
Thank You Statements From Members of TesPotensiAkademik.com :  

"Sebelumnya saya bingung mencari tempat kursus TPA. E-book TPA ini menjawab kebingungan 

saya. Contoh soalnya komplit dan update, beda dengan contoh2 soal di buku TPA yang banyak 

dijual di pasaran. 

(Gufron, Jogjakarta) 

. 

"Alhamdulillah Pak Taufiq. Saya Catur Suci, lolos TPA dgn skor diatas 600. Saya lulus tpa 

Paskasarjana Univ.Brawijawa Malang. Soalnya dari OTO Bappenas Jkt. Terimakasih.... " 

(Catur Suci 08123355***) 

. 

"Assalamualaikum Pak.. Terimakasih atas ebook TPA nya. Alhamdulillah saya sudah berhasil 

masuk S2 Universitas Indonesia. Salam. "  

(Haryo Ksatrio Utomo, Pendaftar S2 UI) 

. 

 

"Sekilas seperti materi TPA pada umumnya, tapi setelah dibaca dan 

dipelajari ternyata isinya sangat berbeda. Baik dari segi isi (materi), 

penyajian, serta pembahasan soal. Dengan buku ini akan memudahkan 

para pembacanya untuk mempelajari TPA dengan cepat dan tepat.  

(Halifa Haqqi, SIP,MSi ; Dosen FISIP Unisri Solo) 

. 

"Mas, kmrn aku lulus tes TPA MM UGM dengan skor 648...." 

(Dwi Wahyu; 085735020***) 

. 

"Assalamualaikum wr.wb. Bapa Alhamdulillah, berkat doa dan belajar dari buku TPA nya kemaren, 

saya bisa lulus tes TPA. Terimakasih…”  

(Anonim; 081349405***) 

. 

"Pak, saya lulus TPA Bappenas 29 April kemaren. Persiapannya minim lho. Hanya baca dari buku 

bapak tok ! TPA-nya hari minggu pagi, saya baru baca buku TPA-nya Sabtu malem. Dahsyat... 

(Sabar ; 081263048***) 

. 

"Alhamdulillah berkat berlatih ebook TPA ini saya lolos. Diterima di Kedokteran 

Univ.Muhammadiyah Yogyakarta :-) 

(D.Yusufina ; 08569***) 

. 

"Aslm. Pak saya lulus TPA BAPPENAS...." 

(Jeny Ramadhani 081310741***) 

. 

"Alhamdulillah, Tes TPA saya memenuhi syarat untuk masuk SPS ITB, dan saya diterima di 

pengajaran kimia ITB. Terimakasih." 



(Enung Siti N. 081323108***) 

. 

"Ebooknya bagus dan praktis.... " (Marwan Lintang, MSc) 

. 

"Saya lulus TPA UGM dengan score 578. Trims Ebooknya. " 

(Suwardi ; 085729103***) 

. 

"Assalamualaikum. Alhamdulillah saya lulus ujian masuk untuk lanjutkan studi S2 Universitas 

Negeri Malang (UM)" 

(Riesa - Malang 03417694***) 

. 

"Alhamdulillah perbendaharaan soal TPA saya bertambah apalagi saya dapatkan dengan mudah 

melalui ebook tanpa harus ke toko buku, sehingga lebih menghemat waktu dan biaya. Selain itu saya 

bisa mempelajarinya dimana saja tanpa harus repot membawa buku. Karena dengan mudah dapat 

saya pelajari melalui hp atau netbook" 

(Erdi Komara) 

. 

 

"Terimakasih, semoga bisa menjadi amal jariyah...." 

(Diana, SPsi ; Palu) 

. 

"Selamat malam. Saya sdh lulus tes masuk Profesi Psikolog Ubaya. Thanks " 

(David ; 081803045***) 

. 

"ass pak... Trims atas ilmu dari ebook Tes TPA karya bpk. Alhamdulillah saya lulus tes pascasarjana 

Universitas Riau dr Bappenas dgn skor 580 brkat ebook bpk yg saya pelajari. " 

(Nurtania ; 085761676***) 

. 

"Bapak saya ketrima di S2 UNY, kemaren menggunakan ebook TPA dari bapak. Terimakasih buku 

TPAnya sangat membantu saya." 

(Andyka M.F ; 08562988***) 

. 

"Ada bbrp tipe soal Bapak yang keluar waktu saya tes TPA utk S3 UGM, dan dr tes TPA saya sdh 

dinyatakan diterima. Maturnuwun....." 

(Anonim; Pendaftar program S3 UGM Yogyakarta) 

. 

"Pak, aku lulus TPA! Aku lulus utk kenaikan pangkat di BUMN... ”  

(Yasran; 08158975***)  

. 



"Assalamu'alaikum. Selamat Siang. Saya Rohmad Widiyanto. Pertengahan tahun 2010 saya 

memesan ebook TPA dan akhirnya saya diterima di UI program Ekstensi. ...." 

(Rohmad Widiyanto; Pendaftar Program Ekstensi Universitas Indonesia) 

. 

"Ebook panduan TPA ini bnr2 beda dari buku2 TPA yg pernah sy baca. Sy mendapat perbendaharan 

kata dan membuat saya tambah optimis" 

(Nuzulifi)  

. 

"Ebook is very useful for me to know how TPA is. This Ebook introduces me the kinds of test that 

will be in TPA test so it gives me contribution and preparation facing the test" 

(Puji Purnama) 

. 

 

"Tes Potensi Akademik atau disingkat TPA, disusun utk mengukur 

kecakapan akademis seseorang. Saat ini, TPA telah menjadi salah satu 

tes terpenting ketika seorang calon mahasiswa hendak masuk ke 

Perguruan Tinggi (baik S1, S2, dan S3), atau seorang calon karyawan yg 

hendak memasuki dunia kerja. Banyak orang yg sebenarnya cukup 

pintar namun gagal dlm menempuh tes ini. Mengapa? Alasannya cukup 

jelas karena kurang memiliki kesiapan yg memadai. Nah dengan 

hadirnya e-book ini akan membantu dan menambah keyakinan diri 

kemampuan akademik kita semua. E-book ini sangat disarankan, 

terutama bagi Anda yang ingin meningkatkan kualitas belajar dan 

kemampuan pribadi. Kalo tdk mau gagal jangan main-main dengan 

masa depan.  

(Siti Nurhidayah, SPsi, MPsi; Psikolog. Trainer. Dosen Universitas 

Muhammadiyah Magelang) 

. 

Buku ini sangat bagus dan bermanfaat, terutama untuk para lulusan yang sedang berlatih persiapan 

Tes TPA guna melanjutkan studi kejenjang selanjutnya  

(Merlin; Universitas Indonesia)  

. 

"Ebook ini sangat bermanfaat, hampir sama dengan tes BUMN di tempat kerja saya sekarang. Trik2 

nya sangat berguna utk menyiasati soal.Terimakasih... " 

(Andri; Karyawan sebuah BUMN di Kalimantan Timur) 

. 

"Ass.wr.wb. Pak, alhamdulillah ebook TPA sangat berguna. Dan anak saya bisa lolos..." 

(Anonim: 081222826***) 

. 

"Thanks a lot. It really helps........" 

(Aylen) 

. 

"Mempelajari Ebook TPA ini sangat membantu saya dalam mempersiapkan diri dlm tes. Saya dapat 

berlatih dan mempelajari trik-trik tertentu yang sangat meningkatkan kepercayaan diri...." 

(M.Hafiz) 



. 

 

"Asw... mau memberitahukan saya lulus tes TPA bappenas..." 

(Reni Renca; Works at BAKOSURTANAL ) 

. 

"Alhamdulillah saya meraih nilai tpa 547,37. Bukti saya telah keterima di pendidikan magister itb, 

bisa dilihat di www.sps.itb.ac.id pada daftar nama "pribadi-instansi", fakultas: STEI, prodi: 

ELEKTRO(EL). Di website itu juga tertera nilai minimal untuk lulus program magister sebesar 

475." 

(Marisna Anjani ) lampiran bukti lihat disini  

. 

"Ebook ini sangat bermanfaat, karena materi TPA tidak diajarkan di sekolah. Tapi dengan 

mempelajari ebook TPA saya mengerti dan akrab dengan soal-soal TPA. Sehingga membuat saya 

yakin dpt mengerjakan soal-soal TPA di SNMPTN nanti. Terimakasih......" 

(Tri Riyadi, Pendaftar SNMPTN) 

. 

...Alhamdulillah sy menemukan panduan belajar sambil beramal, panduan ini betul2 membantu sy 

dlm persiapan ikut tes cpns, pembahasannya menarik. trima ksh... 

(Anonim, Pendaftar CPNS; 081237020***) 

. 

"...........Ebook TPA ini sangat membantu untuk memberikan kisi-kisi dan pemahaman terhadap soal. 

Ebook ini mengajarkan prinsip2 dasar, hebat dan luar biasa " 

(Imama) 

. 

"Ebook TPA ini membantu para peserta CPNS yg kesulitan dalam hal referensi dan mencari 

literatur latihan soal-soal" 

(Wahyu, Pendaftar CPNS) 

. 

"Terimakasih, semoga amal bapak selalu bertambah.." 

(Slamet) 

. 

"Terimakasih kembali pak, semoga bpk beserta keluarga mendapatkan berkah Allah SWT, atas 

kesediaan berbagi ilmu pengetahuan. Terkhir saya mohon doa semoga ebook ini dapat menjadi bekal 

bagi saya dalam menghadapi tes untuk mencapai maksud yang ingin dicapai... Salam Eko Dodi S" 

(Eko Dodi S) 

. 

"Ebook anda yg dilengkapi pembahasan memudahkan saya (yg "netbooker") mendapat gambaran ttg 

TPA... " 

(Rio Evert ; 085890346***) 

. 

"Ebooknya ok...sangat membantu latihan mau test nih, thanks a lot " 
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(Irfan Ahmad ; 08156038***) 

. 

 

"Alhamdulillah sy lulus seleksi masuk S2 magister CIO UNP Padang. 

Syukron...." 

(Rahma Pambudi ; 085251217***) 

. 

"Yg jelas lebih mengedepankan kepraktisan, paperless, tanpa mengurangi kualitas dan tujuan yang 

diharapkan, sukses slalu, trims. " 

(Jefrinaldi ; 081385451***) 

. 

"Dgn adanya buku panduan TPA makin membuat saya optimis menghadapi tes" 

(Anonim ; 08126923***) 

. 

"Alhamdulillah saya lulus TPA, terimakasih E-booknya sangat membantu... " 

(Ina Lisdiani ; 0818932***) 

. 

"Alhamdulillah hasil TPA saya lulus, diterima di UI. Tks." 

(Ichsan ) 

. 

 

"Saya dinyatakan lulus tes TPA dan B. Inggris di program S2 

Keperawatan UI, trmksih atas Ebook TPAnya sbg bhan tambahan 

belajar. smoga lbh brmanfaat lg." 

(Hugo B.) 

. 

"Terima kasih atas materi TPA-nya. Alhamdulillah saya berhasil lolos seleksi test tahap pertama 

beasiswa kantor untuk S3 ke Amerika. Nilai test TPA saya 589,97. Meskipun jauh di bawah target 

saya, namun Alhamdulillah bisa lolos. Terima kasih ya Mas sharingnya, sukses selalu." 

(Ichsan ) 

. 

"Aslm. Saya adalah pembeli ebook TPA. memberitahukan bahwa saya lulus tes TPA dengan hasil 

yg ckp memuaskan...." 

(Anonim, 081328897***) 

. 

"Sukron. Saya lolos seleksi S2 di UGM."  



(Anonim, 081341087***) 

. 

"Maap baru sempat lapor pak. Dengan ebook tpa bapak, sy diterima di jur teknik sipil. thanks..." 

(Anonim, 085251396***) 

. 

"Assalamualaikum Wr.Wb. Tidak percuma saya membeli ebook ini. Soal latihan yang disajikan 

cukup banyak. Kunci jawabannya sangat mudah dipahami, serta dilengkapi dengan tips2 

menghadapi TPA tersebut. Benefit inilah yang membuat saya semakin percaya diri dalam mengikuti 

Tes Potensi Akademik. Akhirnya alhamdulillah setelah belajar dan berdoa saya diterima di 

Universitas Indonesia di KESEMPATAN YG PERTAMA. Terimakasih pak Taufiqurrohman. 

Wassalamualaikum... " 

(Hamba Allah, 085814022***) 

. 

 

"Alhamdulillah, hasil tes TPA Bappenas saya mencapai 599. Trimakasih 

atas tips dan triknya " 

(Hani Azzahra) 

. 

"Pa taufiq saya lolos.... " 

(Ikhlas Rumalessin, 085243151***) 

. 

"Terimakasih pak. saya lulus tes tpa S-2 UGM. terimakasih atas soal latihan yg bapak buat. " 

(Jajat Sudrajat, 081360610***) 

. 

"Sdh lulus ujian STAN utk tes TPA tinggal assesment. Terimakasih... " 

(Linawati 081394583***) 

. 

 

"Walau hanya semalam mulai belajar dan cuma belajar ebook dari 

tespotensiakademik.com, alhamdulillah bisa lolos tes tpa program S2 

Teknologi Informasi Universitas Indonesia (UI)" 

(Arif Febriyanto) 

. 

"Assalamualaikum. Alhamdulillah sy lulus S2 Universitas Andalas Padang Paskasarjana jurusan 

Keperawatan. Terimakasih... " 

(Febriyanti 081374777***) 

. 



"Saya Windra Permana. Alhamdulillah, saya telah lulus seleksi masuk Program Paskasarjana 

Prasetiya Mulya dengan bantuan latihan soal TPA dari bapak. Terimakasih... " 

(Windra Permana 08121014***) 

. 

"Alhamdulillah. TPA saya lulus. tinggal tes TOEFL. Dan penempatan tergantung dari BAPPENAS. 

Terimakasih banyak atas buku2nya...." 

(Fitriyadi 08111200***) 

. 

 

"Ane Devi Irawan gan, Alhamdulillah untuk TPA kemaren ane raih 

skor 570 dari skor minimal 565 yang harus diraih untuk program 

beasiswa di Kemenkeu... terima kasih gan..." 

(Devi Irawan) 

. 

"Assalamualaikum wr.wb. Terimakasih atas bantuan buku latihan tpa nya. Sekarang saya bisa 

mencapai score yg dinginkan. Saya May Mulyadi Tes TPA tanggal 23 Oktober 2011 di gedung 

Bappenas Surapati. wassalaam... " 

(May Mulyadi 081386196***) 

. 

"Saya telah lulus TPA Unibraw..." 

(Epriyanto 081330752***) 

. 

"Pak saya lolos tes potensi akademik di SM-3T UNNES Semarang. Terimakasih..." 

(Ita 085235661***) 

. 

"Alhamdulillah saya lulus TPA UNS..." 

(Susmono 08123446***) 

. 

"Terimakasih, saya lulus TPA di Paskasarjana S2 UNS..." 

(Tri Handayani 081326502***) 

. 

"Terimakasih saya lulus tes TPA di PT.Pos Indonesia intake S1 2011. Sekarang sudah masuk 

tahap ketiga. Smoga goal. amien... " 

(Lia 08568310***) 

. 



 

"Tes Potensi Akademik memiliki nilai guna yang sangat banyak bisa 

digunakan untuk melanjutkan studi atau mendapatkan beasiswa. Ebook 

TPA ini memiliki keunggulan daripada yang lain, salah satunya adalah 

penjelasan yang rinci dan mudah dipahami." 

(Fathur Rohman, S.IP,M.Si ; Dosen Jurusan Ilmu Hubungan 

Internasional UGM Yogyakarta)  

. 

"Maaf br memberitahu. Saya dah diterima di STAN 2011. Terimakasih. Soal2nya banyak 

membantu" 

(Anonim; 085732537***) 

. 

"Bukunya sangat bermanfaat...Saya lulus TPA di UPI Bandung " 

(Yudi Bachtiar; 08561717***) 

. 

"Alhamdulillah tadi anak saya lolos tes CBT di UII Yogyakarta, jurusan Akuntansi. Terimakasih." 

(Anindya Palupy; 08124879***) 

. 

"Aslm, saya pernah membeli ebook ini dan sudah sy plajari, hasilnya sangat memuaskan. Sekarang 

sy telah dinyatakn lulus di UGM utk program S2. Soal-soalnya sangat membantu dalam melatih 

ketajaman analisis " 

(Ratih Purnamasasi 081228083***) 

. 

"Alhamdulillah saya saya lulus ujian masuk utk melanjutkan studi S2 Teknik Industri UGM... " 

(Riri Nasirly 085263855***) 

. 

"Alhamdulillah hasil TPA Bappenas saya mencapai 599. Terimakasih atas tips & triknya" 

(Hanifah- Malang 085646435***) 

. 

"Alhamdulillah saya lulus tes TPA dengan skor 507 !  

(Purwadi Susilo - Palembang 081278514***) 

. 

 

"Pak Taufik Terima Kasih untuk TPA nya. Alhamdulillah Saya Lulus di 

Magister Kenotariatan Universitas Padjajaran." 

(Fadlan Arifa Rahan) 

. 

"Saya lulus TPA dengan skor 622 Pak. Terima kasih, ebooknya sangat membantu :-)..." 



(Anonim 085725668***) 

. 

 

"Alhamdulillah saya lulus TPA di Bappenas mas taufiq. Syukron..." 

(Hasan Shahab ; NOC Engineer at Bakrie Telecom) 

. 

"Alhamdulillah saya lolos TPA untuk pendaftaran Beasiswa SPIRIT BAPPENAS dengan score 

624, ebook TPA ini menambah keyakinan saya dalam menjalani tes TPA dari OTO BAPPENAS, 

terimakasih" 

(Rizki Malinda) Ini lampiran hasil tesnya  

. 

 

"Saya lulus TPA di Universitas Brawijaya utk seleksi melanjutkan S2 

kedokteran"  

(Hidayanto Perdana)  

. 

Terima kasih atas Soal-soal TPA... sebelum nya saya ragu atas diri saya namun setelah saya 

mendapatkan contoh soal di sini... dengan rendah hati... ternyata saya lulus TPA Teknik Informatika 

dengan panduan soal soal bapak.. Terima Kasih Banyak... atas contoh contoh soal nya 

(Oktavianto - Makassar) 

. 

 

"Saya lulus Tes TPA Universitas Airlangga.." 

(La Ode Muslimin) 

  

Kemampuan berpikir orang memang berbeda, namun keterampilan dapat dilatih, saya mengetahui 

info tentang E-Book TPA ini agak telat, namun untuk belajar dan latihan tidak ada kata terlambat, 

hanya dalam waktu kurang lebih 3 minggu saya belajar dengan modul TPA ini, yang sangat saya 

rasakan adalah tes verbal,pada saat SIMAK UI saya mampu menyelesaikan tes verbal dalam 7 

Menit. Jadi, dengan latihan pasti anda pun bisa!!! 

(Muhamad Taukhid) 
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Saya diterima beasiswa dari P2TK Dikmen, Kementrian Pendidikan nasional. saya pelajari soal-

soal tpanya Mas Taufiqurahman, soal2nya banyak keluar sewaktu tes, betul-betul dimudahkan Allah 

SWT. terimakasih mas,...  

(Eroh Muthoat) 

  

Contoh2 soal yang saya beli - walaupun sama sekali berbeda dari soal2 test TPA yang sesungguhnya 

yang saya hadapi - cukup untuk membantu melatih kembali kerja otak saya sebulan menjelang 

pelaksanaan tes TPA.  

Saya lulus juga kok di PTN yang saya inginkan. 

(Magda R.M)  

  

 

Askm... Pak Taufiq,,,trima kasih atas soal-soal TPA nya... saya waktu 

itu beli soal TPA n CPNS... TPA buat suami saya n CPNS buat saya... 

Alhamdulillah suami saya lulus tes TPA nya. Nama suami saya Yetry 

Fasawal, lulus di pascasarjana UI...  

(Yetry Fasawal) 

  

Terima kasih, saya keterima di Magister Management Prasetya Mulia. Sekali lagi, terima kasih.... :) 

(Bayu Lesmana)  

  

Setelah 12 th lebih tidak sekolah, sy berencana ambil S2. Trims ya, telah mengencerkan otak 

kembali, karena pengumuman kemarin saya dinyatakan lulus ujian masuk... 

(Sri Mulyati)  

  

"Alhamdulillah saya diterima di Magister Teknik Kelautan ITB dengan nilai TPA OTO Bappenas 

554,5 :) " 

(Roka Pratama - Bengkulu )  

  

"Dari TPA ini saya banyak mendapat pelajaran berharga tentang Tes Potensi Akademis dan pada 

akhirnya saya bisa di terima di S2 Unair" 

(Hery Santoso - Sidoarjo) 

  



 

"Assalaamu'alaikum. Pak Taufiq, nama saya Indriyati Nurdin Z. 

Alhamdulillaah, saya lulus TPA spirit Bappenas. Still hard to believe..." 

(Indriyati Nurdin - Jakarta ) 

  

  

 

Assalamu'alaikum 

Pak Taufiq, Alhamdulillah saya lulus Tes TPA !  

Nama lengkap: Yuliana Sari, S.Pd 

Nama instansi Saya lulus TPA: UUO. PT. KOPERASI BAPPENAS, 

JAKARTA PUSAT 

Skor: 518,80 (Untuk Pertama kalinya) 

(Yuliana Sari) 

  

Alhamdulillah pak Taufiq, saya lulus TPA OTO Bappenas dengan skor 555,40 sebagai syarat 

penerimaan Pascasarjana MB IPB dengan syarat minimal skor TPA 500. Bravo ebook TPA. 

Terimakasih pak, semoga ilmunya semakin barokah dan manfaat bagi orang banyak. 

(R.Isma Aggraini, diterima Pascasarjana IPB 2013)  

  

 

Pak saya lulus tes TPA . 

Nama sriwati, Lulus Di Pascasarjana UPI Bandung 

(Sriwati) 

  

Alhamdulillah hasil TPA OTO Bappenas saya tembus angka 475 untuk persyaratan daftar di SPS 

ITB Trims  

(Mira Mardiyani - Majalengka) 

  

 

Pak taufiq, mw konfirmasi ne .... 

sy uda ktrima di UNS ....jurusan ilmu lingkungan. darsikin 

gelombang3.... 

(Iking Gavial) 

  

Tks yaa pak Taufik. Skrg aku sdh smstr akhir S2 pascasarjana UNJ Maaf telat ucapannya.Maklum lg 

sibuk2nya, hehehe 



(Christianti A. Motto - Manado) 

  

 

AsWrWb. Pak Taufiq, Alhamdulillah saya Lulus TPA melanjutkan S2. 

Nama saya Rudin Yazid Al Amin, S.KM Lulus S2 Administrasi Rumah 

Sakit Universitas Diponegoro Semarang...Wassalam 

(Rudin Yazid Al Amin, S.KM) 

  

Setelah mempelajri panduan ini sy akhirnya lulus tes TPA dengn nilai 527,10. terima kasih 

(Nurul Hikmah - Sinjai Sulawesi Selatan) 

  

 

Selamat malam Mas Taufiq Rahman..... Bgm khabarnya? Alhamdulillah 

saya lulus dlm seleksi akademik terkhusus TPA di pasca sarjana UGM. 

Trmksh, ebook berupa TPA jilid 1 & 2 yg saya pelajari sangat 

bermanfaat dlm meluluskan sy di seleksi pasca sarjana UGM... 

(Arif Nursaid - Madiun) 

  

 

Assalamualaikum, Pak Taufiq..alhamdulillah berkat modul TPA yang 

saya beli dari tepotensiakademik.com saya lulus tes masuk pascasarjana 

Universitas Airlangga gelombang 1, saya diterima di S2 keperawatan 

UNAIR. Modul TPA nya benar2 bermanfaat, banyak tipe soalnya yang 

mirip dengan soal saat tes. terima kasih. 

(Melani Kartikasari) 

  

  

Keuntungan menjadi member TesPotensiAkademik.com 

1. Mendapatkan Paket TPA Terbaik #1 Indonesia (Jilid 1, Jilid 2 & Panduan Sukses TPA. Seluruh 

soal lengkap dengan jawaban & Pembahasan)  

2. Bayar sekali, manfaat seumur hidup. Keanggotaan tidak pernah expired. 

3. Mendapatkan update soal-soal baru, GRATIS. Tak ada biaya lagi. 

4. Berhak menjadi reseller dgn komisi Rp. 27.500,- (Opsional, boleh dijalankan/tidak) 

5. Sebagian keuntungan web ini disedekahkan untuk Ponpes Tahfidzul Qur'an Insan Qur'ani Waru 

Sukoharjo Jawa Tengah. Sehingga dengan membeli produk dari web ini berarti anda turut 

bersedekah di jalan kebaikan. 

  

Tips Menghadapi Tes Potensi Akademik 

Tes TPA atau Tes Potensi Akademik memang bukanlah tes yang mudah untuk ditaklukkan. Namun 

demikian, jika anda telah melakukan persiapan yang matang dan menjalankan tips-tips tertentu, 

maka Insya Allah anda akan dapat menaklukkan tes ini dengan skor yang memuaskan. Seperti yang 

telah anda ketahui, tes ini terdiri dari tiga subtes. Yang pertama adalah subtes verbal atau bahasa. 



Yang kedua adalah subtes numerik atau angka. Dan yang ketiga adalah subtes logika.  

Untuk mempersiapkan diri menghadapi tes ini, sebaiknya anda banyak berlatih mengerjakan soal-

soal TPA yang berkualitas. Dengan berlatih, anda akan terbiasa dan familier dengan tipe dan jenis 

soal-soal tersebut. Ini akan sangat memudahkan anda dalam mengerjakan soal secara tepat dan 

sekaligus tepat. Perlu anda ingat, bahwa mengerjakan soal dengan benar saja tidaklah cukup dalam 

Tes TPA. Namun harus benar dan cepat. Waktu menjadi sangat penting dalam tes ini, sebab 

waktunya sangat terbatas. Anda harus mempu memecahkan masalah secara cepat dan betul.  

Untuk meningkatkan efisiensi anda dalam belajar dan mempersiapkan diri menghadapi Tes TPA ini, 

maka kami telah menyediakan untuk anda, paket ebook TPA yang terdiri dari 2 jilid plus Panduan 

sukses TPA. Paket ini Insya Allah dapat membantu anda lulus TPA dengan skor memuaskan. 

Alhamdulillah, telah banyak member yang terbantu dengan mempelajari paket ebook ini. Mereka 

telah sukses meraih impian masuk kampus ternama seperti UI, UGM, ITB, IPB, UNS, Undip, 

Prasetya Mulya, UMM, Univ.Brawijaya, ITS, Univ.Muhammadiyah, dan kampus ternama lainnya. 

Untuk itu, bagi anda yang serius dengan masa depan, maka memiliki paket ebook ini adalah pilihan 

yang tepat! 

  

Berita terbaru : Khusus untuk TPA Jilid 1 telah tersedia pula Versi Buku, yang bisa anda peroleh di 

Gramedia, atau toko buku terkemuka lainnya  

 

 

Segera Join Member sekarang juga! Dapatkan bonus Ebook "Panduan 

Menang Beasiswa S1,S2,S3 Dalam & Luar Negeri" jika anda langsung 

segera join menjadi member sebelum 31 Agustus 2013  

[Promo ini dapat diperpanjang atau dihentikan oleh Admin] 
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