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LEMBAR INSTRUKSI UNT{.IM {UNTUK PESERTA)

Selanat datang peserta psikotest,

Dalam kegiatan psikotest ini, akan diba8i menjadi beberapa sesi dan kegiatan. Baik kegiatan
yang melibatkan kelompo( maupun yang bersifat individual.
Untuk tugas yang bersifat individual, Saudara telah mendapatkan amplop yang terdiri dari
berbagai persoalan. Seluruh persoalan diharapkan dapat selesai saudala kerjakan
selambatnya pada pukul 13.00 WlB. lnstruksi pengerjaan untuk masing-masing persoalan
akan dijelaskan dalam lembar instruksi umum ini.

[angkah pertama yang harus Anda kerjakan adalah menuliskan identitas Anda pada Amplop
Coklat {di bagian Depan) dan pada setiap lembar jawaban (termasuk lembar kerja yang
berbentuk Ke'tas HVS sebanyak 2 lembar).

Dalam Amplop, Saudara akan menemukan persoalan-persoalan sebagai berikut:

1. lob Application Form (2 lembar)
2. Lembar Percoalan Comprehension yang merangkap Lembarjawaban (1 lembar)
3. Lembar Deskripsi Diri{2 lembar) ; .,
4. tembar Persoalan Wawancara Terstruktur (Z G;bar)
5. LembarJawaban Wawancara Terstruktur (2 lembar)
6. Lembar Persoalan PapiKostick yanB meranBkap lembar jawaban {3 lembar)
7. Lembar Persoalan DISC yang merangkap lembar jawaban (1 lembar)
8. lembar untuk Menggambar/HVS (2 lembar]
9. Lembar lnstruksi lJmum {2lembar)

Di dalam kelompok Anda juga akan memperoleh lembaran tugas Tes Presentasi dan Diskusi
Kelonipok (dibagikan oleh fasilitator). Setelah menerima, silahkan Anda pelajari dan setelah
selesai digunakan, harap Anda masukkan kembali ke dalam Amplop coklat beserta selu.uh
berkas lainnya.

lnstruksi untuk masing-masing lembarpersoalan:
1. Job Application Form

lsi secatulengkop formulir oplikosi yong disediokdn. Contumkdn posisi ydng dilomaL
Postikon semua field yonq kosong terisi dengon tepot.

2. Tes comprehension
Saudora diminto untuk nemberikon jowoban secorc singkot don podot untuk
masing-mosing petsoalan yang odo. Tu\Akon jawobon yong pertamo koli terlintas
podd benok ondo otau jawoban yong ingln Ando tuliskon segera.

3. Lembar Deskripsi Di(i I
Saudaro diminta untuk mengisi semuo bagion yang- kosong. Khusus untuk
pertonyoon tetuoit/ bagian "Siopokah 9oya.... ", Sougpt'a diminta untuk mengisi ke-
20 nomor dengan kolimat diowali katd "Saya". Soudoto diminto mendesk psikon di
Ando dengon sesuotu yong bukon bersifat fisik (contoh: soyd tinggdl di jokotta),
namun lebih ke sifat ddn kaftkteristik Soudotu.
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Lembar Persoalan Wawancara Terstruktur
Podo persoolon ini, soudaro dihodapkon padd bebetupo pertonyaon tetkoit
kehidupon don pengoldman Soudaro. lowab secoru komprehensif pddo lembot
jdwabdn yang telah disediokdn.

Lembar Jawaban Wawancara Terstruktur
Dipetgunakon untuk mengisi lembor petsoolan wowancora terstuktut. liko
meme ukon tombohdn kertas kosong, Soudoro dopot meminto kepado Fosilitotor
dolom kelompok

Lembar Papi (ostick
Sudoh tetdopot insttuksi poda lembat kerjo ini. Perhatikon coro penge1oannyo

[embar DISC

Pada persoalon ini, Saudaro okan dihadopkon podo 24 persoalan. Untuk setiap
persoolon tugas Soudoru adolah memilih 1(satu) pernyotaon poda tiop persodlon
yong poling mendekati gamboron diri Saudaro dengon melingkoti kolom M (most)
untuk penyotoantersebut don menilih 1 (sotu) penyotadn yong palinq tidok sesuai
dengon gambdtun dhi Saudoro, dengon melingkori kolon L (least). Tidok oda
jowobon beno/saloh dalam persoalon ini. Seteldh selesdi mengerjakan, postikon
tidak ado sotupun nomot yong terlewoti.

lembar Untuk Menggambar .
Untuk pengerjoon tugos ini Anda horus menggunokdn pensil HB, jiko tidak
membowd, dopot meminjam dengdn menghubungi fasilitotor kelompok. Tuliskon
Nomo Anda di sisi kdndn atas poda 2 lembar kosong yong teloh diberikdn. lJntuk
keseluruhan pengerjokan (2 kali menggdmbor , tiddk dipe*enonkdn menggunakan
alat bontu menggombat sepefti: penghapus dtou penggdris,

Tugas Menggombar 7:
Gambdrlah Pohon Berkoyu (betuatong ketus).

Cotaton:
Meski pohon ini be*ayu tetapi terdopot beberupo pohon ydng tidak boteh
digambor. Pohon yong dilorang untuk digambot odoloh pohon: Befingin, Cemop,
Kelopd, Bombu: 'Seteloh selesai menggambar, berloh i keterongan terkait namo
pohon yang Ando gamb disona.

Tugas Menggambor 2:
Gomborldh Monusio Seutuhnyo (dd atos ke bawdh otou seboliknya). Seteloh selesoi
menggambar, berikon keteftngan gombor (yong mence tdkon tokoh yong Anda
gdmbor) minhndlterkait hol sbb (dituliskon di hdlaman seboliknyo):
- Nomd (sosok yqng odo di qdmbor)

- Pekerjdan/aktivitos
- Horopon/citd-cito
- Kelebihon ddn kekurongan dori tokoh yang Anda gombar
- Hol yong Anda sukai dori tokoh tersebut
- Hal yang tidok Andd sukdi doti tokoh tesebut
- Aldson mengdpo Ando menggambot tokoh tetsebut
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Cototdn: tiddk boleh fienggomb tokoh kaftun, kotikqtuL serto Jigure/orcng. ydng odo
doldm ruongon test.

Selain tugas individual, peserta juta akan terlibat dalam tu8as kelompok. Fasilitator akan
memanggil 8 (delapan) orang dari masing2 kelompok besar dan membaginya dalam
kelompok diskusi dan presentasi. Peserta lain tetap mengerjakan tugas individu sambil
menunggu giliran.

Tata tertib selama test berlangsung:

1. Peserta tidak diperkenankan meninggalkan ruangan test tanpa sepengetahuan dan
Uin fasilitator.

2. Tidak membawa materi test yang telah diberikan, baik selama test berlangsung
maupun setelah test berakhir.

3. Hasil dan pengumuman bagi peserta yang lanjut ke tahapan berikut adalah bersifat
mutlak dan tidak dapat digangtu gugat,

4. Seluruh berkas tes harus dimasukkan ke dalam Amplop coklat dan diserahkan
kepada fasilitator kelompok.

5. Pada saat Anda menjalani tes wawancara, Formulir lob Aplication Form dan CV

{yang belum menyerahkan), harus dibawa untuk diserahkan kepada Pewawancara
masing-masing.


