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Bacalah secara cermat seluruh petunjuk dan soal-soal di bawah ini, baru 
kemudian mengerjakannya dengan bagian yang dianggap paling mudah. 
Untuk jawaban kelompok soal A dan B (pilihan ganda/ kognitif) dikerjakan 
dalam lembaran soal ini, sedangkan kelompok soal C (esai/ evaluatif) 
dikerjakan dalam kertas lembaran yang telah disediakan. Ingat, waktu yang 
disediakan TERBATAS, hanya 75 menit ! 

 
A. Berilah tanda lingkaran  pada hurup A, B, C, atau D dari alternatif jawaban 

di bawah ini yang Sdr. anggap paling benar. 
 
1. Kerjasama untuk mengerjakan pekerjaan dengan orang lain dalam rangka 

pencapaian tujuan bersama disebut: 
A. administrasi 
B. organisasi 
C. manajemen 
D. ketiga-tiganya 
 

2. Teori organisasi sebagai suatu ilmu dapat dijadikan sebagai: 
A. kerangka teori dalam penelitian 
B. pola penelitian 
C. landasan berpikir peneliti 
D. ketiga-tiganya 
 

3. Beberapa hal yang berhubungan dengan manajemen ilmiah adalah: 
A. inisiatif, kreativitas, loyalitas, human relations, solidaritas 
B. insentif, analisis, seleksi, kerjasama dan akuntabilitas 
C. kreativitas, sintesis, human relations, inovasi, loyalitas 
D. ketiga-tiganya 
 

4. Pola departementasi dalam organisasi berguna untuk: 
A. mewujudkan organisasi 
B. menjadi pedoman dalam membentuk organisasi 
C. menjadi pedoman dalam meningkatkan kinerja organisasi 
D. menjadi pedoman dalam membentuk unit organisasi 
 
  



5. Pendelegasian wewenang berarti: 
A. memberikan tugas pada bawahan 
B. memberi izin kepada bawahan untuk mengambil keputusan dan bertindak 

dalam batas yang didelegasikan padanya 
C. mewajibkan bawahan untuk melaporkan pelaksanaan tugas tersebut kepada 

atasannya 
D. ketiga-tiganya benar 
 

6. Newman menganjurkan bahwa pada tingkat organisasi yang paling atas, rentang 
pengawasan berkisar antara: 
A. 2-5 orang 
B. 3-7 orang 
C. 4-9 orang 
D. 5-11 orang 
 

7. Elten Mayo telah melakukan penelitian yang terkenal dengan “Howthorne Study”, 
yang menemukan bahwa orang senang bekerja apabila: 
A. dalam kelompok kecil 
B. secara individual 
C. dalam pengawasan 
D. ada pengawasan yang manusiawi 
 

8. Teori organisasi dan manajemen modern memandang konflik: 
A. memecah belah organisasi 
B. membuat frustasi 
C. mengembangkan organisasi 
D. menghancurkan organisasi 
 

9. Model individu yang bersifat X menurut McGregor, ialah mereka yang, kecuali: 
A. tidak menyenangi pekerjaan  
B. senang diarahkan 
C. tidak senang bertanggung jawab 
D. tidak senang diarahkan 
 

10. Organisasi yang mempunyai sistem terbuka adalah: 
A. dalam analisis memasukkan faktor lingkungan 
B. tukar menukar informasi dengan bagian eksternal 
C. faktor luar dapat mempengaruhi organisasi 
D. ketiga-tiganya benar 
 

11. Kritik terhadap teori motivasi dengan konsep “Hirarki Kebutuhan” Abraham 
Maslow adalah, kecuali: 
A. orang tidak pernah menyadari kapan suatu tingkat kebutuhan telah 

terpuaskan sehingga menyusul kebutuhan yang lebih tinggi 
B. dalam kenyataannya manusia tidak pernah merasa puas dalam memenuhi 

kebutuhannya 
C. tidak semua orang dapat mencapai tingkat kebutuhannya secara lengkap dari 

tingkat dasar sampai tingkat yang paling tinggi 
D. komponen-komponen kebutuhan dalam kenyataannya dapat memunculkan 

perilaku tertentu dalam organisasi 
 



12. Kepemimpinan demokratis cocok diterapkan dalam kondisi organisasi dan 
manajemen: 
A. bawahan yang bersifat X dan tugas yang bersifat rutin 
B. bawahan yang bersifat Y dan tugas yang bersifat rutin 
C. bawahan yang bersifat Y dan tugas yang bersifat organik 
D. bawahan yang bersifat X dan tugas yang bersifat organik 
 

13. Ciri birokrat yang paling menonjol dalam organisasi dan manajemen 
pemerintahan adalah: 
A. bekerja untuk organisasi yang berskala luas 
B. bekerja secara sambilan 
C. seleksi yang ketat dalam pengangkatan 
D. hasil pekerjaannya bersifat nirlaba 
 

14. Prinsip hirarki adalah prinsip penyusunan organisasi secara: 
A. bertingkat-tingkat 
B. koordinatif 
C. spesialis 
D. ketiga-tiganya 
 

15. Birokrasi Weberian bercirikan: 
A. dilandasi oleh paraturan perundang-undangan 
B. dilandasi oleh catatan tertulis 
C. memerlukan keahlian atau spesialisasi 
D. ketiganya benar 
 

16. Hubungan yang terjadi dalam organisasi yang bersifat birokratis adalah 
berdasarkan impersonal artinya: 
A. hubungan terikat dengan jabatan dan prosedur 
B. hubungan seperti bapak dan anak 
C. loyalitas pada pribadi seseorang 
D. ketiga-tiganya 

 
17. Promosi dalam organisasi birokrasi dilakukan berdasarkan: 

A. senioritas 
B. dari bawah ke atas 
C. keahlian 
D. ketiga-tiganya 

 
18. Keunggulan birokrasi terletak antara lain pada: 

A. rasional 
B. berkelanjutan 
C. efisien dan efektif 
D. ketiga-tiganya 
 

19. Kelemahan birokrasi dalam prakteknya terutama dalam: 
A. sistem kekuasaan 
B. sistem peraturan 
C. sistem hierarki 
D. aparat pelaksana 

 



20. Prinsip demokrasi tidak dapat dilaksanakan dalam birokrasi terutama dalam 
bidang: 
A. peraturan undang-undang 
B. pendidikan pegawai 
C. kedudukan pegawai 
D. pengawasan 

 
21. Iron law of oligarchy maksudnya: 

A. seorang elit berkuasa dengan kuat 
B. seperangkat peraturan undang-undang yang mengikat kuat 
C. sekelompok kecil elit berkuasa dengan kuat 
D. seperangkat prosedur yang mengikat 

 
22. Adanya distribusi kekuasaan yang sangat sentralistik yang menimbulkan 

tumpang tindih struktur antara otoritas disatu pihak dengan struktur kontrol di 
pihak lain, adalah merupakan salah satu ciri dari: 

A. birokrasi modern 
B. birokrasi tradisional 
C. birokrasi campuran 
D. Ketiga-tiganya 

 
23. Adanya ketergantungan karier politik pada kecerdikan dalam memanfaatkan 

hubungan pribadi dan politik adalah salah satu ciri: 
A. model negara sentralistik 
B. model negara patrimonial 
C. model bureaucratic polity 
D. ketiga-tiganya 

 
24. Mewujudkan good governance perlu: 

A. bureaucratic polity 
B. birokratisasi 
C. abuse of power 
D. desentralisasi 
 

25. Cara mewirausahakan birokrasi (REGOM) menurut Osborne dan Gaebler 
adalah: 
A. akuntabilitas 
B. responsibilitas 
C. responsivitas 
D. kompetitif 

 
 

B. Pilihlah jawaban di bawah ini dengan memberi tanda lingkaran pada 
alternatif jawaban yang Sdr anggap paling benar.  

 
1. Karakteristik kekuasaan yang melekat pada paham kekuasaan Jawa yang 

sangat besar  pengaruhnya bagi model dan perilaku birokrasi Indonesia adalah: 
(1) kekuasaan adalah memusat (sentralistik) 
(2) kekuasaan berasal dari Tuhan dan bukan dari rakyat 
(3) budaya ewuh-pakewuh 
(4) kekuasaan adalah memencar (desentralistik) 



Pilihlah jawaban: 
A. bila (1) dan (2) benar 
B. bila (1) dan (3) benar 
C. bila (2) dan (4) benar 
D. bila (1), (2) dan (3) benar 
E. bila semua benar 
 

2. Konsep birokrasi patrimonial ditandai oleh ciri-ciri: 
(1) adanya hubungan patron-client 
(2) asas musyawarah dan mufakat dalam pembuatan keputusan 
(3) simbiose penguasa dan pengusaha 
(4) pembuatan keputusan bersifat teknokratik-birokratik 
 
Pilihlah jawaban: 
A. bila (1) dan (2) benar 
B. bila (1) dan (3) benar 
C. bila (2) dan (4) benar 
D. bila (1), (2) dan (3) benar 
E. bila semua benar 
 

3. Beberapa aturan yang mencerminkan upaya Golkar sebagai perpanjangan 
tangan birokrasi Pemerintah Orde Baru adalah: 
(1) Permendagri No. 12 tahun 1969 
(2) Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1970 
(3) Permendagri No. 13 tahun 1969 
(4) Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1970 
 
Pilihlah jawaban: 
A. bila (1) dan (2) benar 
B. bila (1) dan (3) benar 
C. bila (2) dan (4) benar 
D. bila (1), (2) dan (3) benar 
E. bila semua benar 
 

4. Sumber-sumber kekuasaan birokrasi yang menjadikan peranan birokrasi sangat 
dominan pada masa Orde Baru adalah: 
(1) penguasaan informasi dan keahlian 
(2) kekuasaan yang berkaitan dengan pembuatan keputusan 
(3) terdapatnya dukungan-dukungan politik 
(4) sifatnya yang permanen dan stabil 
 
Pilihlah jawaban: 
A. bila (1) dan (2) benar 
B. bila (1) dan (3) benar 
C. bila (2) dan (4) benar 
D. bila (1), (2) dan (3) benar 
E. bila semua benar 
 

5. Beberapa usaha yang dilakukan birokrasi pemerintah Orde Baru  dalam 
melakukan security approach dan manajemen konflik  untuk membangun 



counter bagi kekuatan-kekuatan penyebab destabilisasi (destabilizing forces) 
adalah: 
(1) pembubaran PKI dan penerapan floating mass 
(2) monoloyalitas dan pemenggalan afiliasi 
(3) simplikasi kepartaian dan asas tunggal 
(4)  pemberlakuan UU nomor 22 tahun 1999 
 
Pilihlah jawaban: 
A. bila (1) dan (2) benar 
B. bila (1) dan (3) benar 
C. bila (2) dan (4) benar 
D. bila (1), (2) dan (3) benar 
E. bila semua benar 
 

6. Model birokrasi humanistik  yang menempatkan manusia pada proporsinya 
memiliki beberapa inti: 
(1) kelestarian hidup 
(2) harga diri 
(3) kebebasan 
(4) kemampuan diri 
 
Pilihlah jawaban: 
A. bila (1) dan (2) benar 
B. bila (1) dan (3) benar 
C. bila (2) dan (4) benar 
D. bila (1), (2) dan (3) benar 
E. bila semua benar 

 
7. Aspek formal reformasi birokrasi Indonesia menyangkut persoalan: 

 
(1) struktur dan prosedur 
(2) administratif 
(3) metode kinerja 
(4) reorientasi budaya aparat 
 
Pilihlah jawaban: 
A. bila (1) dan (2) benar 
B. bila (1) dan (3) benar 
C. bila (2) dan (4) benar 
D. bila (1), (2) dan (3) benar 
E. bila semua benar 

 
8. Revitalisasi birokrasi dimaksudkan untuk mencari nilai yang tepat dalam rangka 

mewujudkan birokrasi yang efisien dan efektif. Konsepsi yang mencerminkan 
mengenai hal ini adalah: 
 
(1) new public management (Hood) 
(2) market based public administration (Peters) 
(3) rengineering management (Champy) 
(4) reinventing government (Osborne Gaebler)  
 



Pilihlah jawaban: 
A. bila (1) dan (2) benar 
B. bila (1) dan (3) benar 
C. bila (2) dan (4) benar 
D. bila (1), (2) dan (3) benar 
E. bila semua benar 

 
9. Proporsionalisasi birokrasi dalam pemerintahan Megawati setidaknya terlihat dari 

kebijakan: 
(1) likuidasi dan pemergeran lembaga departemen dan non departemen yang 

tidak efektif 
(2) debirokratisasi struktur biro-biro yang dianggap boros 
(3) implementasi UU pemerintahan daerah 
(4) pemberian sanksi bagi birokrat yang melakukan praktek KKN 
 
Pilihlah jawaban: 
A. bila (1) dan (2) benar 
B. bila (1) dan (3) benar 
C. bila (2) dan (4) benar 
D. bila (1), (2) dan (3) benar 
E. bila semua benar 

 
10. Beberapa tindakan berikut yang dapat dikategorikan sebagai upaya untuk 

mereformasi birokrasi Indonesia adalah: 
(1) mengembalikan peran “public servant” 
(2) netralitas aparatur 
(3) spoil system 
(4) patronage system 
Pilihlah jawaban: 
A. bila (1) dan (2) benar 
B. bila (1) dan (3) benar 
C. bila (2) dan (4) benar 
D. bila (1), (2) dan (3) benar 
E. bila semua benar 

 
11. Menurut Thomas R. Dye, lembaga pemerintah itu mempunyai kewenangan 

dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan pemerintah karena: 
(1) lembaga pemerintahan itu memberikan pengesahan terhadap kebijakan 

pemerintah 
(2) kebijakan pemerintah itu bersifat universal dan dapat disebarluaskan kepada 

seluruh warganegara 
(3) pemerintah mempunyai hak monopoli untuk memaksakan berlakunya 

kebijakan pemerintah 
(4) pemerintah dalam prakteknya selalu memencarkan kekuasaannya 

(dispersion of power) 
 
Pilihlah jawaban: 
A. bila (1) dan (2) benar 
B. bila (1) dan (3) benar 
C. bila (2) dan (4) benar 
D. bila (1), (2) dan (3) benar 



E. bila semua benar 
 
12. Alasan mengapa masing-masing kelompok dalam masyarakat cenderung 

mengembangkan adanya mekanisme check and balance adalah karena: 
(1) mekanisme itu sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi 
(2) masing-masing kelompok tidak ingin kalah dalam persaingan antar kelompok 
(3) masing-masing kelompok ingin mempunyai kesempatan yang sama dalam 

mempengaruhi kebijakan pemerintah 
(4) menerapkan salah satu fungsi kelompok dalam masyarakat 

 
Pilihlah jawaban: 
A. bila (1) dan (2) benar 
B. bila (1) dan (3) benar 
C. bila (2) dan (4) benar 
D. bila (1), (2) dan (3) benar 
E. bila semua benar 

 
13. Upaya orang supaya dapat memperoleh posisi sebagai elit adalah: 

(1) meningkatkan status sosial ekonomi 
(2) meningkatkan aktualisasi diri 
(3) meningkatkan profesionalisme 
(4) meningkatkan keterampilan 
 
Pilihlah jawaban: 
A. bila (1) dan (2) benar 
B. bila (1) dan (3) benar 
C. bila (2) dan (4) benar 
D. bila (1), (2) dan (3) benar 
E. bila semua benar 

 
14. Proses mengubah input menjadi output dalam model sistem politik dikenal 

dengan nama:  
(1) conversion process 
(2) the black box 
(3) with input 
(4) political process 
 
Pilihlah jawaban: 
A. bila (1) dan (2) benar 
B. bila (1) dan (3) benar 
C. bila (2) dan (4) benar 
D. bila (1), (2) dan (3) benar 
E. bila semua benar 

 
15. Implementasi kebijakan pemerintah pasti mempunyai dampak yang biasanya 

dikenal dengan sebutan: 
(1) impacts 
(2) consequences 
(3) risks 
(4)  influence 
 



Pilihlah jawaban: 
A. bila (1) dan (2) benar 
B. bila (1) dan (3) benar 
C. bila (2) dan (4) benar 
D. bila (1), (2) dan (3) benar 
E. bila semua benar 

 
16. Menurut model rasional komprehensif, penentuan suatu kebijakan pemerintah 

yang dapat dikatakan “baik” apabila: 
(1) didasarkan atas pemilihan cara-cara yang paling tepat untuk mencapai tujuan 

yang diinginkan 
(2) dilakukan analisis yang mendalam terhadap biaya yang diperlukan 

dibandingkan dengan hasil/ keuntungan yang bakal diperoleh 
(3) tersedia informasi dan alternatif yang komprehensif serta analisis yang 

mendalam terhadap setiap faktor yang relevan 
(4) betul-betul dilaksanakan secara gradual untuk memecahkan masalah-

masalah sosial yang konkrit 
 
Pilihlah jawaban: 
A. bila (1) dan (2) benar 
B. bila (1) dan (3) benar 
C. bila (2) dan (4) benar 
D. bila (1), (2) dan (3) benar 
E. bila semua benar 

 
17. Dilihat dari sudut organisasi, partai dibedakan atas:  

(1) partai kader  
(2) partai massa  
(3) partai tengah  
(4) partai dominan  
 
Pilihlah jawaban: 
A. bila (1) dan (2) benar 
B. bila (1) dan (3) benar 
C. bila (2) dan (4) benar 
D. bila (1), (2) dan (3) benar 
E. bila semua benar 
 

18. Kelemahan sistem distrik (single member constituency) adalah:  
(1) kurang memperhatikan partai kecil 
(2) mempermudah fragmentasi partai 
(3) kurang efektif dalam masyarakat majemuk 
(4) memperbesar perbedaan, sulit bekerjasama 
 
Pilihlah jawaban: 
A. bila (1) dan (2) benar 
B. bila (1) dan (3) benar 
C. bila (2) dan (4) benar 
D. bila (1), (2) dan (3) benar 
E. bila semua benar 

 



19. Berdasarkan basis ideologinya, gerakan sosial politik dapat berbentuk:  
(1) revolusioner 
(2) reformasi 
(3) perlawanan 
(4) ekskpresif 
 
Pilihlah jawaban: 
A. bila (1) dan (2) benar 
B. bila (1) dan (3) benar 
C. bila (2) dan (4) benar 
D. bila (1), (2) dan (3) benar 
E. bila semua benar 

 
20. Cakupan komunikasi politik menurut Kraus dan Davis meliputi:  

(1) komunikasi massa dan sosialisasi politik 
(2) penggunaan media dan proses politik 
(3) persuasi politik 
(4) pesan-pesan politik 
 
Pilihlah jawaban: 
A. bila (1) dan (2) benar 
B. bila (1) dan (3) benar 
C. bila (2) dan (4) benar 
D. bila (1), (2) dan (3) benar 
E. bila semua benar 

 
 
C. Jawablah soal-soal berikut dengan singkat dan jelas pada lembaran 

jawaban yang disediakan. Peserta dengan NPM ganjil hanya wajib 
mengerjakan soal bernomor ganjil demikian sebaliknya. 

 
 
1. A. Berikan definisi konsep organisasi manajemen publik/ pemerintahan serta       
          dimana letak OMP itu dalam ilmu pemerintahan 

B. Jelaskan apa tujuan OMP ? 
 

2. Dalam teori OMP klasik dikenal tipe birokrasi ideal Weber, disamping 
manajemen ilmiah Taylor serta organisasi rasional Gullick. 
A. Jelaskan karakteristik birokrasi ideal Weber 
B. Uraikan kontroversi pemikiran hubungan legislatif dan birokrasi serta 

hubungan kekuasaan birokrasi dan politik dalam konsep birokrasi ideal 
Weber. 

C. Berikan penjelasan pertanyaan 2 B di atas dengan contoh kasus kondisi riil 
Indonesia saat ini. 

 
3. A. Jelaskan pendekatan normatif  (POSDCORB) dalam OMP serta beberapa  
           kelemahan yang dimiliki. 

B. Salah satu pendekatan deskriptif dalam OMP adalah policy analysis.  
     Jelaskan mengenai hal ini. 
 
 



4. A.  Jelaskan pengertian manajemen strategis dalam sektor publik/  
           pemerintahan. 
      B.  Buatlah satu model proses manajemen strategis pemerintahan  

C. Aplikasikan model tersebut dalam satu unit organisasi publik/ pemerintahan  
      yang Sdr. ketahui. 

 
 
 
 
 
 

TUJUAN AKHIR PENDIDIKAN ADALAH PEMBENTUKAN KARAKTER  
JUJUR DAN PERCAYA DIRI AKAN MENGEMBANGKAN 

KARAKTER DAN KEPRIBADIAN  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


