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1 Kata manakah di bawah ini yang bukan syarat sifat seorang pemandu wisata yang ideal ? 
ramah  cekatan 
pemalas  berilmu pengetahuan luas 

2 Berakit-rakit ke hulu,       ke tepian. 
berenang-renang merangkak terbang melayang 

3 Siapa mau ikut       ke pasar malam Shilin ? 
tinggal menetap berjalan-jalan bersembunyi 

4 Rombongan kami       banyak sekali baju di pasar malam, harganya murah sekali, sampai lupa untuk 
tawar menawar. 
jual tukar curi membeli 

5 Boleh saya       paspor anda ? 
makan beli intip lihat 

6 Kalau anda punya       internasional, maka anda bisa mengemudi mobil di Taiwan. 
uang SIM teman rumah 

7 Selain sebagai pemandu wisata, saya juga bekerja sambilan sebagai       taxi. 
pegawai penumpang pencari supir 

8 Dalam perjalanan dari Taipei ke Hualien, saya       posisi dengan Lena sebagai pemandu wisata 
rombongan ini. 
bergantian berebut jual beli 

9 Saya mau       air jeruk tanpa es. 
seember segudang segelas segentong 

10 Besok sore Saya akan       kalian di bagian kedatangan domestik, selamat berlibur ke Penghu, sampai 
berjumpa besok! 
menjemput tiba berangkat cuti 

11 Tas tangan istrinya       dalam kompartemen di pesawat terbang. 
banyak sedikit sekali meloncat ketinggalan 

12 Rombongan ini berjumlah 20 orang, yang ingin ke Kaohsiung hanya 12 orang, jadi ada       orang yang 
tidak ikut. 
satu delapan delapan belas sembilan 

13 Mari segera kita ke ruang      , pesawat sudah hampir terbang. 
lubang sembunyi keberangkatan jalan-jalan 

14 Saya suka pekerjaan sebagai pemandu wisata, walaupun sangat      . 
capai terlambat cepat jauh 

15 Acara ke kebun binatang      , karena ada harimau lepas dari kandang. 
banyak dilupakan ditambah dibatalkan 

16 Mari saya antar anda ke dokter, rumah sakit       ada di belakang hotel ini. 
terdekat terjauh bukan hanya 

17 Kalau bergaul dengan orang Indonesia, sebaiknya jangan menyodorkan barang kepadanya dengan 
tangan      . 
kanan kedua tangan kiri terbuka 
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18 Ada yang mau saya       untuk menukarkan uang ? 

berangkat pemandu wisata travel check bantu 
19 Di sebelah       anda, terbentang luas sawah tanaman bunga lotus yang menjadi ciri khas desa GuanYin, 

Taoyuan. 
kiri dan kanan atas kemarin nanti 

20 A: Ibu punya anak ?  
B:      . 
Pemandangan Taiwan indah sekali Semua orang sudah tidur 
Saya ke Luar Negeri  Saya sudah punya 3 anak, laki-laki semua 

21 Salah satu tugas saya sebagai pemandu wisata adalah : 
memperkenalkan obyek wisata dan budaya setempat secara jelas kepada para tamu. 
meminta tamu mencari informasi sendiri. 
hanya memperkenalkan hal yang saya suka saja. 
meminta tips besar kepada setiap tamu. 

22 Penerbangan CAL ke Jakarta selalu tepat waktu, jarang sekali terlambat. Artinya : 
Pesawat CAL selalu terlambat, jarang tepat waktu kalau terbang ke Jakarta. 
Kalau ke Jakarta selalu naik CAL. 
Penerbangan CAL ke Jakarta pada umumnya tepat waktu. 
CAL tidak terbang ke Jakarta lagi. 

23 Pesawat ini akan terbang langsung ke Taipei, tanpa berhenti di negara lain. 
Sebelum tiba di Taipei, pesawat ini singgah dulu di Singapura. 
Ini adalah penerbangan langsung ke Taipei. 
Pesawat ini akan singgah di Bali, lalu kembali ke Jakarta. 
Pesawat terbang ini akan transit di Hongkong. 

24 A: Hari ini hari Minggu. Besok hari apa ? 
B:        
Besok hari Senin. Besok hari Sabtu. Besok hari selasa. Besok hari Minggu. 

25 Kalau boleh saya minta tempat duduk dekat jendela. Artinya : 
Saya tidak suka tempat duduk dekat jendela. 
Saya meminta tempat duduk di tengah. 
Saya tidak ada permintaan khusus, duduk di mana saja sama. 
Saya menginginkan tempat duduk yang dekat jendela. 

26 Bolehkah saya membawa kopor kecil ringan ini ke dalam kabin pesawat terbang ? Artinya: 
Saya mau membawa bagasi yang besar dan berat ke kabin pesawat. 
Kopor kecil ketinggalan di pesawat terbang. 
Saya ingin kopor kecil ringan ini menyertai saya di dalam kabin pesawat. 
Saya mencari kopor kecil. 

27 Ada salah seorang anggota rombongan wisata pingsan, hendaknya segera memanggil      . 
mobil ambulan tukang pijat kereta api tukang sepeda 

28 Tolong cari paspor saya ! Artinya : 
Tolong bawakan tas saya. 
Tolong membuatkan paspor palsu. 
Paspor saya belum selesai dibuat. 
Paspor saya tidak bisa ditemukan, minta dibantu mencarikannya. 

29 Kalian boleh berbelanja selama 1 jam saja di sini, setelah itu harap segera berkumpul di depan bus. Artinya : 
Kalian boleh berbelanja, tetapi dilarang berkumpul di dalam bus. 
Kalian boleh berbelanja sesuka hati, karena bus sudah pergi. 
Jatah waktu untuk belanja hanya 1 jam, setelah itu semua harus berkumpul di depan bus. 
Kalian dilarang membeli barang, dan segera berkumpul di depan bus. 
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30 A: Berapa harga parfum ini ? ada diskon ? 
B:      . 
Harga parfum ini 75 US, itu sudah ada potongan harga 25%. 
Pemandangan di luar bus sangat indah. 
Saya sudah capai, mau tidur. 
Oh, dia ada di dalam, silakan masuk ! 

31 A: Berapa nomor tempat duduk anda ? punya saya nomor 43. 
B: Nomor saya 42, Oh, ternyata      . 
tempat dudukmu begitu jauh dari tempat duduk saya 
kamu tidak punya tempat duduk 
kamu sudah pulang 
kita duduk berdampingan 

32 Para tamu anda berteriak-teriak di lobby hotel, maka anda      . 
memohon mereka berbicara dengan nada suara yang lebih rendah 
pura-pura tidak tahu 
ikut berteriak lebih keras 
bertepuk tangan tanda setuju 

33 Ketika tamu anda membuang kertas pembungkus makanan secara sembarangan, anda      . 
ikut-ikutan membuang sampah seenaknya 
memungut dan membuangnya ke tong sampah, dan secara halus meminta mereka untuk memperhatikan 

hal ini 
memarahi mereka secara langsung 
berpura-pura tidak melihatnya karena tidak termasuk dalam tanggung jawab pekerjaan anda 

34 Semalam anda tidak bisa tidur nyenyak, sehingga hari ini anda ngantuk sekali, sebagai pemandu wisata 
anda      . 
tidur di kamar salah seorang tamu dan meminta mereka pergi sendiri dengan bus yang sudah tersedia 
mengumumkan bahwa anda sedang ngantuk maka tidak akan memperkenalkan obyek wisata selama di 

perjalanan 
meminta sopir bus menjadi guide dengan sambil menyetir sambil memperkenalkan obyek wisata selama 

perjalanan 
tetap bekerja sesuai dengan jadwal perjalanan tanpa lengah sedikitpun 

35 Salah seorang anggota rombongan tamu anda batuk-batuk di dalam bus, anda memberikan masker 
kepadanya. Mengapa ? 
suara batuknya terlalu keras. 
agar tamu itu tidur. 
agar tidak bising. 
agar tidak menyebarkan kuman yang keluar melalui batuk. 

36 Penduduk aborigin Taiwan terdiri dari banyak suku, yang resmi terdaftar ada : 
14 suku 20 suku 5 suku 36 suku 

37 Menjadi pemandu wisata yang profesional setidaknya mempunyai pengetahuan luas tentang adat budaya 
setiap obyek wisata dalam jadwal perjalanan yang dipandu. Menurut anda : 
Penting sekali diceritakan kepada para wisatawan yang dipandu agar bisa menikmati tur wisatanya 

dengan puas. 
Tidak perlu, karena para wisatawan yang anda pandu mungkin sudah tahu. 
Tidak perlu, karena para wisatawan ingin tidur dan beristirahat daripada mendengar anda bercerita. 
Membagikan brosur tertulis sudah cukup, tidak perlu repot bercerita panjang lebar sepanjang perjalanan. 

38 Pelayanan pokok untuk rombongan wisatawan asing adalah menyediakan jadwal kunjungan yang jelas, 
transportasi, tempat menginap, tur wisata dan juga sebagai penerjemah bila perlu. Menurut anda : 
Tanggung jawab pemandu wisata cukup menemani mereka saja agar tidak ada yang ketinggalan. 
Tergantung wisatawannya, kalau menyenangkan maka anda akan memberikan pelayanan yang bagus. 
Itu adalah tanggung jawab dan tugas seorang pemandu wisata yang profesional. 
Semua di atas tidak perlu begitu mendetail, agar tidak perlu banyak bertanggung jawab. 
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39 Pemandu wisata meskipun adalah usaha jasa, melayani para wisatawan, tetapi sikap dan mental harus penuh 

optimistik dan terbuka, jangan sampai merasa minder. Karena : 
Bertugas seperti pelayan sehingga gampang frustasi karena minder. 
Status pemandu wisata sama rata dengan status wisatawan, sehingga jangan sampai merasa lebih rendah. 
Melayani berarti statusnya lebih rendah dari wisatawan. 
Pemandu wisata status sosialnya rendah karena harus melayani orang lain. 

40 Di mata wisatawan, pemandu wisata seharusnya sebagai ahli dan pemandu yang ideal, untuk itu, anda harus 
punya sikap kerja yang bertanggung jawab dan profesional serta      . 
semangat belajar yang tinggi 
pandai berbohong jika tidak mengerti 
mencari akal untuk tidak terlalu capai 
belajar merekayasa cerita dan tidak perlu mempelajari adat budaya setiap daerah wisata 

41 Dalam interaksi pemandu wisata dengan turis, tutur kata yang penuh humor sangat penting, sebab 
bisa      . 
membuat marah 
mengurangi pekerjaan 
tidur dengan nyaman 
menjadi minyak pelumas dalam suasana yang kaku apabila terjadi sesuatu dalam perjalanan 

42 Pemandu wisata yang ideal membutuhkan pengetahuan yang cukup di berbagai bidang a.l.: seni budaya, 
sejarah, arsitektur,      . 
berjudi  adat istiadat, agama, sastra dll 
main mahyong  berdebat 

43 Wisata kuliner yang sangat disukai turis asing adalah berkunjung ke setiap pasar malam di Taiwan, di sana 
banyak      . 
mobil-mobil impor yang mewah 
gedung bioskop 
aneka makanan dan minuman khas seperti tahu bau goreng, dadar telur isi tiram, ayam goreng tepung, es 

teh susu mutiara dll 
pedagang ternak 

44 Selain pulau Taiwan, anda bisa mengatur jadwal wisata ke pulau-pulau kecil di daerah sekitar seperti 
Lanyu, Penghu,       dll. 
Jepang Matsu, Ludao, Kinmen Hongkong Pulau Bali 

45 Miaoli adalah kota       karena saya suka menikmati udara sejuk dan makanan khas yang enak di sana. 
membosankan favorit saya yang kotor di Indonesia 

46 Bertele-tele. artinya : 
Berbicara tidak keruan, tidak ada ujung pangkalnya 
Bersambung di lain waktu 
Banyak sekali 
bernyanyi 

47 Pagi jam sepuluh lewat sembilan menit. Sama dengan : 
10:09 AM 09:10 PM 10:50 AM 21:00 PM 

48 Dia jarang mengunjungi kampung halamannya. 
sering kali banyak kali tidak sering tidak pernah 

49 Kata kedaluwarsa berasal dari bahasa Jawa, dan telah dijadikan istilah Bahasa Indonesia dalam 
pengertian      .  
masuk ke dalam setahun sepuluh tahun tidak berlaku lagi 

50 Jangan kalian perbudak anak-anak itu. 
menjadi budak  jadikan atau angap sebagai budak 
dijadikan budak oleh  mencari budak 
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51 Kalau kita dapat rumah dinas, bagaimana dengan rumah ini ? 
berapa harga  dijual 
apa yang harus dilakukan digadaikan 

52 Hari ini dia datang terlambat. 
Keterangan waktu Keterangan sebab Keterangan syarat Keterangan alat 

53 Para penumpang diminta membayar dengan uang pas. 
Uang kertas 
Jumlah uang yang tepat sesuai harganya tidak kurang tidak lebih 
Uang koin 
Travel check 

54 Mereka kami perlengkapi dengan alat-alat pertanian. 
Artinya : lakukan supaya baik Artinya :lakukan supaya setuju 
Artinya : lakukan supaya pergi Artinya : lakukan supaya lengkap 

55 Kunjungan ke Lanyu dibatalkan karena ada angin Taiphoon. 
tidak jadi diundur dimajukan berangkat 

56 Karena kecerobohannya, maka paspornya ketinggalan di kamar hotel. 
keahliannya kepintarannya keteledorannya ketelitiannya 

57 Terdengar suara merdu yang mendendangkan lagu Walang Kekek. 
membacakan menyanyikan mencetak menertawakan 

58 Bu Emilia: Apakah perutmu masih sakit ?  
Pak Yanto: tidak, Bu ! Sudah      . 
makan kenyang kosong sembuh 

59 Bu Emi : Pak, masih berapa lama kita sampai ke tujuan ? 
Pak Supir : Sudah hampir      , kira-kira masih 5 menit lagi Bu. 
masak sampai dibeli dijual 

60 Agar tidak terlambat, kami besok harus berangkat pagi-pagi sekali, karena takut lalu lintas      . 
ditilang lancar ada tikus macet 

61 Apakah anda seorang       ?, di Taiwan banyak tempat dilarang merokok, anda harus memperhatikannya. 
penjahat perokok perenang penyamun 

62 Halo! nama saya Anwar, selamat       di pulau Formosa Taiwan yang indah ini. 
datang tidur mampir berenang 

63 Saya mau minta       dekat jendela, karena saya suka melihat angkasa yang penuh awan. 
kursi berenang terbang tertawa dan menangis 

64 Pintu darurat ada di sebelah      . 
negara kiri sepatu baru melompat keluar 

65 Ketika di depan kamar hotel tamu anda, terlihat tanda “Do Not Disturb”, maka apa yang tidak boleh anda 
lakukan ? 
Tidak jadi mengetuk pintunya. Mengetuk pintu kamar tsb. 
Menunggu di lobby saja. Mendatangi kamar tamu yang lain saja. 

66 Dalam penerbangan domestik di Taiwan, para penumpang        ke kabin pesawat. 
boleh membawa senjata tajam 
boleh merokok 
bebas membawa apa saja 
dilarang membawa senjata dan peralatan tajam yang membahayakan 
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67 Semalam hujan turun dengan lebat.      , banyak jalan terendam air. 

Sungguh indah Beruntung sekali Tetapi Akibatnya 
68 Lampu itu menerangi tempat sekitarnya. Berarti : 

menjelaskan merekam membuat terang menguraikan 
69 Teman Indonesia yang ingin berkunjung ke Taiwan pada bulan Januari, hendaknya membawa 

pakaian       karena suhu udara masih rendah. 
musim dingin musim panas anak-anak kebesaran 

70 Kami akan berdarmawisata       candi Borobudur. 
ke ke mana ke mari di mana 

 
( 依據下列文章，回答以下 71-75 題 ) 

Pramuwisata 
Pramuwisata adalah   71   di bidang kepariwisataan. Pramuwisata disebut juga sebagai   72   atau Tour 
Guide dalam Bahasa Inggris. Di Taiwan, menjadi Pramuwisata yang profesional harus lulus   73   negara. 
Setelah lulus, Pramuwisata ybs. bebas memandu para wisatawan yang datang dari   74  . Namun, 
sifat   75   dan penuh perhatian adalah syarat penting menjadi Pramuwisata yang ideal. 
71 Kata manakah yang sesuai dengan kalimat tsb. ? 

profesi Anak SD pelajar mahasiswa 
72 Kata manakah yang sesuai dengan kalimat tsb. ? 

perenang penyanyi pelancong Pemandu Wisata 
73 Kata manakah yang sesuai dengan kalimat tsb. ? 

lomba lari ujian lomba renang kursus belajar 
74 Kata manakah yang sesuai dengan kalimat tsb. ? 

Daratan Tiongkok saja Amerika saja manca negara Taiwan saja 
75 Kata manakah yang sesuai dengan kalimat tsb. ? 

penyabar pemarah pemalas egoist 
 
( 依據下列文章，回答以下 76-80 題 ) 

Kita Teman Baik 
Saya ingin mencari seorang   76   yang bisa berbahasa Indonesia.Apakah anda bisa   77   untuk saya ? 
Atau anda sendiri   78  ? Tugas anda hanya   79   saya keliling kota saja. Berapa   80   yang anda minta 
perhari ? Jangan mahal-mahal ya. Kita teman baik. 
76 Kata manakah yang sesuai dengan kalimat tsb. ? 

saudara teman Pemandu Wisata guru 
77 Kata manakah yang sesuai dengan kalimat tsb. ? 

menjadikan menemani membelikan mencarikan 
78 Kata manakah yang sesuai dengan kalimat tsb. ? 

bisa pergi datang berangkat bersama saya 
79 Kata manakah yang sesuai dengan kalimat tsb. ? 

menampung saya di rumah menemani 
meninggalkan  berbelanja 

80 Kata manakah yang sesuai dengan kalimat tsb. ? 
jam hari minggu tarif 


