
SOAL INTEGRITAS 

1. Tentang Diri Anda? 

a. Ceritakan secara singkat siapa diri Anda dan bagaimana Anda dibesarkan 
dalam keluarga? Pada saat ini, bagaimana Anda menggunakan waktu di 
luar tugas dinas sehari-hari. Dengan siapa saja Anda luangkan waktu 
Anda, dimana (mohon sebutkan club-club tempat Anda terdaftar, apakah 
itu sport club, hiburan, pengetahuan, belanja atau apa saja dalam 2 (dua) 
tahun terakhir). Berikanlah minimal 5 (lima) nama orang (di luar keluarga 
dan tempat Anda bekerja/kantor) yang sering berinteraksi dengan Anda. 

b. Adakah orang-orang  yang pernah menjadi atau hingga saat  ini menjadi 
acuan kuat tentang nilai-nilai/karakter luhur yang Anda upayakan pegang 
teguh? Siapakah mereka, bila ada? Nilai-nilai atau karakter seperti apakah 
yang Anda teladani dan coba terapkan? 

c. Apakah Anda benar-benar yakin bahwa Anda benar-benar bersih? 
Berikanlah skor dari 0-100 yang mencerminkan skor kebersihan Anda 
(dimana 100 = 100% bersih dan 0 = 100% kotor) dari korupsi. Jelaskanlah 
mengapa Anda menilai skor Anda demikian. 

2. Tentang Sikap Anda 

a. Pernahkah Anda menghadapi situasi dimana Anda terpaksa menerima 
suap atau sebaliknya terpaksa menyuap seseorang dalam suatu urusan? 
Adakah cara yang Anda lakukan untuk mengatasinya. Bila tidak, 
mengapa? 

b. Ceritakan sejujurnya,  pernahkah Anda mengalami situasi di mana Anda 
yang secara sukarela harus mengambil peran ikut bertanggung-jawab 
terhadap suatu masalah/kasus yang sebenarnya diakibatkan oleh 
perilaku lain  seperti  anggota  keluarga  Anda,  teman-teman  Anda,  atau  
orang  di tempat bekerja anda atau lingkungan lainnya? Sebutkan contoh-
contoh peristiwa tersebut yang paling Anda anggap penting. 

c. Apa yang anda ketahui tentang jabatan yang anda lamar? Uraikan 
terobosan yang akan anda lakukan jika anda menduduki jabatan 
tersebut! 

3. Tentang Pengalaman Organisasi Anda. 

a. Apakah  Anda  pernah  melakukan  kegiatan  sosial/politik/ekonomi/ 
budaya atau  pun  kegiatan  di  tempat  bekerja  anda  yang  menurut  
Anda  sangat penting bagi kelompok/lembaga/organisasi anda? 
Ceritakan. Apakah tujuan aktivitas itu? Apakah peranan Anda? Seberapa 
besar dampak yang telah dihasilkan bagi masyarakat? Jelaskan. Apakah 
ada dukungan atau kendala yang Anda jumpai dalam mencapai tujuan 
yang Anda impikan? Apakah ada rencana untuk memperbesar aktivitas 
Anda? 

b. Sebutkan beberapa orang yang Anda anggap berperan besar yang ikut 
serta dalam aktivitas Anda? Apa peranan mereka? 

c. apakah  pengalaman  Anda  dalam  melakukan kegiatan berorganisasi 
selama ini dapat berguna pada saat Anda menjadi Pejabat Pimpinan 
Tinggi? Jelaskan! 

d. Pernahkah anda mengambil sebuah keputusan yang anda anggap penting 
dalam sebuah kegiatan, walaupun apa yang anda lakukan itu 
mangandung resiko atau tidak populer di lingkungan komunitas 



anda/masyarakat karena anda meyakini apa yang anda lakukan adalah 
jalan terbaik baik organisasi/institusi/masyarakat. Jelaskan! 

 
4. Tentang pengetahuan dan wawasan. 

a. Berkaitan dengan posisi yang ingin anda jabat, menurut anda apa 
masalah terbesar yang dihadapi kementerian berkaitan dengan posisi 
tersebut? 

b. Buku-buku/artikel apa saja tentang hal-hal terkait dengan posisi yang 
anda inginkan yang pernah Anda baca dan mengapa Anda anggap penting 
membaca buku-buku tersebut? 

c. Selain  buku-buku  tersebut,  buku/artikel  apa  lagi  yang  anda  suka  
baca. Sebutkanlah! 

 
5. Loyalitas Vs Profesionalitas 

a. Mana yang Saudara dahulukan antara loyalitas atau profesionalitas dan 
apa alasannya? 

b. Bila atasan Saudara menghendaki loyalitas didahulukan namun 
bertentangan dengan sikap idealisme/profesionalialitas Saudara, apa yang 
akan lakukan? 

 
6. Integritas seseorang dibangun dengan tradisi keluarga dan lingkungan yang 

baik. Pelajaran etika, moral dan agama sejak dini baik dari keluarga, sekolah 
dan agama amat mempengaruhi integritas seseorang. Namun pada dasarnya, 
semua orang menerima pelajaran moral, etika yang baik sejak masa kecilnya 
dan perjalanan pendidikan serta ibadahnya. Menurut Anda:  
apa yang kadang membuat integritas seseorang menjadi tergerogoti?  
Benarkah dimulai dengan pemberian kecil, traktir makan, hingga menjadi 
sesuatu yang besar dan bernilai besar. Apakah Anda pernah mengalami 
'gangguan' seperti ini? Apakah benar seseorang mengalami evolusi dan reaksi 
atas sesuatu pemberian, budi baik bahkan hingga suap dengan situasi 
seperti ini: terkejut, menolak. Berikutnya, tidak terkejut dan menerima. 
Selanjutnya, mengharapkan atau menunggu. Ke arah yang lebih negatif: 
meminta atau menagih balas jasa atas sebuah pelayanan yang diberikan. 
Lebih parah lagi: merekayasa agar 'balas jasa' diberikan: misalnya 
mempersulit sebuah urusan, pemberian dokumen dsbnya, agar seseorang 
melakukan pemberian/ pembayaran.  
Apakah Anda pernah mengalami tahapan pertama atau kedua bahkan 
sampai terakhir? Bagaimana Anda bisa terhindar dari situasi ini, atau tidak 
berpindah ke arah yang lebih lanjut  (makin parah) atau menyetop proses 
tahapan yang sudah Anda lalui dan bagaimana mengeluarkan diri dari 
situasi itu. 
 

7. Untuk mengukur integritas bisa dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Salah satu hal penting 
dalam administrasi pemerintahan yang berkaitan dengan integritas adalah 
Konflik Kepentingan, yaitu kondisi Pejabat Pemerintahan yang memiliki 
kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain 
dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan 
kualitas Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya. 
Apa sikap Saudara jika dalam pekerjaan menemui konflik kepentingan? 

 



KETENTUAN PENULISAN TES INTEGRITAS 

1. Makalah integritas disusun dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang 
diajukan; 

2. Dikerjakan di rumah dan dikumpulkan pada saat registrasi penulisan 
makalah kapasitas pada tanggal 23 April 2018; 

3. Diketik pada kertas ukuran A4; 
4. Menggunakan huruf Arial ukuran 11 dengan spasi 1,5; 
5. Menggunakan Bahasa Indonesia. 

 

Jakarta, 20 April 2018 


