
Tes Karakteristik Pribadi 

 

1. Atasan saya tiba-tiba memberikan sebuah tugas kepada saya. Padahal saat itu saya sedang mengerjakan 

pekerjaan lain. Yang harus saya lakukan adalah ...... 

A. Menunda tugas tersebut karena deadlinenya masih lama. 

B. Meninggalkan pekerjaan yang saya lakukan dan menyelesaikan tugas tersebut. 

C. Meminta teman untuk menyelesaikan pekerjaan saya dan kemudian menyelesaikan tugas tersebut. 

D. Meminta teman saya menyelesaikan tugas tersebut. 

E. Segera menyelesaikan pekerjaan saya dan kemudian mengerjakan tugas tersebut. 

2. Saya ingin rekan-rekan kerja saya melihat kualitas diri saya yang terbaik sebagai seorang yang ...... 

A. Inovatif dan kreatif. 

B. Disiplin dan penurut. 

C. Mampu beradaptasi dan ramah 

D. Dapat memutuskan sendiri dan realistis 

E. Percaya diri dan mandiri 

3. Untuk mencapai tujuan yang saya inginkan saya akan ....... 

A. Menyerahkan pada nasib 

B. Berusaha dengan sekeras-kerasnya 

C. Meminta bantuan orang lain 

D. Berusaha seadanya  

E. Berusaha sesuai kemampuan dengan target yang jelas 

4. Apabila ada teman yang menilai saya jelek,maka saya akan ...... 

A. Sedih 

B. Tidak peduli 

C. Mawas diri 

D. Mencari kejelekan teman tersebut 



E. Mendatanginya untuk meminta penjelasan 

5. Saya ditugaskan di front office untuk melayani tamu pimpinan. Pada saat pimpinan saya tidak ada 

ditempat dan ada tamu pimpinan yang memerluka keputusan segera, sikap saya adalah ...... 

A. Mengambil keputusan tanpa petunjuk atasan selama tidak bertentangan dengan kebijakan umum 

pimpinan 

B. Tidak berani mengambil keputusan tanpa petunjuk atasan saya 

C. Ragu-ragu dalam mengambil keputusan tanpa petunjuk atasan saya 

D. Menunda-nunda pengambilan keputusan tanpa petunjuk atasan saya 

E. Mengambil keputusan tanpa petunjuk atasan karena keadaan sangat mendesak 
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Soal Kebijakan Pemerintah 

 

1. Tantangan Bangsa Indonesia dalam men-yongsong pasaran bebas Asia Fasifik 2020, terutama 

dengan upaya peningkatan ...  

a. Otonomi daerah seluas-luasnya  

b. Peningkatan sumber daya energi perbaharuan 

c. Peningkatan Sumber daya manusia  

d. Peningkatan ekspor ke luar negeri  

e. Peningkatan kerjasama dengan berbagai negara 

 



2. Pemisahan kekuasaan Yudikatif dan eksekutif guna mewujudkan lembaga peradilan yang bebas 

dan aktifciri utama dari.... 

a. Pemerintah diktator  

b. Pemerintah sosialis  

c. Pemerintah otokrasi  

d. Pemerintah demokrasi  

e. Pemerintah romawi 

 

3. Kebijakan pemerintah dalam pembangunan nasional ditujukan untuk... 

a. Persatuan dan kesatuan bangsa 

b. Pembangunan jangka panjang 

c. Kedamaian dan keamanan dunia 

d. Kemakmuran 

e. Pertumbuhan ekonomi liberal 

 

4. Dalam UU No 32 tahun 2004 yang sekarang telah dijalankan pemerintah adalah Undang - 

undang tentang sistem pemerintahan .... 

a. Dekonsentrasi 

b. Desentralisasi 

c. Otonomi daerah 

d. Sentralisasi 

e. Tugas pebantuan 

 

5. Salah satu pelanggaran Hak Asasi Manusia di Jakarta tahun 1998 adalah terjadi pada peristiwa 

demonstrasi yang  dilakukan mahasiswa di.... 

a. Taman makam pahlawan 



b. Jembatan Kali Krasak 

c. Jembatan Semanggi 

d. Monument Nasional 

e. Jembatan Semanggi Raya 

 

6. Dampak buruk dari pelaksanaan otonomi daerah adalah ... 

a. Egoisme kependudukan 

b. Etnosentrisme 

c. Egoisme kewilayahan 

d. Konsumerisme 

e. Hidonisme 

 

7. Kebijakan pembangunan Nasional Indonesia diarahkan kepada... 

a. Mencerdaskan kehidupan bangsa 

b. Melindungi hak asasi manusia yang paling asasi  

c. Manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya.  

d. Manusia Indonesia seluruhnya dan masyarakat Indonesia seutuhnya.  

e. Perdamaian dunia dan politik antar bangsa 

 

8. Pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia dan Negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 

menjadi tanggungjawab ...  

a. Pemerintah pusat  

b. TNI dan Poiri pusat  

c. TNI 

d. Warga Negara  

e. Dewan perdamaian PBB. 



 

9. Arah kebijakan pembangunan hukum antara lain menegakkan hukum secara konsisten 

menjamin kepastian hukum, untuk mewujudkan arah kebijakan ini terutama ....  

a. Perlunya penyempurnaan sarana dan prasarana peradilan yang memadahi.  

b. Perlunya pembangunan hukum yang relevan dengan perkembangan dunia industry.  

c. Perlunya stabilitas sarana dan prasarana pertahanan negara  

d. Perlunya fasilitas dan keseriusan upaya penertipan masyarakat bagi pengadilan saja  

e. Perlunya fasilitas hukum yang ketat dan memaksa 

 

10. Yang internal merupakan faktor interns pendorong   suatu   negara   melakukan hubungan 

internasional adalah ....  

a. Adanya kekhawatiran akan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang terancam, baik 

melalui kudeta atau dari intervensi negara lain. 

b. Ketentuan hukum alam bahwa suatu negara tidak dapat hidup sendiri tanpa kerjasama 

dengan negara lain.  

c. Untuk membangun komunikasi lintas bangsa dan negara guna mewujudkan kerjasama yang 

produktif 

d. Mewujudkan tatanan dunia baru yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan dan 

perdamaian 

e. Memperbaiki hubungan antarnegara serta kerjasama ekonomi 
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SOAL UNDANG-UNDANG 

 

1. Pada saat pemilu pertama kali dilakukan Bangsa Indonesia tahun 1955, Partai Komunis Indonesia, 

menjadi salah satu partai besar, hal  ini terjadi karena … 

a. Sentralisasi kekuasaan. 

b. Defisit keuanganan ada pada suatu negara. 

c. Para investor dari berbagai negara asing. 

d. Sumber daya manusia yang kurang. 

e. Dikriminasi kesempatan dalam berbagai usaha. 

 

2. Dinamika ketatanegaraan Indonesia berlangsung selalu mengalami perubahan, hal yang tidak 

pernah mengalami perubahan adalah … 

a. Lembaga-lembaga negara 

b. Bentuk Pemerintahan 

c. Sistem Demokrasi 

d. Corak Pemerintahan 

e. Bentuk Negara 

 

3. Setelah Kemerdekaan Republik Indonesia terlaksana, pada saat-saat awal pemerintahan Republik 

Indonesia, Presiden melaksanakan tugasnya dibantu oleh lembaga… 

a. BPUPKI 

b. Mahkamah Agung 

c. DPAS 

d. MPRS 

e. Para Menteri 



 

4. Dalam UUD 1945 terdapat bagian yang meyebutkan bagaimana tata cara pembentukan Mahkamah 

Konstitusi, yaitu pada :  

a. Aturan Peralihan Pasal V 

b. Aturan Peralihan Pasal IV 

c. Aturan Peralihan Pasal III 

d. Aturan Peralihan Pasal II 

e. Aturan Peralihan Pasal I 

 

5. Dalam pembentukan lembaga Negara, terutama pembentukan Mahkamah Kontistusi, ada dasar 

hukum yang mengaturnya yaitu : 

a. UU No.21 tahun 2003 

b. UU No.22 tahun 2003 

c. UU No.23 tahun 2003 

d. UU No.24 tahun 2003 

e. UU No.25 tahun 2003 

 

6. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, lembaga Mahkamah Konstitusi memiliki 

kewenangan-kewenangan, berikut ini yang tidak termasuk dalam kewenangan Mahkamah Kostitusi 

adalah… 

a. Memutuskan pembubaran partai politik dan memutuskan perselisihan yang terjadi pada saat 

proses pemilu/ sengketa pemilu. 

b. Memutuskan sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 

Negara Republik Indonesia tahun 1945 

c. Memutuskan Sengketa peradilan pidana dan perdata 

d. Menguji UU terhadap UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 

e. Memutuskan sengketa peradilan bagi Warga Negara Asing 



 

7. Departemen Agama tidak termasuk dalam salah satu departemen yang di otonomikan hal ini 

dikarenakan…. 

a. Mencegah munculnya berbagai Hukum yang berlaku pada setiap daerah dalam kerangka NKRI 

b. Agama tidak bisa dikelompokkan sebagai milik satu kelompok saja  

c. Mencegah penentuan hari besar keagamaan yang berbeda. 

d. Menghindari munculnya pemerintahan agama 

e. Menghindari adanya Atheisme dalam beragama 

 

8. Pelanggaran pelaksanaan pemerintah pada masa Orde Baru (1966-1998) yang murni dan 

Konsekuen terjadi pada pasal….  

a. 33 dan 34 

b. 23 dan 33 

c. 32 dan 33 

d. 32 dan 34 

e. 12 dan 23 

 

9. Ketetapan MPR yang menyatakan bahwa “MPR berketetapan untuk mempertahankan UUD 1945, 

tidak berkehendak akan melakukan perubahan terhadapnya” adalah… 

a. Ketetapan MPR Nomor IV MPR/1983 

b. Ketetapan MPR Nomor III MPR/1983 

c. Ketetapan MPR Nomor II MPR/1983 

d. Ketetapan MPR Nomor I MPR/1983 

e. Undang-Undang Nomor  5 tahun 1985 

10. Pada masa pemerintahan periode 21 Mei 1998 – 19 Oktober 1999, ditandai dengan lepasnya salah 

satu Provinsi dari NKRI yaitu… 

a. Irian Barat 



b. Aceh Besar 

c. Timor Timur 

d. Nusa Tenggara 

e. Papua Nugini 
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SOAL TATA NEGARA  

 

1. DPRD mempunyai hak untuk menguji terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

terhadap…. 

a. Undang-undang hasil pemikiran DPR 

b. Keputusan Daerah 

c. Keputusan Menteri 

d. Keputusan Presiden 

e. Peraturan Pemerintah 

 

2. Kekuasan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, ini berarti… 

a. Terlepas dari pengaruh-pengaruh pemerintah 

b. Tidak dibatasi Undang Undang Dasar 1945 

c. Dibuat dan ditetapkan oleh MPR 

d. Dibuat dan ditetapkan oleh DPR 



e. Tidak bertanggung jawab kepada para menteri 

 

3. Berbagi Teori yang muncul untuk membahas masalah Tata Negara suatu Bangsa.  Salah satunya 

adalah teori tentang kedaulatan rakyat dicetuskan oleh… 

a. Dicey 

b. JJ Rousseau 

c. Immanuel Kant 

d. Montesquieu 

e. Jhon Locke 

 

4. Immanuel Kant juga mengartikan tujuan Negara dalam bukunya tahun 1724-1804, bahwa tujuan 

Negara adalah… 

a. Untuk melindungi hak dan kewajiban warga Negara 

b. Untuk melindungi kebebasan warga negara daam mencari kesejahteraan seluas-luasnya 

c. Untuk melindungi warga Negara dalam bidang pemerintahan 

d. Untuk melindungi kebebasan beragama dan memeluk suatu agama 

e. Untuk melindungi hak asasi yang fundamental 

 

5. Dalam bukunya Decey  (1835-1922), the rule of law mengandung banyak unsur kedudukan manusia 

dalam hukum dan pemerintahan, antara lain, kecuali…. 

a. Hak asasi manusia 

b. Kesederajatan di depan hukum 

c. Supremasi hukum 

d. Hak dan kewajiban manusia dalam hokum 

e. Hak dalam mendapatkan kebebasan yang seluas-luasnya 
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SOAL DERET BILANGAN 
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Soal Penalaran Logis 

1. Semua siswa diminta mempersiapkan diri untuk ujian seleksi PTN, sebagian siswa mendapat nilai baik 

dalam ujian seleksi PTN. 

A. Semua siswa mempersiapkan diri untuk mendapatkan nilai baik. 

B. Sebagian siswa tidak mempersiapkan diri dan tidak mendapatkan nilai baik. 

C. Sebagian siswa tidak mempersiapkan diri tidak mendapatkan nilai baik. 

D. Semua siswa mempersiapkan diri. 

E. Sebagian siswa sudah diminta mempersiapkan diri dan mendapat nilai baik. 

2. Peserta SNMPTN 2011 mengikuti Tes Potensi Akademik ( TPA ). Thomas gagal lolos SNMPTN 2011. 

Simpulan yang tepat tentang Thomas adalah ..... 

A. Tidak mengikuti TPA dalam SNMPTN 2011. 

B. Telah mengikuti SNMPTN 2011. 

C. Bukan peserta SNMPTN 2011 yang mengikuti TPA. 

D. Peserta SNMPTN 2011 yang mengikuti tes bukan TPA. 

E. Tidak mengikuti SNMPTN 2011 dan TPA. 

3. Kuda hewan berkaki empat. Harimau hewan karnivora. 

A. Hewan berkaki empat adalah karnivora. 

B. Harimau dan kuda adalah karnivora. 

C. Harimau adalah hewan pemakan daging. 

D. Kaki harimau sama dengan kaki kuda. 

E. Tidak dapat ditarik kesimpulan. 

4. Semua calon mahasiswa menempuh tes matematika. Sebagian calon mahasiswa memiliki TOEFL diatas 

450. Simpulan yang tepat adalah ..... 

A. Sebagian calon mahasiswa yang tidak memiliki skor TOEFL menempuh tes matematika. 

B. Semua calon mahasiswa yang memiliki skor TOEFL, tidak menempuh tes matematika. 

C. Semua calon mahasiswa yang tidak memiliki skor TOEFL, tidak menempuh tes matematika. 



D. Sebagian calon mahasiswa yang memiliki skor TOEFL tidak menempuh tes matematika. 

E. Semua calon mahasiswa yang menempuh tes matematika tidak memiliki skor TOEFL. 

5. Kendaraan roda tiga dilarang masuk jalan tol. Sementara becak beroda empat. Apakah kesimpulannya ? 

A. Becak tidak dilarang masuk jalan tol. 

B. Becak dilarang masuk jalan tol. 

C. Becak harus masuk jalan tol. 

D. Tidak ada kesimpulan. 

E. Semua salah. 
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Soal Pengetahuan Umum 

1. Kabinet-kabinet yang pernah berlaku pada era reformasi adalah … 

a. Indonesia bersatu 

b. Persatuan Nasional 

c. Gotong Royong 

d. Benar semua 

e. Salah semua 

 

2. Kita mengetahui bahwa penduduk Indonesia terdiri dari berbagai macam suku. Sementara suku 

yang merupakan penduduk asli dari Negara tetangga kita, Australia, adalah … 

a. Suku Maya 

b. Suku Indian 

c. Suku Mumpai 

d. Suku Wallace 



e. Suku Aborigin 

 

3. Indonesia terkenal kaya akan hasil bumi dan kekayaan alam lainnya. Pulau di Indonesia yang 

terkenal sebagai penghasil aspal adalah pulau … 

a. Batam 

b. Buton 

c. Sumba 

d. Madura 

e. Lombok 

 

4. Teori yang menyatakan bahwa matahari adalah pusat jagad raya adalah … 

a. Teori Phobosentris 

b. Teori Geosentris 

c. Teori Heliosentris 

d. Teori Deimosentris 

e. Teori Milky Way 



 

5. Penyanyi terkenal yang mendapat julukan “Mutiara dari Selatan” adalah … 

a. Andi Meriam Matalata 

b. Paramitha Rusady 

c. Nia Daniaty 

d. Yuni Shara 

e. Dewi Yull 

 

 


