D 
Hukum Laska  

  1 1000 km{ '}S P      

Pembahasan Latihan Soal Cpns 2013 

Tes Kompetensi Bidang 

Team ujiancpns.com memberikan pelatihan intensif Cpns, 
untuk yang serius belajar Cpns Jalur Honorer K2 dan Umum 
secara profesional: 

Kunjungi www. ujiancpns.com(sms 082317973538) 

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 34 Provinsi, 410 Kabupaten, 98 Kota dilengkapi 
dengan Pembahasan! 
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S : 20 23 00

P : 20 20 10

             2.50 2 2 1' '  

 

5
61 1000 km   

= 1830 km 

 

5. Jawab: D 
Wilayah Indonesia merupakan jalur gunung api “ring of fire” karena pertumbukan (konvergen) zona 
geologis 3 (tiga) lempeng dan pertemuan jalur pegunungan.  

 

6. Jawab: D 
Pola radial (radial centrifugal) pada relief dome/kubah muda.  

7. Jawab: B 
Continental slope, kaki benua, kemiringan sampai 1, kedalaman 200 – 1800 m. 

 

8. Jawab: E 

Gunung Ceremai  
3000 m

1013 mb 1 mb
8 5 m,

    
 

 

= 1013 mb – mb (352,94) 

= 660,06 mb  660 mb 

9. Jawab: D 
Fisiografi Pulau Jawa :  

- utara  dataran rendah Jakarta, merupakan paneplain (bentang alam yang sangat datar menuju 
laut) 

- tengah, antarmontana 
- selatan, berupa pegunungan  konvergen (pertumbukan lempeng litosfer) 

 

10. Jawab: A 
 500 km = 30” (1’ = 1000 km) 

 = {(S – P) – 1’} x 1000 km 

30” = {(S – 01.17.10) – 1’} x 1’ 

30” + 1’ = S – 01.17.10 

1’ 30” = S – 01.17’.10” + 1’ 30” 

S = 01.17’.10”+ 1’ 30” 

= 01.18’.40” 

Untuk pelatihan tes kompetensi bidang kesehatan, pendidikan (guru / dosen), administrasi umum, 
Agama, dan lain-lain silakan kunjungi situs www. ujiancpns.com 
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TKB Ekonomi 

11. Jawab: A 
Prinsip ekonomi : dengan pengorbanan tertentu berusaha mendapatkan hasil maksimal dan dengan 
pengorbanan minimal berusaha mendapatkan hasil tertentu. 

12. Jawab: A 
S = 200 +0,4Y 

S = 200 + 0,4 (1000) = 200 + 400 = 200 

13. Jawab: A 
Inflasi adalah kenaikan harga secara umum dan terus menerus yang terjadi karena jumlah uang beredar 
lebih banyak dibandingkan jumlah barang. 

14. Jawab: E 
Syarat kredit yang dieknal 5C, yaitu : 

1. character /watak 

2. capacity/kemampuan 

3. capital/modal 

4. collateral/jaminan 

5. condition of economic/kondisi ekonomi. 

 

15. Jawab: B 
Kuota adalah kebijakan pemerintah dengan cara membatasi jumlah barang yang bisa 
diimpor/diekspor. 

16. Jawab: A 
Penerimaan pendapatan secara tunai berarti harta kas (+) dan pendapatan (+) bertambahnya 
pendapatan akan menyebabkan modal (+). 

17. Jawab: A 
Laba = pendapatan – beban  

= 2.000.000 – 1.000.000 = 1.000.000 

18. Jawab: A 
Penerimaan piutang berarti kas (+) debet, dan piutang (-) kredit. 

19. Jawab: B 
Kegiatan manajemen produksi : 

2. perencanaan produksi 
3. pengendalian produksi 
4. sistem informasi produksi 

 

20. Jawab: A 
Firma adalah badan usaha yang beranggotakan dua orang atau lebih atas nama bersama. 

Untuk pelatihan tes kompetensi bidang kesehatan, pendidikan (guru / dosen), administrasi umum, 
Agama, dan lain-lain silakan kunjungi situs www. ujiancpns.com 

 


