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LISTENING SECTION. 

1. D. They’re practising musical instruments. 
2. A. The food is on display. 

3. A. The girl wears long sleeves. 

4. B. That’s a good idea. 
5. B. I’d love too, but I’m preparing a test. 

6. A. It is in the “Billy Carla” building. 
7. A. At 7. 

8. C. A reservation. 

9. A. Can he pay by credit card? 

10. D. A reason to quit a job. 

11. A. Instructions to operate a tape recorder. 

12. B. Speak into the microphone. 

13. B. To listen to the recording. 

14. C. Company’s catalogue. 
15. D. $19. 

READING SECTION. 

Inappropriate Structure / Error Recognition (Mencari kata/frase yang salah). No soal 16 – 20. 

Secara umum, untuk menentukan kata/frase yang salah ialah dengan cara mengenali penanda atau ciri-ciri 

tertentu. Patokannya ialah kata-kata yang tidak digarisbawahi yang menjadi acuan dalam menganalisa. 

Berikutnya, dengan memperhatikan bentuk, jenis, model, dan perubahan-perubahan yang terkait dengan 

“Part of Speech” atau “Jenis-jenis kata”, misal Verb, Noun, Adjective, dan Adverb. Hal lain yang perlu 

mendapat perhatian ialah beberapa bahasan Tata Bahasa, contoh: penggunaan to be, Jamak dan Tunggal, 

Tenses, Kalimat Pasif, Kalimat Pengandaian, dan seterusnya.    

16. PEMBAHASAN: Penanda atau ciri-ciri >> ada kata than (daripada), merupakan penanda Comparative 

Degree (tingkat perbandingan “lebih”), maka perbandingan kata sifat sebelum than menyatakan tingkat 
lebih, yang seharusnya ialah “worse” (lebih buruk), bukan “the worst” (paling buruk). 

JAWAB: D. the worst (seharusnya worse). 

17. PEMBAHASAN: Penanda >> cover is black and white. Jadi maksud kalimat tersebut ialah “cover-nya 

(cover tasku) berwarna hitam dan putih. Maka “where” seharusnya digantikan dengan kata ganti 

kepunyaan “its”, yang merujuk pada “my bag”. 
JAWAB:  B. where (seharusnya its) 

18. PEMBAHASAN: Urutan kata (word order) yang tidak baku ialah blonde long hair. Kata sifat penjelas 

noun (hair) seharusnya dimulai dari ukuran (long) kemudian bentuk (blonde). Frase yang tepat ialah 

long blonde hair (rambut pirang panjang). 

JAWAB: B. blonde long hair (seharusnya long blonde hair). 

19. PEMBAHASAN: Penanda >> If I were you, ada kata were, berarti kalimat pengandaian tipe 2. Polanya 

ialah klausa if Past tense (If + Subj + Verb 2), klause akibat Past Future (Subj + would+ verb 1). Dengan 

demikian kata yang salah ialah will, seharusnya would. 

JAWAB: B. will (seharusnya would) 

20. PEMBAHASAN: Kata sifat “tiring” (active participle) berarti melelahkan. Berdasarkan konteks kalimat, 
yang cocok seharusnya “tired” (past participle) yang berarti lelah.  

JAWAB: A. tiring (seharusnya tired) 
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Reading Comprehension. No soal 21 – 31. 

21. PERTANYAAN: Apa jenis korespondensi (teks) tersebut? 

PEMBAHASAN: Berdasarkan bentuk dan isi teks (pemberitahuan dari DIGICAM Photo Team ke 

pelanggan), maka jenis korespondensi teks tersebut adalah fax. Perbedaan antara fax dengan memo 

diantaranya ialah: fax ditujukan ke pihak luar (eksterrnal), sedangkan memo untuk di dalam institusi 

(internal). 

JAWAB: D. A Fax 

22. PERTANYAAN: Dimana pelanggan/konsumen bisa mengambil foto-foto mereka? 

PEMBAHASAN: Di teks dinyatakan bahwa: Please pick them up at Cherry Mall (Silahkan jemput/ambil di 

Cherry Mall). 

JAWAB: B. At Cherry Mall. 

23. PERTANYAAN: Jika pelanggan/konsumen tidak suka hasil foto-foto mereka, apa yang bisa mereka 

lakukan? 

PEMBAHASAN: Perhatikan kalimat dalam teks: “If you are unhappy with your pictures, please call us”. 
Dengan demikian, jika tidak suka terhadap hasil foto, silahkan menelfon (mengontak) DIGICAM. 

JAWAB: C. Contact DIGICAM. 

24. PERTANYAAN: Apa bisnis utama Exxon Mobil Corporation? 

PEMBAHASAN: Secara tersurat, dalam teks dinyatakan “Their principal business is energy, involving 
exploration and production…”. 
JAWAB: B. Energy. 

25. PERTANYAAN: Kapan Apache Corporation mengakuisisi aset-aset Exxon Mobil’s Mobil North Sea 
Limited? 

PEMBAHASAN: Pada kalimat terakhir dalam teks, jelas dinyatakan “In January 2012, Apache 
Corporation acquired Exxon Mobil’s Mobil North Sea Limited assets…” 
JAWAB: C. In January 2012. 

26. PERTANYAAN: Di berapa Negara, Cosan membeli asset distribusi Exxon Mobil? 

PEMBAHASAN: Lihat pada kalimat “In October 2011, Cosan SA Industria ……….. in Bolivia, Paraguay 

and Uruguay.” Dengan demikian Cosan membeli asset distribusi Exxon di 3 negara. 

JAWAB: A. Three. 

27. PERTANYAAN: Kapan penulis mendapatkan pekerjaannya secara full time ? 

PEMBAHASAN: Pada kalimat kedua dalam teks, dinyatakan: “After a six-month internship, I officially 

joined Volkswagen as a full-time employee.” 
JAWAB:  B. After a six-month internship. 

28. PERTANYAAN: Kata yang digarisbawahi (officially) memiliki arti yang dekat/sama dengan …. 
PEMBAHASAN: Officially = Formally (secara resmi/formal). 

JAWAB: B. formally. 

29. PERTANYAAN: Tentang apa teks tersebut? 

PEMBAHASAN: Gambaran umum teks tersebut adalah persiapan penyelenggaraan the City Drama 

Award. 

JAWAB: D. A preparation for an event. 

30. PERTANYAAN: Mengapa mereka (Pendengar) menerima pelatihan/training khusus? 

PEMBAHASAN: Di teks dinyatakan bahwa: “I arrange today’s training because the seating procedures 

will be different from what we usually do here.” Dengan demikian, ada beberap perubahan tata 

cara/prosedur. 

JAWAB: A. Some procedures have been changed. 

31. PERTANYAAN: Apa arti yang paling dekat (sinonim) dari kata “familiarize”? 

PEMBAHASAN:  Dalam hal ini, familiarize memiliki makna membiasakan diri, beradaptasi. Maka 

sinonimnya adalah “customize” 
JAWAB: C. Customize. 
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Completion (Completing Dialogues and Texts). Melengkapi Dialog/Percakapan: No. Soal 32 – 41. 

Melengkapi Teks/Paragraf: No. Soal : 42 – 50. 

32. PEMBAHASAN:  Technician berkata : “Sudahkah kamu memeriksa koneksinya?” Maka kalimat yang 
sesuai untuk menyambung ucapan tersebut yaitu: “Mungkin kabelnya tidak tercok/tersambung” 
JAWAB: D. The cords might be unplugged. 

33. PEMBAHASAN:  Perhatikan perkataan Anna: “Jus jeruk dengan sedikit gula“. Maka pertanyaan waiter 
yang cocok untuk jawaban Anna tersebut yaitu: “Apa yang Anda ingin minum?” 
 JAWAB: B. What would you like to drink? 

34. PEMBAHASAN:  Ucapan Sinta diakhiri dengan kalimat: “Kamu juga bisa menemukan banyak referensi di 
sana. Kalimat tersebut jelas merujuk pada: “Bagaimana dengan perpustakaan?” 
JAWAB: D. How about the library? 

35. PEMBAHASAN:  Perhatikan ungkapan Santi: “…. Melihat bunga-bunga mekar, membuat saya lebih 

rileks. Dengan demikian kalimat yang tepat untuk mengawali ungkapan tersebut yaitu: “Saya 
menyirami tanaman di kebun” 
 JAWAB: B. I water the plants in the garden? 

36. PEMBAHASAN:  Ucapan Farhan menjelaskan bahwa keluarganya perlu bantuan (support), maka yang 

paling sesuai dengan konteks tersebut yaitu Farhan lebih memilih mencari kerja daripada lanjut studi. 

JAWAB: A. I would rather find a job than study. 

37. PEMBAHASAN:  Ada masalah dengan kamera; kamera tidak bekerja dengan baik. Maka ungkapan yang 

berhubungan dengan hal tersebut yaitu: “Maukah Anda memeriksanya?” 
JAWAB: B. Would you mind checking it? 

38. PEMBAHASAN:  Hanna ingin lanjut studi, tapi orang tuanya tidak sanggup membiayai. Maka kalimat 

pengandaian yang sesuai dengan kondisi tersebut yaitu: “Jika saya mendapatkan beasiswa, saya akan 
masuk/melanjutkan ke perguruan tinggi (college).  

JAWAB: B. If I get a scholarship, I will enter the college. 

39. PEMBAHASAN:  Ucapan Silla diakhiri dengan kalimat “Saya telah memesan tempat-tempat favorit untuk 

dikunjungi. Maka ungkapan yang cocok untuk mengawali ucapan Silla yaitu: “Saya akan pergi liburan.” 
JAWAB: B. I will go on a vacation. 

40. PEMBAHASAN:  Pertanyaan Beny: “Bagaimana pidato singkatnya?” Maka respon Yany yang tepat untuk 
menjawab Beny yaitu: “Pidato tersebut sangat bermakna”. 
JAWAB: A. It was very meaningful. 

41. PEMBAHASAN:  Perhatikan ucapan Joe: “Dia di dapur sekarang. ….. Kami akan menerima tamu spesial 

malam ini.” Maka kalimat yang tepat untuk melengkapi ucapan Joe adalah: “Dia sedang memasak 
untuk makan malam”. 
 JAWAB: A. He’s cooking the dinner. 

 

Melengkapi paragraph/teks rumpang. No. Soal: 42 – 50. 

Teks (Memorandum) untuk No. soal 42 – 44, dengan topic Masa Percobaan (Probation/Probatioary Period) 

untuk karyawan baru. 

42.  PEMBAHASAN:  Medical, holiday, and flexitime benefits will not (42)…. to new staff members. Maksud 

utama dari kalimat tersebut adalah: Bonus/Kemudahan yang berkaitan dengan medis, liburan, dan 

kelonggaran waktu tidak akan …. untuk anggota staf yang baru. Dengaan demikian kata yang tepat 
untuk melengkapi kalimat tersebut adalah “apply” (diterapkan/berlaku). 

 JAWAB: A. apply. 
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43. PEMBAHASAN:  Penanda >> “completed” (selesai/lengkap). Dengan demikian Preposisi yang tepat ialah 

“after” (setelah). After the three-month probationary has been completed (Setelah masa percobaan 3 

bulan selesai) 

 JAWAB: A. after. 

44. PEMBAHASAN:  Penanda >> Thank you for your …. cooperation (Terima kasih atas kerjasama Anda 

yang …). Maka kata yang logis atau sesuai untuk melengkapi kalimat tersebut adalah “nice” (baik). 

 JAWAB: B. nice. 

 

Teks pengumuman yang berisi instruksi, No soal 45 – 47. 

45. PEMBAHASAN:  Maksud dari instruksi tersebut yaitu: Anda tidak “diperbolehkan/diijinkan” mengenakan 
lensa kontak di lab kimia. Diperbolehkan = allowed. 

 JAWAB: B. allowed. 

46. PEMBAHASAN:  Jika Anda sedang bekerja ….. barang/benda yang berkarat atau berbahaya. Preposisi 

yang lazim sebenarnya adalah “with” (work + with + tools/means/materials) yang berarti “dengan, 

pada/untuk, melibatkan”. Jadi sebenarnya kalimat yang tepat adalah: “If you are working with 
corrosive…”   
 JAWAB: - 

47. PEMBAHASAN:  Maksud dari instruksi tersebut yaitu: Anda harus memakai sarung tangan jika 

memegang benda-benda yang berkarat atau (47)…. oleh penyerapan kulit atau bisa menyebabkan 

reaksi alergi. Maka kata sifat yang tepat untuk melengkapinya yaitu: berbahaya (dangerous). 

 JAWAB: C. dangerous. 

 

Melengkapi teks dekriptif untuk No. soal 48 – 50, dengan judul Cakra Buana Hotel. 

48. PEMBAHASAN:  Penanda >> (48)…. dengan pelayanan internet plus hotspot/wifi. Karena berhubungan 
dengan perlengkapan, maka jawaban yang logis adalah: equipped (dilengkapi) 

 JAWAB: A. equipped. 

49. PEMBAHASAN:  “(49)….. bisnis dan rileks Anda, Cakra Buana menawarkan:” Maka Preposisi yang tepat 
untuk mengawali kalimat tersebut yaitu “For” (untuk). 

 JAWAB: B. For 

50. PEMBAHASAN:  Penanda >> parking area (Area/tempat parkir). Maka kata sifat yang sesuai atau 

berhubungan dengan ‘area’ adalah “spacious” (luas/lapang). 

 JAWAB: C. spacious. 

*** 
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