Kode Tes:
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Nama:
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:L

Usia

: 33
BIODATA & SELF ASESMEN

1. IDENTITAS DIRI
Nomor Tes

:

001

Kode Aktivasi

:

PEP5HLGJXR

Nama Lengkap

:

Lukman Firdaus

Tempat, Tanggal Lahir

:

Sidoarjo, 14 Nopember 1986

Jenis Kelamin

:

Laki - Laki

Posisi yang dituju

:

Guru BK

Alamat Rumah

:

Ds. Jimbaran Wetan RT 3 RW 1 Kec. Wonoayu Kab. Sid

Kota Pelaksanaan

:

Sidoarjo

Pengalaman Kerja Sebelumnya

:

Kepala Biro Layanan Psikologi Hidayatullah

2. PERSPEKTIF DIRI & KEBIASAAN
1. Apa yang menjadi motivasi saudara untuk melamar pekerjaan ini? Jelaskan
Ingin mengembangkan potensi diri
2. Apa yang menjadi modal utama bagi saudara untuk bisa menjalankan tugas pada posisi yang dituju ini?
Saya menguasai metode asesmen untuk para siswa
3. Jabarkan tugas/peran saudara dalam pengalaman kerja sebelumnya ?
Tes psikologi untuk siswa, konseling untuk siswa dan orangtua
4. Sejauh ini dalam pelaksanaan tugas atau pekerjaan, pola kerja secara mandiri atau berkelompok kah yang saudara jalankan, mengapa?
Mandiri dan juga berkelompok
5.

Adakah kendala yang saudara alami selama ini dalam lingkungan sosial saudara terutama ketika berhubungan dengan masyarakat disekitar tempat
tinggal saudara?
Tidak ada

6.

Dalam tugas saudara selama ini, bagaimana cara saudara mengetahui apa yang menjadi kebutuhan ataupun harapan dari saudara, Khususnya yang
berkaitan dengan pelayanan di profesi saudara ?
Ya dengan memahami tugas dan tanggung jawab yang ada apakah sesuai dengan potensi saya atau tidak

7.

Sejauh ini bentuk ide/gagasan apa yang sudah pernah saudara lakukan, terutama berkaitan dengan bidang keilmuan saudara yang akan mampu
mendukung tugas di profesi yang dituju ?
Saya mampu menciptakan software yang mampu membantu skoring psikotes lebih cepat dan efisien

8.

Dalam menjalankan tugas selama ini, bagaimana perilaku yang saudara tampilkan untuk memastikan bahwa setiap tugas yang menjadi tanggung
jawab saudara menghasilkan kualitas yang bagus atau sesuai harapan? Berikan Contoh!
Saya membuat laporan sedetail mungkin, dan memberikan pelayanan konseling semaksimal mungkin

9. Apakah Visi dan target yang ingin anda capai ketika melamar pada posisi pekerjaan yang dituju?
Saya akan memberikan potensi terbaik yang saya miliki
a. Sebutkan minimal 3 (tiga) kelebihan karakter diri pribadi Saudara ?
Visioner, jujur, dan pantang menyerah
b. Sebutkan minimal 3 (tiga) kekurangan karakter diri pribadi Saudara ?
kadang menunda pekerjaan, kalau bekerja kadang sampai lupa waktu, dan agak kurang nyaman bersosial
10. Jelaskan prestasi/pengalaman sukses yang pernah Saudara capai dalam pekerjaan !
Saya mampu meraih jabatan tertinggi sebagai kepala biro
11. Bagaimana selama ini saudara melakukan antisipasi atau menghadapi suatu hambatan yang muncul dalam mencapai suatu target
Saya akan terus berusaha, fokus dan pantang menyerah
12. Tuliskan ketakutan-ketakutan yang anda miliki berkaitan dengan kondisi alam yang ada selama ini?(*contoh : ketinggian, perjalanan laut dll)
Darah dan anak Kucing
13. Situasi lingkungan seperti apa yang bisa mempengaruhi situasi emosi saudara, jelaskan ?
Situasi yang saling menjatuhkan, membuat saya tidak nyaman.
14. Sebutkan target kerja yang ingin Saudara capai dalam 1 tahun ke depan !

Saya akan membangun sebuah bisnis berbasis online.

Surabaya,26/03/2020

(Lukman Firdaus)

