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• Kharisma tidak ada hubungannya dengan atribut-atribut yang bersifat fisik.  

Ia memancar dari hati, dari jiwa dan batin seseorang. 

Pertanyaannya adalah :  

“Apakah karisma itu merupakan sifat yang sudah ada dengan sendirinya 

pada seseorang atau dapat diusahakan ?” 

• Sering kita mengatakan bahwa seseorang memiliki kepribadian yang kuat, 

atau kepribadian yang menyenangkan bahkan kita mengatakan bahwa 

seseorang tidak memiliki kepribadian sama sekali. 

Pertanyaannya  adalah : 

“Apa sebenarnya Kepribadian itu?”  

• Pepatah mengatakan : “Tidak ada apapun yang berproses seperti 

keberhasilan.”  

 “Bagaimana pendapat anda terhadap pernyataan tersebut?” 

• Dampak pemanasan global atau “Global warming” antara lain terjadinya 

musibah banjir, musim tidak menentu sehingga petani kesulitan dalam 

menentukan musim tanam. 

Pertanyaannya  adalah : 

“Sebagai generasi muda, apa yang dapat anda lakukan untuk menekan 

terjadinya pemanasan global tersebut? 

• Penelitian yang dilakukan Pusat Studi Hukum Universitas Islam Indonesia 

menyebutkan bahwa sekitar 93,5 persen remaja dari 202 responden 

remaja berumur 15 – 25 tahun telah menyaksikan VCD porno dengan 

berbagai alasan. 



Proses penyebaran pornografi menjadi sangat terfasilitasi dengan adanya 

internet.  

Pertanyaannya adalah : 

 ” Bagaimana caranya mengatasi pornografi lewat internet tersebut” 

 

• Peragakan dan sampaikan dengan Bahasa Jawa ! 

“Umumkan bahwa di Temanggung akan diadakan pagelaran wayang kulit 

semalam suntuk bertempat di Aloon-aloon Temanggung dalam rangka 

menyongsong tahun baru Hijriyah 1 Sura 1430 H yang jatuh pada hari 

Selasa Kliwon tanggal 29 Desember 2008, dibawakan oleh dalang Ki 

Mangun Braja Sasmita dan swarawati tamu Nyi Hiromi Katto dari Jepang. 

Selamat menyaksikan. 

• Jelaskan dengan bebas dan terbuka, apa yang Saudara ketahui tentang 

“Keris” 

• Sebutkan dengan jelas, benar dan tepat ! 

� 3 Macam perangkat gamelan jawa berbentuk bulat dan dibuat dari 

logam 

� 1 macam perangkat gamelan jawa yang dibuat dari bahan kayu dan 

kulit 

� 1 macam perangkat gamelan jawa yang dibuat dari kayu 

� 1 macam perangkat gamelan jawa yang memainkannya dengan dipetik 

� 5 macam perangkat gamelan jawa selain yang telah disebut dalam 

pertanyaan a sampai dengan d 

 

• Wangsulan saged ngangge basa Jawi, basa Indonesia, lan saged ngangge 

basa Inggris. 



Kasebat wonten buku “Tripama” anggitanipun Kanjeng Gusti Pangeran 

Arya Adipati Mangunegara kaping sekawan, nyebataken bilih “jejer prajurit 

kedah hanuladha tokoh cacahipun tiga”. Sinten tetiga tokoh ingkang pantes 

tinuladha kala wau tuwin saking nagari pundi ? 

 

• Sampaikan dalam rangkaian kalimat dengan bahasa jawa yang baik dan 

benar, dengan menggunakan basa krama madya atau campuran krama 

madya dengan krama inggil !  

 Nama anda siapa ? Nama Ayah dan Ibu anda siapa ?  Apa/dimana 

pekerjaan orang tua anda ? Dimana tempat tinggal ? RT/RW ?  

Dusun/Lingkungan ? Desa/Kelurahan ? Kecamatan mana ? dan siapa nama 

Camatnya dan di Kabupaten/Kota mana serta nama Bupati dan Wakilnya. 

 

• Sebutkan ada 9 macam Busana Adat Penganten Jawa baik Gaya 

  Surakarta maupun Jogjakarta. 

•  Suatu daerah dapat menjadi terkenal, salah satunya karena mempunyai 

obyek wisata unggulan, Nah jika Saudara terpilih menjadi Pemenang Mas 

dan Mbak Temanggung tahun 2008 ini, langkah- langkah apa yang akan 

saudara lakukan dalam ikut mempromosikan Pariwisata Temanggung 

sehingga dapat berkembang sejajar dengan daerah-daerah lainnya. 

 

•  Sebagai Duta Wisata Kabupaten Temanggung, suatu waktu anda ditugasi 

Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk presentasi di Bali Travel Mart 

yang diadakan di Nusa Dua. Coba presentasikan keunikan, kekhasan dan 

keunggulan Kabupaten Temanggung sehingga Biro Perjalanan tertarik 

untuk membuat paket wisata dan membawa Tamu-tamunya berkunjung ke 

Temanggung. 



 

•  Suatu karya biasanya bisa tercipta karena suatu mimpi atau imajinasi;  

 Nah apabila saudara diminta bermimpi tentang kemajuan pariwisata 

daerah Temanggung, kira-kira Kabupaten Temanggung  akan saudara 

wujudkan menjadi seperti apa?   

• Pembangunan Pariwisata memiliki dampak ganda yaitu dampak positif dan 

dampak negatif. Jelaskan kedua dampak tersebut ! 

• Di kawasan Taman Kartini Kowangan Temanggung akan dibangun Gedung 

Perpustakaan Daerah. Bagaimana pendapat saudara ? 

• Pembangunan Pariwisata Kabupaten Temanggung terus meningkat dan 

menjadikan kota Adipura ini dikenal terutama dengan dibangunnya 

Pikatan Water Park. Bagaimana Pendapat Saudara ? 

• Hotel, cafe, restaurant dan bar merupakan Usaha Sarana Pariwisata. 

Sebutkan usaha-usaha sarana pariwisata lainnya dan bagaimana 

pendapat Saudara tentang kepariwisatan di Kabupaten Temanggung ?  

• Budaya Jawa sering disebut “budaya yang adiluhung” 

Apa makna budaya adi luhung tersebut ? 

• Budaya Jawa sering disebut “budaya yang adiluhung” 

Berikan contoh sebagai bukti konkritnya ! 

• Era globalisasi memiliki dampak multi dimensi sehingga budaya Jawa 

terancam punah dan suatu saat nanti bahasa jawa juga akan ”mati” 

Bagaimana pendapat Saudara ? 

• Ada fenomena bahwa Pemuda saat ini kurang memiliki rasa cinta budaya, 

terutama budaya Jawa. Mereka lebih mencintai budaya asing yang 

sebenarnya sangat bertolak belakang dengan budaya sendiri. 

Bagaimana pendapat Saudara ? 



• Sebuah kebanggaan bagi bangsa Indonesia saat batik, karya anak bangsa ini 

diakui dunia melalui keputusan UNESCO yang memasukkan batik sebagai 

salahsatu warisan Budaya Dunia.  

Apa dan bagaimana tanggungjawab kita setelah pengakuan dari UNESCO 

tersebut ? 

• Ucapan terimakasih yang tulus akan membuat orang mendengar dan 

simpati kepada kita.  

Jelaskan apa makna sebuah ucapan terimakasih dalam kehidupan kita ? 

• Kemajuan teknologi komunikasi akan memacu trend perkembangan 

kejahatan Narkotika dan Psikotropika. Yang memprihatinkan adalah 

generasi muda menjadi sasaran penyalahgunaan Narkoba.  

Apa yang akan anda lakukan untuk mencegah dan menanggulangi 

kejahatan Narkoba tersebut ? 

• Tersenyum adalah salah satu bahasa tubuh yang dapat kita gunakan untuk 

menunjukkan keramahan kita. Senyum tulus yang terpancar dari sorot 

mata diyakini dapat menenangkan dan menyenangkan setiap orang yang 

melihatnya. 

Kapan dan dalam situasi yang bagaimana kita harus menunjukkan 

keramahan itu dengan tersenyum ?  

• Obyek dan Daya Tarik Wisata dapat dikelompokkan ke dalam 3 jenis 

sebutkan ! 

• Rombongan wisatawan remaja yang melakukan perjalanan wisata ke 

Jakarta  biasanya menggunakan jenis akomodasi apa saja ? 

• Tata Cara Makan ala Barat / Internasional dikenal dengan istilah apa  

• Apa yag disebut Food & Beverages ? 

• Apa yang anda ketahui tentang Table Manner ? 

 



• Apa yang dimaksud dengan  Appetizer ? 

• Apa yang dimaksud dengan Fast Food ? 

• Sebutkan Undang-undang Republik Indonesia yang mengatur tentang 

Kepariwisataan  

• Sesuatu yang menarik dan menyebabkan wisatawan berkunjung ke suatu 

tempat/daerah/negara disebut apa  

• Apa yang dimaksud dengan Obyek wisata ? 

• Apakah Tempat rekreasi itu ? 

• Sebutkan yang termasuk Daya tarik/atraksi wisata ? 

• Sebutkan beberapa jenis Usaha Pariwisata 

• Apa Yang dimaksud dengan Sadar Wisata ? 

• Sebutkan usaha yang merupakan Usaha Sarana Pariwisata  

• Disebuah bukit  disebelah Timur Kota Temanggung yang dikenal dengan 

nama Monumen Bambang Sugeng, terdapat batu Prasasti Peninggalan 

Jaman Jepang dengan tatahan huruf kanji berbunyi “Wampo Daiwa 

Daigetzu” . Apa artinya itu ? 

• Air Terjun Trocoh; merupakan salah satu “Place of interest” di Kabupaten 

Temanggung yang terdapat di kecamatan mana ? 

• Sebutkan 10 obyek wisata di Temanggung 

• Obyek wisata Jumprit yang terletak di Desa Tegalrejo Kecamatan Ngadirejo, 

merupakan perpaduan wisata  Alam dan Budaya. Ada event apakah setiap 

tahunnya yang rutin diselenggarakan ¿ 

• Dilereng Gunung Sumbing terdapat tempat yang cukup menarik untuk 

dikunjungi, di  tempat tersebut terdapat pohon raksasa yang disebut 

Walitis terletak di kecamatan mana tempat menarik tersebut : 

• Apa yang disebut Tour Ittinerary ? 

 



• Apa yang kamu ketahui tentang Tour Leader ? 

• Sebutkan Contoh Calender of Events di Temanggung ? 

• Apakah acara yang menarik menurut anda dalam  acara Suran Traji di desa 

Traji ? 

• Berikan contoh Agrowisata  di Temanggung 

• Apa yang disebut dengan Wisata Minat khusus ? 

• Apa yang disebut Desa Wisata  

• Siapakah nama Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Kabinet Indonesia 

Bersatu ? 

• Sebutkan dan jelaskan 7 unsur dalam Sapta Pesona ? 

• Sebutkan lima bagian saja dari beberapa bagian pakaian adat jawa untuk laki-
laki  

a. Kopiah, kemeja, sandal, sarung, dan Beskap 

b. Kopiah, kemeja, sandal, Kamus, dan Beskap 

c. Kopiah, kemeja, Selop, Kamus, dan Beskap 

d. Kopiah, Kain, Selop, Kamus, dan Beskap  

e. Kain, Selop, Kamus, Destar, dan Beskap  

• Kanjeng Sunan Kalijaga adalah salah satu dari sembilan wali yang terkenal di 
Jawa, pernah menciptakan sebuah lagu atau lelagon yang mengandung makna 
besar sebagai upaya [engembangan ajaran agama Islam. Disebut apa lelagon 
itu  

a. Sinom 

b. Ketawang Ibu Pertiwi 

c. Gambuh 

d. Ilir-ilir 

e. Aja lamis 

• Suatu ceritera adat ” Baru Klinting ” disebut sebagai  apa ? 

a. Babat 

b. Ceritera Saduran 

c. Legenda 

d. Dongeng Menak 

e. Ceritera Pendek 



• Batik merupakan karya budaya bangsa indonesia dan diakui dunia, sehingga 
pemerintah menetapkan hari batik nasional tiap tanggal ?  : 

a. 1 Oktober 

b. 2 Oktober 

c. 3 Oktober 

d. 4 Oktober 

e. 5 Oktober 

• Titilaras dalam musik jawa yang disebut gamelan ada dua. Sebutkan ! 

a. Pelog dan Slendro 

b. Ladrang 

c. Ketawang 

d. Daminatila 

e. Slendro dan Rebab 

• Tokoh pewayangan dibawah ini yang bukan Pandhawa adalah : 

a. Werkudara 

b. Arjuna 

c. Putadewa 

d. Gatotkaca 

e. Sadewa 

• Sebutkan lima bagian saja dari beberapa bagian pakaian adat jawa untuk 
puteri ! 

a. Surjan, Angkin, Kain, Selop, Konde 

b. Surjan, Angkin, Kain, Selop, Blankon 

c. Kebaya, Angkin, Kain, Selop, Konde 

d. Surjan, Angkin, Setagen, Selop, Blankon 

e. Surjan, Angkin, Setagen, Sangsangan, Binggel 

• Sebutkan dua bagian saja dari alat musik Jawa atau gamelan Jawa ! 

a. Kendhang lan Bedug 

b. Piano dan rebana 

c. Bonang lan drum 

d. Gambang dan suling 

e. Kethuk lan kenong  

 

 



• Dalam bahasa jawa disebut ” Puspa atau  Kusuma atau Sekar ”, yang artinya  

a. Bunga 

b. Tamansari 

c. Mawar 

d. Kecubung 

e. Harum 

• Corak Keris dilihat dari kerangkanya baik itu keluaran Yogyakarta atau 
Surakarta ada dua macam, yaitu  : 

a. Udan Mas dan Kulit Semangka 

b. Gayaman dan Ladrang 

c. Kebo lajer dan Naga Pasa 

d. Cundrik dan Patrem 

e. Lurus dan Luk 

• Apa arti dari peri bahasa Jawa  ”jer basuki mawa beya” ? 

a. Pendidikan butuh biaya banyak 

b. Semua kegiatan atau pekerjaan membutuhkan pengorbanan 

c. Belajarlah yang tekun karena biaya mahal 

d. Jangan sayang membiayai pendidikan 

e. Hidup tanpa biaya adalah keniscayaan 

• Pada kalender tahun hijriyah ada bulan dzulhijah dalam kalender tahun jawa 
disebut bulan  : 

a. Sura 

b. Sapar 

c. Mulud 

d. Bakda mulud 

e. Besar 

• Sebutkan dua macam Busana dan Rias Pengantin gaya Yogyakarta ! 

a. Paes Ageng Jangan Menir dan Kasatriyan Ageng 

b. Basahan dan Paes Ageng 

c. Yogya Putri dan Kanarendran 

d. Solo Putri dan Kasatriyan 

e. Raja keputren dan Raja Polah 

• Di Temanggung tepatnya di Desa Traji ada Tata upacara adat yang disebut ” 
Penganten Traji ” dimana Kepala Desa yang sedang menjabat dijadikan 
pengantin. Dalam bulan Jawa dilaksanakan pada tiap bulan apa ? 



a. Puasa  

b. Sawal 

c. Sura 

d. Kaidah  

e. Sapar 

• Dalam dunia pewayangan ada tokoh yang disebut ” Punakawan ”. Siapa saja  

a. Bagong, Petruk, Limbuk, dan Gareng 

b. Togok, Petruk, Limbuk, dan Gareng 

c. Togok, Petruk, Limbuk, dan Sengkuni 

d. Cangik, Togok, Limbuk, dan Sengkuni 

e. Bagong, Petruk, Semar, dan Gareng 
 

• Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung yang mengatur tentang 

minuman keras adalah : 

a. Perda Nomor 2 tahun 2001 

b. Perda Nomor 10 Tahun 2005 

c. Perda Nomor 9 Tahun 2001 

d. Perda Nomor 22 Tahun 2001 

• Beberapa unsur yang perlu diperhatikan dalam berbusana, kecuali : 

a. Warna busana yang tepat dan serasi 

b. Ukuran yang sesuai dengan bentuk tubuh 

c. Mengenakan busana dan properti yang bernuansa emas (Gold) 

pada siang hari 

d. Menyesuaikan dengan situasi dan kondisi  

• Pada masa remaja dorongan atau hasrat seksual sudah dirasakan, tetapi 

penyalurannya harus memperhatikan rambu-rambu sosial budaya serta 

agama.  Setujukan anada dengan pendapat diatas ? 

a. Setuju 

b. Kurang setuju 

c. Tidak tahu 

d. Tidak setuju 

• Berikut ini dampak negatif akibat penggunaan Narkoba, kecuali : 

a. Gangguan fungsi pernafasan   

b. Gangguan fungsi jantung dan pembuluh darah 

c. Obesitas 

d. Gangguan fungsi otak, penurunan daya ingat, mempengaruhi alam 

perasaan 



• Rasa percaya diri merupakan cermin dari citra diri yang positif. 

Pernyataan berikut yang paling benar adalah : 

a. Untuk meyakinkan orang lain, tidak perlu meyakinkan diri sendiri  

b. Untuk membangkitkan rasa percaya pada orang lain, anda tidak 

perlu mempelajari cara untuk mempercayai diri sendiri 

c. Untuk memiliki kepercayaan diri, anda harus menyukai diri anda 

d. Kesuksesan atau keberhasilan seseorang dapat diraih tanpa 

didukung citra diri yang positif  

• Cara berbicara yang baik adalah : 

a. Bicara dengan suara yang keras 

b. Menggunakan bahasa yang muluk-muluk meskipun tidak mengerti 

artinya 

c. Mendengarkan selagi orang lain berbicara 

d. Mendominasi  

• Cantik dari dalam (inner beauty) tampak dalam sikap seseorang setiap 

harinya, yaitu antara lain : 

a. Tidak senang apabila orang lain mendapatkan kebahagiaan 

b. Jujur, rendah hati 

c. Kepekaan terhadap lingkungan sekitar rendah 

d. Membanggakan diri sendiri 

• Flu Burung dikenal dengan singkatan ”AI” yaitu : 

a. Avian Imuno 

b. Amoeba Imuno 

c. Avian Influenza 

d. Avian Imuno 

•  Perilaku yang bagaimana yang beresiko tertular HIV / AIDS ? 

a. Melakukan hubungan seks yang tidak aman dengan pengidap HIV 

b. Melakukan hubungan seksual dengan banyak pasangan 

c. Memakai jarum suntik yang tidak steril 

d. a, b, c benar semua 

•  Beberapa hal yang harus diperhatikan agar kita cepat bersahabat 

dengan orang lain, kecuali : 

a. Milikilah perhatian dan minat yang sejujur-jujurnya terhadap 

orang lain 

b. Tersenyumlah selalu 

c. Berbicaralah tentang hal-hal yang membuat orang lain berpikir 

keras untuk mengerti topik pembicaraan kita. 

d. Kagumilah orang lain dengan ikhlas 



•  Beberapa manfaat memiliki pribadi yang mempesona, kecuali 

a. Dapat berhasil dalam pergaulan dan mudah mencari teman 

b. Membuat kita menapaki kehidupan dengan mantap dan bergairah 

c. Memudahkan mencapai hidup sukses demi masa depan yang 

dicita-citakan 

d. Selalu merasa diri kita lebih baik dari orang lain 

•  Disebut apakah orang yang terkena HIV/AIDS ? 

a. ODHI 

b. ODHU 

c. ODHA 

d. ODHE 

•  Konsep berpikir yang perlu dimiliki remaja dalam membangun masa 

depan yang bebas masalah adalah : 

a. Masa depan saya ditangan saya 

b. Saya adalah asaya, bukan bagian dari lingkungan 

c.  Saya adalah saya 

d. a dan c benar 

•  Dampak “Global warming” antara lain, kecuali : 

a. Banyak terjadinya banjir 

b. Permukaan laut naik 

c. Perubahan musim yang tidak menentu 

d. Petani sangat mudah menentukan musim tanam 

• Bebapa upaya meminimalkan dampak “Global Warming”  antara   lain :  

a. Meningkatkan penggunaan BBM 

b. Penghijauan 

c. Peningkatan Pola Hidup Bersih dan Sehat 

d. Menurangi pemakaian listrik 
 

• Kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut dilakukan secara 

sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik 

wisata disebut ? 

Jawab : Wisata 

 



• Segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan 

obyek dan daya tarik wisata  serta usaha-usaha yang terkait di bidang 

tersebut disebut ? 

Jawab : Pariwisata 

 

• Segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata disebut ? 

Jawab : Obyek dan Daya Tarik Wisata 

 

• Kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk 

memenuhi kebutuhan Pariwisata disebut? 

Jawab : Kawasan Pariwisata 

 

• Kegiatan yang bertujuan untuk menyelenggarakan jasa Pariwisata atau 

menyediakan atau mengusahakan obyek dan daya tarik wisata, usaha 

sarana Pariwisata dan usaha lain yang terkait dibidang tersebut disebut? 

Jawab : Usaha Pariwisata  

 

• Menteri yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan pada Kabinet 

Indonesia Bersatu adalah ? 

 Jawab : Menteri Kebudayaan dan Pariwisata 

 

• Orang Islam yang melakukan perjalanan ke Makam Walisongo termasuk 

kedalam kategori wisata apa? 

Jawab : Wisata Ziarah 

 



• Siswa Kabupaten  Temanggung yang berkunjung ke Taman Mini Indonesia 

Indah untuk mempelajari keanekaragaman Budaya Indonesia termasuk 

kedalam kategori wisata apa? 

 Jawab : Wisata Studi 

 

• Penderita Paru-paru yang beristirahat di daerah pegunungan untuk 

pegobatan penyakitnya termasuk kedalam kategori wisata apa? 

 Jawab : Wisata Pengobatan 

 

• Menyaksikan kejuaraan balap mobil formula dilapangan Sepang Malaysia 

termasuk kedalam kategori wisata apa? 

Jawab : Wisata Olah Raga 

  

• Pejabat dan pengusaha Pariwisata dari Indonesia mengikuti konferensi 

tahunan Pariwisata di Osaka Jepang, termasuk kedalam kategori wisata 

apa? 

Jawab : Wisata Konferensi 

 

• Perajin gerabah kasongan Jogjakarta pergi ke Singapura menemani 

mitranya guna memasarkan hasil kerajinan gerabah produknya termasuk 

kedalam kategori wisata apa? 

Jawab : Wisata Bisnis  

 

• Jasa Biro Perjalanan Wisata menurut UU No. 9 Tahun 1990 tentang 

kepariwisataan digolongkan kedalam apa?          Jawab : Usaha Jasa 

Pariwisata 

 



• Hotel menurut UU No. 9 tahun 1990 tentang Kepariwisataan digolongkan 

kedalam apa ?  

Jawab : Usaha sarana Pariwisata 

 

• Wisata Arung jeram menurut UU No. 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan 

digolongkan kedalam apa? 

Jawab : Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata 

 

• Taman Safari Cisarua di Jawa Barat menurut UU No. 9 tahun 1990 tentang 

Kepariwisataan digolongkan kedalam apa?   

Jawab : Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata 

 

• Rumah makan Sari Ayam di Parakan menurut UU No. 9 Tahun 1990 tentang 

Kepariwisataan digolongkan kedalam apa? 

Jawab : Usaha Sarana Wisata 

 

• Perusahaan Angkutan Safari Dharma Raya (OBL) menurut undang-undang 

No. 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan digolongkan kedalam apa? 

Jawab : Usaha Sarana Wisata 

 

• Obyek Daya Tarik Wisata dapat dikelompokan kedalam 3 jenis  yaitu alam, 

buatan dan budaya. 

a. Binatang langka atau fauna termasuk jenis apa? 

Jawab : Obyek Wisata Alam 

b. Tari Tradisional termasuk Jenis apa? 

Jawab : Obyek Wisata Budaya 

 



c. Memancing termasuk jenis apa? 

Jawab : Obyek Wisata Buatan 

d. Taman Nasional termasuk jenis apa? 

Jawab : Obyek Wisata Buatan  

e. Peninggalan Tradisional termasuk jenis apa? 

Jawab : Obyek Wisata Budaya  

f. Kawasan Hutan Lindung termasuk jenis apa? 

Jawab : Obyek Wisata Alam 

       

• Organisasi apa yang merupakan perkumpulan usaha jasa Pariwisata dengan 

jenis usaha Biro Perjalanan Wisata ? 

Jawab : ASITA (asociation of Indonesia Travel Agency) 

 

• Organisasi apa yang merupakan perkumpulan para Guide di Indonesia ? 

Jawab : HPI 

 

• Wadah yang merupakan perkumpulan Pengusaha Hotel dan Restourant di 

Indonesia disebut ? 

         Jawab : PHRI 

 

• Wadah yang merupakan perkumpulan Pengusaha Taman Rekreasi di 

Indonesia disebut ? 

         Jawab : PUTRI 

 

• Wadah yang merupakan tempat berhimpun mereka yang menyadari  arti 

Pariwisata disebut ? 

Jawab : POKDARWIS 



 

• Di Kabupaten Temanggung ada obyek wisata yang merupakan perpaduan 

wisata alam dan budaya yang terletak di lerenggunung sumbing berupa 

mata air yang merupakan hulu sungai progo. Obyek wisata apakah itu ?  

Jawab : Jumprit 

 

• Sebuah Bukit di sebelah timur Kota Temanggung tempat prasasti batu 

Jepangnya dikenal dengan  nama apa ? 

 Jawab : Monumen Bambang Sugeng 

 

• Tatahan huruf kanji yang tertera pada prasasti batu jepang di Monumen 

Bambang Sugeng berbunyi? 

Jawab : Wampo Daiwa Daigetzu 

 

• Suatu tempat di perbatasan Kabupaten Temanggung dengan Kabupaten 

Wonosobo, merupakan pertemuan lembah Gunung Sumbing dan Gunung 

Sindoro yang mempunyai pemandangan yang cukup mempesona yaitu? 

         Jawab : Kledung Pass 

 

• Suatu tempat di Kabupaten Temanggung terletak di lereng Gunung 

Sumbing  dengan pemandangan hutannya yang cukup indah dan pohon 

raksasanya yang sangat khas dan langka yaitu? 

         Jawab : Wisata Hutan Walitis 

 

• Di Desa Gondosuli Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung terdapat 

reruntuhan candi berarsitek Hindu dan Prasasti yang dibangun oleh Rakai 



Rakarayan Patapan Pu Palar. Prasasti tersebut ditulis dengan huruf jawa 

kuno. Apa nama prasasti tersebut? 

 Jawab : Prasasti Gondosuli 

 

• Sebutkan flora dan fauna yang menjadi symbol Propinsi Jawa Tengah ? 

 Jawab : Bunga Kanthil dan Burung Kepodang 

  

• Wisata alam laut di Jawa Tengah yang tidak kalah indahnya dengan wisata 

kepulauan seribu di perairan Jakarta disebut ? 

 Jawab : Kepulauan Karimun Jawa 

 

• Obyek Wisata Air yang cukup terkenal di Kabupaten Purbalingga yaitu? 

  Jawab : Owabong 

  

• Obyek wisata unggulan Jawa Tengah yang cukup indah pemandangannya, 

yang dilengkapi dengan museum dan cinema tentang gunung berapi yaitu? 

Jawab : Ketep Pass 

 

• Obyak Wisata Gua yang terdapat di Kabuppaten Pacitan yang cukup 

terkenal disebut? 

 Jawab : Gua Gong 

 

• Kawasan peristirahatan dan obyek wisata yang terletak di lereng gungung 

Slamet yang cukup indah  dengan lokawisatanya adalah? 

 Jawab : Lokawisata Baturaden 

 



• Kabupaten Temanggung memenuhi jenis unggas dengan ciri khusus yaitu 

komponen tubuhnya semua berwarna hitam, yang merupakan 

Plasmanutfah dan identitas Temanggung. Apakah nama unggas tersebut? 

    Jawab : jumprit 

 

• Kabupaten Temanggung terkenal dengan tembakaunya, karena tembakau 

rajangan asli temanggung dikenal sebagai lauknya pembuatan rokok 

kretek. Masyarakat temanggung mempunyai sebutan khusus terhadap 

jenis tembakau yang mempunyai nilai jual tinggi. Apakah nama jenis 

tembakau tersebut? 

 Jawab : Srinthil 

 

• Jenis pertunjukan tradisional yang sangat terkenal di Kabupaten 

Temanggung yaitu? 

 Jawab : Kuda Lumping 

 

• Tempat Biarawan Katholik dan Ordo Trapist di Kabupaten Temanggung 

yang sering dikunjungi oleh wisatawan minat khusus dan terkenal dengan 

produksi Kopi, keju dan susu Murni yaitu? 

 Jawab : Rowo Seneng 

 

• Kegiatan Pameran di Bidang Agro yang berskala nasional yang berlangsung 

tiap tahun pada bulan Juli yang terletak di Kabupaten Temanggung dikenal 

dengan nama? 

 Jawab : Soropadan Agro Expo 

 



• Gunung Sumbing dan Gunung Sindoro merupakan dua diantara Gungung 

tinggi di Pulau Jawa yang sering digunakan sebagai arena pendakian. 

Termasuk jenis wisata apkah kegiatan tersebut? 

 Jawab : Wisata Minat Khusus 

 

• Wisatawan yang senang berkunjung ke suatu tempat dengan sukacita 

tanpa merasa was-was, takut dan tidak terganggu, berarti  masyarakat 

setempat sudah menerapkan Sapta Pesona. Dalam Sapta Pesona termasuk 

unsur apa? 

 Jawab : Aman 

 

• Apabila suasana lalu lintas tertib, teratur dan lancar, orang-orang mau 

antri, bangunan dan lingkungan tertata rapi. Ini artinya penerapan Sapta 

Pesona dalam unsure apa?  

 Jawab : Tertib 

  

• Keadaan lingkungan yang menampilkan sarana bebas dari kotoran, 

sampah, limbah, penyakit dan pencemaran merupakan penerapan Sapta 

Pesona unsur apa? 

 Jawab : Bersih 

 

•  Lingkungan yang serba hijau, segar dan rapi memberikan suasana sejuk 

dan tenteram, merupakan penerapan Sapta Pesona unsur apa? 

 Jawab : sejuk 

 



• Sikap dan perilaku seseorang yang menunjukan keakraban, sopan santun, 

suka membantu, suka tersenyum dan menarik hati merupakan pengalaman 

Sapta Pesona unsur? 

  Jawab : Ramah Tamah 

 

• Kesan yang melekat dengan kuat pada ingatan dan perasaan seseorang 

disebabkan oleh pengalaman Sapta Pesona unsur? 

 Jawab : Kenangan 

 

• Apa kepanjangan dari PKK ? 

  Jawab : Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga 

 

• Kepanjangan dari POSYANDU adalah? 

 Jawab : Pos Pelayanan Terpadu 

 

• Kepanjangan dari Kadarkum adalah? 

 Jawab : Keluarga sadar Hukum 

 

• Kepanjanagan dari Dawis adalah?  

Jawab : Dasa Wisma 

 

• Kepanjangan dari Pokja adalah?  

Jawab : Kelompok Kerja 

 

 

• Kepanjangan dari BKB adalah?  

Jawab : Bina Kesejahteraan Bakta 



 

• Menurut pasal 78 Ayat 1 UU No. 22 Tahun 1977 tentang Narkotika, barang 

siapa tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, untuk dimiliki 

atau untuk persediaan atau menguasai narkotika golongan I bukan 

tanaman dapat dipidana dan didenda. Berupa apakah denda terhadap 

pelanggaran pidana tersebut di atas? 

  Jawab : Pidana paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 500 

juta 

   

•  Menurut pasal 81 ayat 1 UU No. 22 tahun 1977 tentang narkotika, 

membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika gol. I dapat 

dipidana dan didenda. Berupa apakah denda terhadap pelanggaran pidana 

tersebut di atas? 

 Jawab : Pidana paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 750 

juta 

  

• Menurut pasal 81 ayat 1 UU No. 22 tahun 1977 tentang narkotika, 

membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika gol. II dapat 

dipidana dan didenda. Berupa apakah denda terhadap pelanggaran pidana 

tersebut di atas? 

 Jawab : Pidana paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 500 

juta 

 

• Menurut pasal 81 ayat 1 UU No. 22 tahun 1977 tentang narkotika, 

membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika gol. III 

dapat dipidana dan didenda. Berupa apakah denda terhadap pelanggaran 

pidana tersebut di atas? 



 Jawab : Pidana paling lama 7 tahun dan denda paling banyak Rp. 200 juta 

 

• Menurut pasal 88 ayat 1 UU No. 22 tahun 1977 tentang narkotika, pecandu 

narkotika yang telah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri 

dapat dipidana dan didenda. Berupa apakah denda terhadap pelanggaran 

pidana tersebut di atas? 

 Jawab : Pidana paling lama 6 Bulan dan denda paling banyak Rp. 2 juta 

 

• Menurut pasal 88 ayat 2 UU No. 22 tahun 1977 tentang narkotika, keluarga 

pecandu narkotika yang dengan sengaja tidak melaporkan pecandu 

narkotika tersebut dapat dipidana dan didenda. Berupa apakah denda 

terhadap pelanggaran pidana tersebut di atas? 

 Jawab : Pidana paling lama 3 Bulan dan denda paling banyak Rp. 1 juta 

 

• Seseorang yang bertugas memberikan bimbingan, penerangan dan 

petunjuk tentang obyek wisata kepada wisatawan yang datang disebut? 

  Jawab : Parmuwisata / Guide 

 

• Sebutkan nama air terjun yang terletak di kecamatan wonoboyo! 

  Jawab : Curug Surodipo / Curug Trocoh 

 

• Apakah semboyan yang tertera pada lambang daerah Kabupaten 

Temanggung ? 

 Jawab : Swadaya bhumi Phala 

 

• Di Kabupaten manakah terletak benteng Van Derwijck ? 

 Jawab : Kabupaten Kebumen 



 

• Apa ungkapan bahasa inggrisnya “apa yang dapat saya lakukan untuk 

anda?” 

 Jawab : What can I do for you? 

 

•  Obyek dan daya tarik wisata dapat dikelompokkan kedalam 3 jenis yaitu 

obyek wisata alam. Buatan dan budaya. 

Obyek Wisata Taman Pikatan Indah dalam hal ini termasuk kedalam obyek 

wisata yang mana? 

  Jawab : Obyek wisata buatan. 

 

• Sebutkan nama candi yang terletak di Kecamatan Ngadirejo. 

 Jawab : Cndi Pringapus 

 

• Hari Jadi Kabupaten Temanggung jatuh pada tanggal berapa? 

 Jawab : 10 Nopember 

 

• Di kabupaten manakah terletak taman rekreasi Seruling Mas ? 

 Jawab : Banjarnegara 

 

• Apa ungkapan bahasa Inggrisnya “bolehkah saya tahu nama saudara? 

  Jawab : May I know Your name Please! 

 

• Undang-undang Republik Indonesia yang mengatur tentang kepariwisataan 

adalah : 

  Jawab : UU No. 9 Th. 1990 

 



• Sebutkan nama air terjun yang terletak di Kecamatan Gemawang? 

 Jawab : Curug Lawe 

 

• Gambar tanaman selain padi dan kapas yang terdapat pada lambang 

Daerah Kabupaten Temanggung menggambarkan potensi asli daerah ini. 

Apa saja tanaman tersebut? 

 Jawab : Tembakau + Panili 

• Taman rekreasi Satwa Taru Jurug terletak di Kota mana? 

 Jawab : Surakarta 

 

• Apa Ungkapan Bahasa Inggrisnya “Nama saya Joko, saya berasal dari 

Temanggung”? 

 Jawab : My name is Joko, I come from Temanggung 

 

• Disebut apakah eseorang yang tugasnya memimpin rombongan 

wisatawan? 

  Jawab : Tour Leader 

 

• Monumen yang terletak di desa Wonotirto kecamatan Bulu yaitu? 

 Jawab : Monumen Meteorit 

 

• Apakah arti dari : Swadaya Bhumi Phala? 

 Jawab : Dengan kekuatan sendiri meningkatkan hasil bumi 

 

• Di manakah letak Museum Rekor Indonesia ? 

 Jawab : Semarang 

 



• Apa Ungkapan Bahasa Inggrisnya “Sudah berapa lama anda tinggal di 

Temanggung? 

Jawab : How long have you been in Temanggung 

 

• Agus comes early  to school everyday. He always obeys to his teacher 

     The best combination of the two sentences above is ….. 

a. Agus whose always obeys to his teacher comes early to school everyday 

b.  Agus which always obeys to his teacher comes early to school everyday 

c. Agus who always obeys to his teacher comes early to school everyday 

d. Agus of which always obeys to his teacher comes early to school everyday 

e. Agus whom always obeys to his teacher comes early to school everyday 

 

• The teacher : “ Why didn’t you do your homework Ali ? “ 

    Ali             : “ Because I watched films until last night” 

   The teacher : “ You …………………..that “ 

a. Should not have done 

b. Should  have not done 

c. Not Should  have done 

d. Should not to have done 

e. Should  have done 

 

• Irfan  drove off the red car. I saw him yesterday 

    The best combination of the two sentences above is … 

a. I saw Irfan drove off the red car 

b. I saw Irfan drive off the red car 

c. I saw Irfan drives off the red car 

d. I saw Irfan driven off the red car 

e. I saw Irfan had driven off the red car 

 

• Unless Mr Jatmiko ……….the story of Indonesia, the Foreigner……..about  

it 

     a.   had not told – understood 

     b.   had  told – would have understood 

     c.   will told – would have understood 

     d.   had  told –would not have understood 

     e.   had not told –would not have  understood 

 



• They said, we market our products out of our town 

    The right indirect speech, they said that…………….. 

a. We marketed our products out of our town 

b. they marketed our products out of our town 

c. they  marketed their products out of their town 

d. they will marketed their products out of their town 

e. We will marketed their products out of our town 

 

• The little girl cut her finger while she was playing with a sharp knife. 

After the accident, her  

     mother disappointedly criticized her, you ……… with the sharp knife just now  

a. Should not play 

b. Shouldn’t have played 

c. Didn’t play 

d. Won’t have played 

e. Must not play 

 

• Selecting the letter, Miss Handini talked to us 

     The word selecting in the sentence means …….. 

a. When she selected 

b. While she was selecting 

c. Because she was selecting 

d. Since she was selecting 

e. After she was selecting  

 

• I really gave Tiristin the stapler but she forgets ……. 

     a.   to receive 

     b.   receiving 

     c.   have received 

     d.  receives 

     e.  received 

 

• The distributor has his wharehouse………. At 8  o’ clock everyday 

        a.   to open 

        b.   opens 

        c.    open 

        d.   opened 

        e.   opening 



 

• The tourists had left the temple when it started to rain 

        The sentence means that ………… 

a. The tourists were at the temple when its started to rain 

b. The rain started when the tourists were at the temple  

c. The tourists were not at the temple anymore  when its started to rain 

d. Its started to rain before the tourists had left  the temple  

e. Its started to rain before the tourist left    

 

 

• My father always asks me to clean his shoes every morning  

        We can also say ……. 

a. My Father always orders me clean his shoes every morning 

b. My Father always has me  to clean his shoes every morning 

c. My Father always gets me clean his shoes every morning 

d. My Father always has  me clean his shoes every morning 

e. My Father always tells me clean his shoes every morning 

 

• Walking to school, I met my boy friend near the bus stop 

         The underlined phrase means ……..  

a. Because I walked to school 

b. While I was walking to school 

c. Since I walked  to school 

d. Before I walked to school 

e. After I walked to school 

 

• living in a tropical country, many of us are not familiar with the four 

seasons. 

         The underlined phrase means ……..    

a.   When we were living in a tropical country 

b.   While we are living in a tropical country  

c.   Because  we  live  in a tropical country 

d.   If  we  live in a tropical country 

e.   After  we have lived in a tropical country 

 

 

• This question is too difficult  for the students of SMEA . 



          The sentence means……. 

a. The question is very difficult so it takes a long time for them to do 

b. The question is difficult enough  for them to answer 

c. The question is so difficult that the students can’t answer it 

d. The question is very difficult but the students can answer it 

e. The students are very stupid so they can’t answer the question  

 

• The question is too important  to forget 

          a.  We  must ask the question 

          b.  We  must remember  the question  

          c.   The questions is not important 

          d.  We  must try to forget  the question 

          e.  We must to try to forget the question 

 

• The test was very difficult to say the least  

         a.  The test was not the least bit difficult 

         b.  The test was  the least  difficult of all 

         c.  The test was very difficult 

         d.  The test was as  difficult it as previous ones 

         e.  The test was easy 

 

 

• You        : “ nice hotel, isn’t it ? “ 

          Tourist  : “ of course it’s clean and confortable” 

          You        : “ by the way, where are you from? “ 

          Tourist  : “ I’m from ………, I speak ………… everyday but I can speak English 

fluently ” 

a. French – france 

b. France – Paris 

c. Paris – France 

d. Franch – Paris 

e. France – French 

 

• Do you know …………..? 

          Nona : “ Why are you curious ?  where she bought her things isn’t your 

business “ 

          Nani  : “ Well, I just like the style, I am not interested in how much its cost 

a. Where did Ani buy her new bag 

b. Where  Ani buy her new bag 



c. Where  Ani bought her new bag 

d. Where Ani buys her new bag 

e. Where did Ani bought her new bag 

 

• Mrs Jones is  out of coffee 

          a. Mrs jones went out to buy coffee 

          b. Mrs jones needs some  coffee 

          c. Mrs jones has lots of coffee 

         d. Mrs jones has a little coffee 

         e. Mrs jones has  much coffee 

 

• Dimanakah lokasi meteor jatuh di Kabupaten Temanggung yang kini 

dibangun monument meteorit ? 

• Coba anda buat itinerary ‘one Day Tour” untuk menikmati obyek-obyek 

wisata di Temanggung 

• Apa yang bisa dinikmati di obyek wisata Kledung Pass ? 

• Cara mengolah tembakau dari petik sampai jadi tembakau rajangan 

sangat menarik bagi wisatawan mancanegara. Termasuk jenis tujuan 

wisata apakah prosesing tembakau tersebut ? 

• Di candi Pringapus ada patung berbentuk mirip sapi. Disebut apakah itu?  

• Banyak wisatawan tertarik berkunjung ke Rowo Seneng. Apa daya tarik 

yang spesifik di Rowo Seneng Temanggung tersebut ? 

• Sebutkan beberapa tradisi unik yang anda ketahui di Temanggung yang 

layak dijadikan calendar of event . 

• Sebutkan beberapa wahana permainan air yang ada di Pikatan Water 

Park Temanggung. 
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