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WAWANCARA PRA SURVEY 

Nama : 

Jabatan :  

  

1. Kapan Analisis Jabatan dilakukan ? 

 

 

2. Syarat sudah ada atau belum untuk Analisis Jabatan ? 

 

 

3. Dasar untuk rekrut anggota baru apa ? 

 

 

4. Sudah ada atau belum Job Deskripsi/Job Spesifikasi ? 

 

 

5. Kalau belum, selama menjabat menggunakan dasar persepsi masing-

masing atau yang lain ? 

 

 

6. Merasa kesulitan atau tidak adanya Job Deskripsi/Job Spesifikasi ? 

 

 

7. Bagi yang anggota baru mengetahui atau tidak dasar diterima di 

HMPSM? 

 

 

8. Bagi yang anggota lama saat merekrut dasar diterimanya apa ? 



 

 

Hasil Wawancara Pra Survey Ketua dan Wakil ketua 

No  Petanyaan  Ketua  Wakil Ketua 

1 Kapan Analisis Jabatan dilakukan ? Pada saat awal rapat perdana Belum pernah dilakukan 

2 Syarat sudah ada atau belum untuk 

Analisis Jabatan ? 

Sudah  Ada syarat dari senat 

3 Dasar untuk rekrut anggota baru apa ? Untuk regenerasi Ipk minimal 2,75 

4 Sudah ada atau belum Job Deskripsi/Job 

Spesifikasi ? 

Sudah ada Sudah ada semua 

5 Kalau belum, selama menjabat 

menggunakan dasar persepsi masing-

masing atau yang lain ? 

- - 

6 Merasa kesulitan atau tidak adanya Job 

Deskripsi/Job Spesifikasi ? 

Tidak  Tidak merasa sulit karena sudah 

ada 

7 Bagi yang anggota baru mengetahui atau 

tidak dasar diterima di HMPSM ? 

Sebagian tahu Mengetahui  

8 Bagi yang anggota lama saat merekrut 

dasar diterimanya apa ? 

Tanggung jawab, komitmen, dapat bekerja 

untuk 1 periode kedepan 

Kinerjanya di hmpsm 
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Hasil Wawancara Pra Survey Bendahara, Sekretaris 1 dan Sekretaris 2 

No  Petanyaan  Bendahara   Sekretaris 1 Sekretaris 2 

1 Kapan Analisis Jabatan 

dilakukan ? 

Sudah, setahun yang lalu Sebelum dilakukan perekrutan 

anggota baru 

Sudah, saat awal rekrut 

2 Syarat sudah ada atau 

belum untuk Analisis 

Jabatan ? 

Belum ada Sudah ada sudah 

3 Dasar untuk rekrut anggota 

baru apa ? 

Untuk regenerasi hmpsm Untuk mengisi jabatan yang sudah 

kosong karena dilakukannya 

reorganisasi tiap tahun 

Untuk reorganisasi 

4 Sudah ada atau belum Job 

Deskripsi/Job Spesifikasi ? 

Sudah ada saat menjabat Sudah secara lisan tetapi belum 

secara tertulis 

Sudah  

5 Kalau belum, selama 

menjabat menggunakan 

dasar persepsi masing-

masing atau yang lain ? 

- - - 

6 Merasa kesulitan atau 

tidak adanya Job 

Deskripsi/Job Spesifikasi ? 

Tidak  Lebih mudah melakukan jobdes bila 

di awal diberikan jobdes, jadi kalau 

ada yang belum pengalaman tidak 

bingung harus bagaimana. 

Tidak, melah merasa 

terbantu karena dengan 

adanya jobspek masing-

masing anak HMPSM 

mengerti tugasnya. 

7 Bagi yang anggota baru 

mengetahui atau tidak 

dasar diterima di 

HMPSM? 

Tidak  Tidak  Tidak  

8 Bagi yang anggota lama 

saat merekrut dasar 

diterimanya apa ? 

- - Bisa bekerja sama, 

bersungguh-sungguh dalam 

bekerja, bertanggung jawab. 
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Hasil Wawancara Pra Survey Divisi Akademik 

No  Petanyaan  Kadiv 

Akademik   

HRD HSD 1 HSD 2 

1 Kapan Analisis Jabatan 

dilakukan ? 

Lupa  Sebelum rapat perdana Sudah, saat awal 

menjabat 

Awal menjabat 

2 Syarat sudah ada atau belum 

untuk Analisis Jabatan ? 

Belum ada Tidak tahu Sudah ada  Sudah  

3 Dasar untuk rekrut anggota 

baru apa ? 

CV Tidah tahu Untuk regenerasi  Untuk regenerasi 

4 Sudah ada atau belum Job 

Deskripsi/Job Spesifikasi ? 

Sudah  Sudah  Ada tapi tidak tertulis Sudah  

5 Kalau belum, selama 

menjabat menggunakan dasar 

persepsi masing-masing atau 

yang lain ? 

- - - - 

6 Merasa kesulitan atau tidak 

adanya Job Deskripsi/Job 

Spesifikasi ? 

Tidak  Tidak kesulitan Tidak kesulitan, 

malah membantu dan 

jelas 

Tidak  

7 Bagi yang anggota baru 

mengetahui atau tidak dasar 

diterima di HMPSM ? 

- Tidak diberi tahu Mengetahui  Tidak  

8 Bagi yang anggota lama saat 

merekrut dasar diterimanya 

apa ? 

Tidak tahu - - - 
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Hasil Wawancara Pra Survey Divisi Internal 

No  Petanyaan  Kadiv Internal   Network Communication Caderization 1 Caderization 2 

1 Kapan Analisis Jabatan 

dilakukan? 

Saat awal rapat 

perdana 

Setelah reorganisasi Sudah, saat awal 

menjabat 

Belum 

dilaksanakan 

2 Syarat sudah ada atau belum 

untuk Analisis Jabatan ? 

Sudah  Sudah ada  Sudah ada  Belum  

3 Dasar untuk rekrut anggota baru 

apa ? 

Regenerasi  Sikap, sifat, karakter diri. Untuk reorganisasi 

HMPSM periode 

selanjutnya.  

Untuk regenerasi 

4 Sudah ada atau belum Job 

Deskripsi/Job Spesifikasi ? 

Sudah  Sudah  Sudah ada  Sudah  

5 Kalau belum, selama menjabat 

menggunakan dasar persepsi 

masing-masing atau yang lain ? 

- - - - 

6 Merasa kesulitan atau tidak 

adanya Job Deskripsi/Job 

Spesifikasi? 

Tidak  Tidak, karena dengan 

adanya jobdes, kita 

menjadi lebih tau apa 

yang harus kita lakukan 

untuk kedepannya. 

Memudahkan  Tidak  

7 Bagi yang anggota baru 

mengetahui atau tidak dasar 

diterima di HMPSM ? 

- Tidak  Tidak  Mengetahui   

8 Bagi yang anggota lama saat 

merekrut dasar diterimanya apa ? 

Bertanggung jawab, 

dapat berkomitmen, 

dapat bekerja 

dibawah tekanan, 

dapat berfikir kritis. 

- Berkontribusi, 

bertanggung jawab, 

mau bekerja sama. 

- 
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Hasil Wawancara Pra Survey Divisi Eksternal 

No  Petanyaan  Kadiv Eksternal   Fundraising Publish Department Public Relation 

1 Kapan Analisis Jabatan dilakukan 

? 

Saat awal rapat 

perdana 

Saat awal 

perekrutan 

Setelah reorganisasi Sudah baru 

dilakukan 

2 Syarat sudah ada atau belum untuk 

Analisis Jabatan ? 

Sudah  Sudah ada  Sudah ada  Sudah   

3 Dasar untuk rekrut anggota baru 

apa ? 

Regenerasi  Untuk melakuakn 

regenerasi 

Untuk regenerasi dan 

membagi pengalaman.  

Reorganisasi  

4 Sudah ada atau belum Job 

Deskripsi/Job Spesifikasi ? 

Sudah  Sudah tapi tidak 

tertulis 

Sudah ada  Sudah pada saat 

awal rekrutmen. 

5 Kalau belum, selama menjabat 

menggunakan dasar persepsi 

masing-masing atau yang lain ? 

- - - - 

6 Merasa kesulitan atau tidak adanya 

Job Deskripsi/Job Spesifikasi ? 

Tidak  Tidak Sama sekali tidak  Tidak  

7 Bagi yang anggota baru 

mengetahui atau tidak dasar 

diterima di HMPSM ? 

Sebagian tahu Tidak tahu Tidak mengetahui Tidak tahu   

8 Bagi yang anggota lama saat 

merekrut dasar diterimanya apa ? 

Bertanggung jawab, 

dapat berkomitmen, 

dapat bekerja dan 

menjaga nama baik 

FEB 

- - - 
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KUESIONER ANALISIS JABATAN PADA HMPSM 

 

Nama lengkap  : ............................................................................................. 

Jabatan  : ............................................  

 

1. Gambarkan   mengenai fungsi dari jabatan yang anda lakukan di HMPSM 

a) .............................................................................................................. 

b) .............................................................................................................. 

c) .............................................................................................................. 

d) .............................................................................................................. 

e) .............................................................................................................. 

2. Apa saja tugas anda dalam melaksanakan jabatan di HMPSM 

a) .............................................................................................................. 

b) .............................................................................................................. 

c) .............................................................................................................. 

d) .............................................................................................................. 

e) .............................................................................................................. 

3. Apa saja tanggung jawab anda dalam melaksanakan jabatan di HMPSM 

a) ............................................................................................................ 

b) ............................................................................................................ 

c) ............................................................................................................ 

d) ............................................................................................................ 

e) ............................................................................................................ 
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4. Wewenang apa saja  yang anda miliki dalam jabatan yang anda  jabat saat 

ini ? 

a) .............................................................................................................. 

b) .............................................................................................................. 

c) .............................................................................................................. 

d) .............................................................................................................. 

e) .............................................................................................................. 

5. Bagaimana kondisi kerja yang ada dalam jabatan yang anda jabat ? 

..........................................................................................................................

.......................................................................................................................... 

6. Untuk bisa melakukan jabatan ini, dibutuhkan IPK berapa ? 

.......................................................................................................................... 

7. Apakah dibutuhkan keterampilan khusus yang harus dimiliki di jabatan anda 

? 

   YA    TIDAK 

Jika ya, keterampilan khusus yang seperti apa ? 

a) .............................................................................................................. 

b) .............................................................................................................. 

c) .............................................................................................................. 

d) .............................................................................................................. 

8. Karakter seperti apa yang harus dimiliki di jabatan anda atau di organisasi 

HMPSM ? 

a) .............................................................................................................. 
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b) .............................................................................................................. 

9. Apakah diperlukan pelatihan dalam melakukan jabatan ini ? 

 YA  TIDAK 

Jika ya, pelatihan apa yang di lakukan ? 

a) .............................................................................................................. 

b) .............................................................................................................. 

10. Apakah diperlukan tuntutan mental dalam melakukan jabatan Anda ? 

 YA TIDAK  

Jika ya, tuliskan tuntutan mental seperti apa yang Anda lakukan pada 

jabatan Anda : 

a) .............................................................................................................. 

b) .............................................................................................................. 

c) .............................................................................................................. 

d) .............................................................................................................. 

11. Apakah jabatan/jabatan memerlukan suatu koordinasi dengan jabatan lain 

dalam melakukan jabatan ini ? 

 YA TIDAK  

Jika ya, tuliskan jabatan pada bagian mana yang dijadikan koordinasi ? 

a) .............................................................................................................. 

b) .............................................................................................................. 

c) .............................................................................................................. 

d) .............................................................................................................. 
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12. Apakah jabatan yang anda jabat memiliki rentang kendali ? 

  YA  TIDAK 

Jika ya, berapa banyak rentang kendali yang anda miliki : ........... Orang 

13. Jika anda di promosikan atau naik jabatan, kandidat dengan spesifikasi 

seperti apa yang di harapkan bisa menggantikan anda ? 

a) .............................................................................................................. 

b) .............................................................................................................. 

c) .............................................................................................................. 

d) .............................................................................................................. 

e) .............................................................................................................. 

f) .............................................................................................................. 
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Hasil Kuesioner Analisis Jabatan pada HMPSM 

 

Nama lengkap  : Brigita Nindya Prima Kusumastuti 

Jabatan  : Ketua 2016/2017 

 

1. Gambarkan   mengenai fungsi dari jabatan yang anda lakukan di HMPSM 

Jawaban : sebagai pengambilan keputusan tertinggi di HMPSM 

2. Apa saja tugas anda dalam melaksanakan jabatan di HMPSM 

Jawaban : mengawasi seluruh program kerja baik program kerja pengurus 

harian dan program divisi, melakukan koordinasi kepada wakil ketua dan 

seluruh anggota dalam melakukan jabatan, memastikan seluruh pengurus 

anggota dapat menjalankan tugasnya dengan baik. 

3. Apa saja tanggung jawab anda dalam melaksanakan jabatan di HMPSM 

Jawaban : tanggung jawab kepada seluruh anggota 

4. Wewenang apa saja  yang anda miliki dalam jabatan yang anda  jabat saat 

ini ? 

Jawaban : melakukan evaluasi setiap anggota setelah melakukan program 

kerjanya, melakukan evaluasi kinerja setiap anggota, tanda tangan proposal 

dan lpj 

5. Bagaimana kondisi kerja yang ada dalam jabatan yang anda jabat ? 

Jawaban : kondusif, nyaman 

6. Untuk bisa melakukan jabatan ini, dibutuhkan IPK berapa ? 

Jawaban : minimal 2,75 sesuai peraturan Senat FEB 

7. Apakah dibutuhkan keterampilan khusus yang harus dimiliki di jabatan anda 

? Jika ya, keterampilan khusus yang seperti apa ? 

Jawaban : ya, keterampilan memimpin dan mengatur  setiap anggota, 

keterampilan mengoperasikan laptop, keterampilan mengambil keputusan 

jangka panjang 

8. Karakter seperti apa yang harus dimiliki di jabatan anda atau di organisasi 

HMPSM ? 

Jawaban : betanggung jawab, berani mengambil risiko  
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9. Apakah diperlukan pelatihan dalam melakukan jabatan ini ? Jika ya, 

pelatihan apa yang di lakukan ? 

Jawaban : LKTD dan OOT 

10. Apakah diperlukan tuntutan mental dalam melakukan jabatan Anda ? Jika 

ya, tuliskan tuntutan mental seperti apa yang Anda lakukan pada jabatan 

Anda 

Jawaban : bekerja dibawah tekanan, mengambil keputusan yang tepat  

11. Apakah jabatan/jabatan memerlukan suatu koordinasi dengan jabatan lain 

dalam melakukan jabatan ini ? Jika ya, tuliskan jabatan pada bagian mana 

yang dijadikan koordinasi ? 

Jawaban : dengan wakil ketua dan masing-masing kepala divisi 

12. Apakah jabatan yang anda jabat memiliki rentang kendali ? Jika ya, berapa 

banyak rentang kendali yang anda miliki 

Jawaban : 13 orang  

13. Jika anda di promosikan atau naik jabatan, kandidat dengan spesifikasi 

seperti apa yang di harapkan bisa menggantikan anda ? 

Jawaban : jujur, bijaksana, tegas, teliti, berani 

 

 

Semarang, 10 Maret 2018 

 

 

      (Brigita Nindya) 
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Hasil Kuesioner Analisis Jabatan pada HMPSM 

 

Nama lengkap  : Bondan Widyasari 

Jabatan  : Ketua 2017/2018 

 

1. Gambarkan   mengenai fungsi dari jabatan yang anda lakukan di HMPSM 

Jawaban : sebagai pengambil keputusan untuk seluruh kegiatan di 

organisasi. 

2. Apa saja tugas anda dalam melaksanakan jabatan di HMPSM 

Jawaban : memantau setiap jabatan anggota, membimbing dan membina 

seluruh anggota organisasi, membuat program kerja, memastikan tugas para 

anggota berjalan dengan baik. 

3. Apa saja tanggung jawab anda dalam melaksanakan jabatan di HMPSM 

Jawaban : tanggung jawab untuk semua program yang dijalankan. 

4. Wewenang apa saja  yang anda miliki dalam jabatan yang anda  jabat saat 

ini ? 

Jawaban : memberikan evaluasi disetiap program kerja yang dijlankan dan 

evaluasi akhir masa jabatan. 

5. Bagaimana kondisi kerja yang ada dalam jabatan yang anda jabat ? 

Jawaban : kekeluargaan karena setiap permasalahan akan dirundingkan 

bersama dan ketua menjadi pengambil keputusan akhir. 

6. Untuk bisa melakukan jabatan ini, dibutuhkan IPK berapa ? 

Jawaban : minimal 2,75 sesuai peraturan Senat FEB 

7. Apakah dibutuhkan keterampilan khusus yang harus dimiliki di jabatan anda 

? Jika ya, keterampilan khusus yang seperti apa ? 

Jawaban : keterampilan melakukan negoisasi dalam merencanakan 

program kerja dengan prodi, keterampilan merencanakan suatu hal untuk 1 

periode, keterampilan mengoperasikan laptop. 

8. Karakter seperti apa yang harus dimiliki di jabatan anda atau di organisasi 

HMPSM ? 
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Jawaban : betanggung jawab, berani mengambil risiko, berani ambil 

keputusan. 

9. Apakah diperlukan pelatihan dalam melakukan jabatan ini ? Jika ya, 

pelatihan apa yang di lakukan ? 

Jawaban : ya, LKTD dan OOT. 

10. Apakah diperlukan tuntutan mental dalam melakukan jabatan Anda ? Jika 

ya, tuliskan tuntutan mental seperti apa yang Anda lakukan pada jabatan 

Anda 

Jawaban : bekerja dibawah tekanan, mengambil keputusan secara tepat.  

11. Apakah jabatan/jabatan memerlukan suatu koordinasi dengan jabatan lain 

dalam melakukan jabatan ini ? Jika ya, tuliskan jabatan pada bagian mana 

yang dijadikan koordinasi ? 

Jawaban : dengan wakil ketua dan masing-masing kepala divisi 

12. Apakah jabatan yang anda jabat memiliki rentang kendali ? Jika ya, berapa 

banyak rentang kendali yang anda miliki 

Jawaban : 16 orang  

13. Jika anda di promosikan atau naik jabatan, kandidat dengan spesifikasi 

seperti apa yang di harapkan bisa menggantikan anda ? 

Jawaban : berani, jujur, bijaksana, tegas. 

 

 

Semarang, 10 Maret 2018 

 

 

               (Bondan Widyasari) 
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Hasil Kuesioner Analisis Jabatan pada HMPSM 

 

Nama lengkap  : Donny Kurniawan 

Jabatan  : Wakil Ketua 2016/2017 

 

1. Gambarkan   mengenai fungsi dari jabatan yang anda lakukan di HMPSM 

Jawaban : fungsi wakil ketua adalah membantu jabatannya agar bisa 

berjalan dengan baik. 

2. Apa saja tugas anda dalam melaksanakan jabatan di HMPSM 

Jawaban : memberikan saran untuk rencana tahunan, membantu prodi jika 

ada acara tambahan yang diberikan. 

3. Apa saja tanggung jawab anda dalam melaksanakan jabatan di HMPSM 

Jawaban : tanggung jawab ke seluruh kegiatan yang dilakukan setiap divi. 

4. Wewenang apa saja  yang anda miliki dalam jabatan yang anda  jabat saat 

ini ? 

Jawaban : melakukan evaluasi setiap anggota setelah melakukan program 

kerjanya, melakukan evaluasi kinerja setiap anggota. 

5. Bagaimana kondisi kerja yang ada dalam jabatan yang anda jabat ? 

Jawaban : kondusif, nyaman. 

6. Untuk bisa melakukan jabatan ini, dibutuhkan IPK berapa ? 

Jawaban : minimal 2,75. 

7. Apakah dibutuhkan keterampilan khusus yang harus dimiliki di jabatan anda 

? Jika ya, keterampilan khusus yang seperti apa ? 

Jawaban : ya, keterampilan memimpin dan mengatur  setiap anggota, 

keterampilan mengoperasikan laptop, keterampilan mengambil keputusan 

jangka panjang. 

8. Karakter seperti apa yang harus dimiliki di jabatan anda atau di organisasi 

HMPSM ? 

Jawaban : betanggung jawab, punya jiwa pemimpin. 

9. Apakah diperlukan pelatihan dalam melakukan jabatan ini ? Jika ya, 

pelatihan apa yang di lakukan ? 
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Jawaban : LKTD dan OOT 

10. Apakah diperlukan tuntutan mental dalam melakukan jabatan Anda ? Jika 

ya, tuliskan tuntutan mental seperti apa yang Anda lakukan pada jabatan 

Anda 

Jawaban : bekerja dibawah tekanan. 

11. Apakah jabatan/jabatan memerlukan suatu koordinasi dengan jabatan lain 

dalam melakukan jabatan ini ? Jika ya, tuliskan jabatan pada bagian mana 

yang dijadikan koordinasi ? 

Jawaban : dengan ketua dan masing-masing kepala divisi 

12. Apakah jabatan yang anda jabat memiliki rentang kendali ? Jika ya, berapa 

banyak rentang kendali yang anda miliki 

Jawaban : 13 orang  

13. Jika anda di promosikan atau naik jabatan, kandidat dengan spesifikasi 

seperti apa yang di harapkan bisa menggantikan anda ? 

Jawaban : bertanggung jawab, berkomitmen, kreatif. 

 

 

Semarang, 10 Maret 2018 

 

               (Donny Kurniawan) 
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Hasil Kuesioner Analisis Jabatan pada HMPSM 

 

Nama lengkap  : Anna Melati 

Jabatan  : Wakil Ketua 2017/2018 

 

1. Gambarkan   mengenai fungsi dari jabatan yang anda lakukan di HMPSM 

Jawaban : membantu ketua dalam memberikan saran untuk pengambilan 

keputusan. 

2. Apa saja tugas anda dalam melaksanakan jabatan di HMPSM 

Jawaban : bekerja sama dengan ketua untuk memimpin HMPSM, membuat 

rencana selama 1 periode. 

3. Apa saja tanggung jawab anda dalam melaksanakan jabatan di HMPSM 

Jawaban : bertanggung jawab semua pelaksanaan program. 

4. Wewenang apa saja  yang anda miliki dalam jabatan yang anda  jabat saat 

ini ? 

Jawaban : memberikan evaluasi setiap melaksanakan program kerja dan 

evaluasi di akhir masa jabatan bersama dengan ketua. 

5. Bagaimana kondisi kerja yang ada dalam jabatan yang anda jabat ? 

Jawaban : nyaman, rasa kekeluargaan. 

6. Untuk bisa melakukan jabatan ini, dibutuhkan IPK berapa ? 

Jawaban : minimal 2,75 

7. Apakah dibutuhkan keterampilan khusus yang harus dimiliki di jabatan anda 

? Jika ya, keterampilan khusus yang seperti apa ? 

Jawaban : keterampilan mengoperasikan laptop untuk membuat evaluasi 

kerja, bisa bernegoisasi dalam perencanaan program kerja dengan prodi, 

keterampilan merencanakan suatu hal untuk 1 periode. 

8. Karakter seperti apa yang harus dimiliki di jabatan anda atau di organisasi 

HMPSM ? 

Jawaban : bertanggung jawab, tegas, sabar. 

9. Apakah diperlukan pelatihan dalam melakukan jabatan ini ? Jika ya, 

pelatihan apa yang di lakukan ? 
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Jawaban : ya, LKTD dan OOT. 

10. Apakah diperlukan tuntutan mental dalam melakukan jabatan Anda ? Jika 

ya, tuliskan tuntutan mental seperti apa yang Anda lakukan pada jabatan 

Anda 

Jawaban : ya, bekerja dibawah tekanan. 

11. Apakah jabatan/jabatan memerlukan suatu koordinasi dengan jabatan lain 

dalam melakukan jabatan ini ? Jika ya, tuliskan jabatan pada bagian mana 

yang dijadikan koordinasi ? 

Jawaban : ya, dengan ketua dan masing-masing kepala divisi. 

12. Apakah jabatan yang anda jabat memiliki rentang kendali ? Jika ya, berapa 

banyak rentang kendali yang anda miliki 

Jawaban : 16 orang  

 

 

13. Jika anda di promosikan atau naik jabatan, kandidat dengan spesifikasi 

seperti apa yang di harapkan bisa menggantikan anda ? 

Jawaban : bertanggung jawab apa yang akan dilakukan, inisiatif. 

 

 

Semarang, 10 Maret 2018 

 

                   (Anna Melati) 
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Hasil Kuesioner Analisis Jabatan pada HMPSM 

 

Nama lengkap  : Anna Melati 

Jabatan  : Sekretaris 1 2016/2017 

 

1. Gambarkan   mengenai fungsi dari jabatan yang anda lakukan di HMPSM 

Jawaban : membantu ketua dan wakil ketua dalam kegiatan operasional 

organisasi. 

2. Apa saja tugas anda dalam melaksanakan jabatan di HMPSM 

Jawaban : membuat proposal kegiatan, membuat surat, mencatat hasil 

rapat.  

3. Apa saja tanggung jawab anda dalam melaksanakan jabatan di HMPSM 

Jawaban : tanggung jawab jabatan sendiri. 

4. Wewenang apa saja  yang anda miliki dalam jabatan yang anda  jabat saat 

ini ? 

Jawaban : tanda tangan proposal kegiatan dan lpj kegiatan. 

5. Bagaimana kondisi kerja yang ada dalam jabatan yang anda jabat ? 

Jawaban : nyaman. 

6. Untuk bisa melakukan jabatan ini, dibutuhkan IPK berapa ? 

Jawaban : minimal 2,75 

7. Apakah dibutuhkan keterampilan khusus yang harus dimiliki di jabatan anda 

? Jika ya, keterampilan khusus yang seperti apa ? 

Jawaban : bisa mengoperasikan laptop untuk membuat proposal legiatan 

dan lpj. 

8. Karakter seperti apa yang harus dimiliki di jabatan anda atau di organisasi 

HMPSM ? 

Jawaban : bertanggung jawab dan teliti. 

9. Apakah diperlukan pelatihan dalam melakukan jabatan ini ? Jika ya, 

pelatihan apa yang di lakukan ? 

Jawaban : ya, LKTD dan OOT. 
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10. Apakah diperlukan tuntutan mental dalam melakukan jabatan Anda ? Jika 

ya, tuliskan tuntutan mental seperti apa yang Anda lakukan pada jabatan 

Anda 

Jawaban : ya, bekerja dibawah tekanan dan sesuai deadline. 

11. Apakah jabatan/jabatan memerlukan suatu koordinasi dengan jabatan lain 

dalam melakukan jabatan ini ? Jika ya, tuliskan jabatan pada bagian mana 

yang dijadikan koordinasi ? 

Jawaban : dengan ketua acara, ketua hmpsm, wakil ketua, bendahara. 

12. Apakah jabatan yang anda jabat memiliki rentang kendali ? Jika ya, berapa 

banyak rentang kendali yang anda miliki 

Jawaban : tidak ada.  

13. Jika anda di promosikan atau naik jabatan, kandidat dengan spesifikasi 

seperti apa yang di harapkan bisa menggantikan anda ? 

Jawaban : bertanggung jawab, berkomitmen. 

 

 

Semarang, 10 Maret 2018 

 

                   (Anna Melati) 
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Hasil Kuesioner Analisis Jabatan pada HMPSM 

 

Nama lengkap  : Vivi 

Jabatan  : Sekretaris 2 2016/2017 

 

1. Gambarkan   mengenai fungsi dari jabatan yang anda lakukan di HMPSM 

Jawaban : membantu ketua dan wakil ketua dalam kegiatan operasional 

organisasi. 

2. Apa saja tugas anda dalam melaksanakan jabatan di HMPSM 

Jawaban : membuat proposal kegiatan minimal 2 minggu sebelum 

pelaksanaan dan membuat lpj maksimal 2 minggu setelah pelaksanaan, 

membuat surat kegiatan operasional hmpsm, mencatat hasil rapat dan 

membagikannya ke yang lain.  

3. Apa saja tanggung jawab anda dalam melaksanakan jabatan di HMPSM 

Jawaban : tanggung jawab ke jabatan sendiri. 

4. Wewenang apa saja  yang anda miliki dalam jabatan yang anda  jabat saat 

ini ? 

Jawaban : tanda tangan surat menyurat peminjaman ruangan. 

5. Bagaimana kondisi kerja yang ada dalam jabatan yang anda jabat ? 

Jawaban : nyaman dan kondusif. 

6. Untuk bisa melakukan jabatan ini, dibutuhkan IPK berapa ? 

Jawaban : minimal 2,75 

7. Apakah dibutuhkan keterampilan khusus yang harus dimiliki di jabatan anda 

? Jika ya, keterampilan khusus yang seperti apa ? 

Jawaban : bisa mengoperasikan computer untuk membuat proposal 

legiatan dan lpj kegiatan. 

8. Karakter seperti apa yang harus dimiliki di jabatan anda atau di organisasi 

HMPSM ? 

Jawaban : tekun dan tanggung jawab. 

9. Apakah diperlukan pelatihan dalam melakukan jabatan ini ? Jika ya, 

pelatihan apa yang di lakukan ? 
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Jawaban : ya, LKTD dan OOT. 

10. Apakah diperlukan tuntutan mental dalam melakukan jabatan Anda ? Jika 

ya, tuliskan tuntutan mental seperti apa yang Anda lakukan pada jabatan 

Anda 

Jawaban : ya, bekerja dibawah tekanan dan sesuai dengan deadline. 

11. Apakah jabatan/jabatan memerlukan suatu koordinasi dengan jabatan lain 

dalam melakukan jabatan ini ? Jika ya, tuliskan jabatan pada bagian mana 

yang dijadikan koordinasi ? 

Jawaban : dengan ketua hmpsm, wakil ketua, bendahara dan ketua masing-

masing acara. 

12. Apakah jabatan yang anda jabat memiliki rentang kendali ? Jika ya, berapa 

banyak rentang kendali yang anda miliki 

Jawaban : tidak ada.  

13. Jika anda di promosikan atau naik jabatan, kandidat dengan spesifikasi 

seperti apa yang di harapkan bisa menggantikan anda ? 

Jawaban : sabar, teliti dan berkomitmen. 

 

 

Semarang, 10 Maret 2018 

 

                         (Vivi) 
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Hasil Kuesioner Analisis Jabatan pada HMPSM 

 

Nama lengkap  : Delicia Kezia 

Jabatan  : Sekretaris 1 2017/2018 

 

1. Gambarkan   mengenai fungsi dari jabatan yang anda lakukan di HMPSM 

Jawaban : membantu ketua dan wakil ketua untuk menjalankan tugasnya 

sebagai notulensi. 

2. Apa saja tugas anda dalam melaksanakan jabatan di HMPSM 

Jawaban : membuat proposal kegiatan, membuat lpj setiap kegiatan, 

membuat surat kegiatan operasional hmpsm, meminjam ruangan untuk 

rapat.  

3. Apa saja tanggung jawab anda dalam melaksanakan jabatan di HMPSM 

Jawaban : tanggung jawab terhadap jabatan sendiri. 

4. Wewenang apa saja  yang anda miliki dalam jabatan yang anda  jabat saat 

ini ? 

Jawaban : tanda tangan surat menyurat peminjaman ruangan dan proposal 

kegiatan. 

5. Bagaimana kondisi kerja yang ada dalam jabatan yang anda jabat ? 

Jawaban : nyaman dan penuh kekeluargaan. 

6. Untuk bisa melakukan jabatan ini, dibutuhkan IPK berapa ? 

Jawaban : minimal 2,75 

7. Apakah dibutuhkan keterampilan khusus yang harus dimiliki di jabatan anda 

? Jika ya, keterampilan khusus yang seperti apa ? 

Jawaban : bisa mengoperasikan laptop untuk membuat proposal kegiatan 

dan lpj kegiatan. 

8. Karakter seperti apa yang harus dimiliki di jabatan anda atau di organisasi 

HMPSM ? 

Jawaban : tanggung jawab dan teliti. 

9. Apakah diperlukan pelatihan dalam melakukan jabatan ini ? Jika ya, 

pelatihan apa yang di lakukan ? 
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Jawaban : ya, LKTD dan OOT. 

10. Apakah diperlukan tuntutan mental dalam melakukan jabatan Anda ? Jika 

ya, tuliskan tuntutan mental seperti apa yang Anda lakukan pada jabatan 

Anda 

Jawaban : ya, bekerja dibawah tekanan dan sesuai dengan deadline. 

11. Apakah jabatan/jabatan memerlukan suatu koordinasi dengan jabatan lain 

dalam melakukan jabatan ini ? Jika ya, tuliskan jabatan pada bagian mana 

yang dijadikan koordinasi ? 

Jawaban : dengan ketua hmpsm, wakil ketua, bendahara dan ketua acara. 

12. Apakah jabatan yang anda jabat memiliki rentang kendali ? Jika ya, berapa 

banyak rentang kendali yang anda miliki 

Jawaban : tidak ada.  

13. Jika anda di promosikan atau naik jabatan, kandidat dengan spesifikasi 

seperti apa yang di harapkan bisa menggantikan anda ? 

Jawaban : tanggung jawab dan inisiatif. 

 

 

Semarang, 10 Maret 2018 

 

                   (Delicia Kezia) 
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Hasil Kuesioner Analisis Jabatan pada HMPSM 

 

Nama lengkap  : Yohana Riska 

Jabatan  : Sekretaris 2 2017/2018 

 

1. Gambarkan   mengenai fungsi dari jabatan yang anda lakukan di HMPSM 

Jawaban : membantu ketua dan wakil untuk menjalankan tugas sebagai 

notulensi. 

2. Apa saja tugas anda dalam melaksanakan jabatan di HMPSM 

Jawaban : membantu dalam membuat proposal kegiatan, membuat 

notulensi rapat, membuat surat dan lpj yang bersangkutan mengenai hmpsm 

dalam menyelenggarakan program kerja. 

3. Apa saja tanggung jawab anda dalam melaksanakan jabatan di HMPSM 

Jawaban : tanggung jawab terhadap jabatannya sendiri. 

4. Wewenang apa saja  yang anda miliki dalam jabatan yang anda  jabat saat 

ini ? 

Jawaban : tanda tangan surat menyurat peminjaman ruangan dan proposal 

kegiatan serta lpj kegiatan. 

5. Bagaimana kondisi kerja yang ada dalam jabatan yang anda jabat ? 

Jawaban : nyaman dan penuh rasa kekeluargaan. 

6. Untuk bisa melakukan jabatan ini, dibutuhkan IPK berapa ? 

Jawaban : minimal 2,75 

7. Apakah dibutuhkan keterampilan khusus yang harus dimiliki di jabatan anda 

? Jika ya, keterampilan khusus yang seperti apa ? 

Jawaban : bisa mengoperasikan laptop untuk membuat proposal kegiatan 

dan lpj kegiatan. 

8. Karakter seperti apa yang harus dimiliki di jabatan anda atau di organisasi 

HMPSM ? 

Jawaban : rajin dan dapat bekerja sama. 

9. Apakah diperlukan pelatihan dalam melakukan jabatan ini ? Jika ya, 

pelatihan apa yang di lakukan ? 
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Jawaban : ya, LKTD dan OOT. 

10. Apakah diperlukan tuntutan mental dalam melakukan jabatan Anda ? Jika 

ya, tuliskan tuntutan mental seperti apa yang Anda lakukan pada jabatan 

Anda 

Jawaban : ya, bekerja dibawah tekanan dan sesuai dengan deadline. 

11. Apakah jabatan/jabatan memerlukan suatu koordinasi dengan jabatan lain 

dalam melakukan jabatan ini ? Jika ya, tuliskan jabatan pada bagian mana 

yang dijadikan koordinasi ? 

Jawaban : dengan ketua hmpsm, wakil ketua, bendahara dan ketua masing-

masing acara. 

12. Apakah jabatan yang anda jabat memiliki rentang kendali ? Jika ya, berapa 

banyak rentang kendali yang anda miliki 

Jawaban : tidak ada.  

13. Jika anda di promosikan atau naik jabatan, kandidat dengan spesifikasi 

seperti apa yang di harapkan bisa menggantikan anda ? 

Jawaban : inisiatif dan tekun. 

 

 

Semarang, 10 Maret 2018 

 

                   (Yohana Riska) 
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Hasil Kuesioner Analisis Jabatan pada HMPSM 

 

Nama lengkap  : Enola Benita 

Jabatan  : Bendahara 2016/2017 

 

1. Gambarkan   mengenai fungsi dari jabatan yang anda lakukan di HMPSM 

Jawaban : mengelola kas masuk dan keluar yang diterima. 

2. Apa saja tugas anda dalam melaksanakan jabatan di HMPSM 

Jawaban : membuat lpj, menyimpan uang, mencatat kas, berkontribusi 

dengan Entrepreneurship untuk pengelolaan dana ketika mengadakan 

kegiatan dana usaha, secara teratur melaporkan kas ke senat. 

3. Apa saja tanggung jawab anda dalam melaksanakan jabatan di HMPSM 

Jawaban : tanggung jawab ke jabatan sendiri. 

4. Wewenang apa saja  yang anda miliki dalam jabatan yang anda  jabat saat 

ini ? 

Jawaban : mengontrol keungan selama setahun, menarik uang kas. 

5. Bagaimana kondisi kerja yang ada dalam jabatan yang anda jabat ? 

Jawaban : kondusif. 

6. Untuk bisa melakukan jabatan ini, dibutuhkan IPK berapa ? 

Jawaban : minimal 2,75 

7. Apakah dibutuhkan keterampilan khusus yang harus dimiliki di jabatan anda 

? Jika ya, keterampilan khusus yang seperti apa ? 

Jawaban : pintar mengelola uang kas, kreatif menyimpan uang kas. 

8. Karakter seperti apa yang harus dimiliki di jabatan anda atau di organisasi 

HMPSM ? 

Jawaban : tanggung jawab dan komitmen. 

9. Apakah diperlukan pelatihan dalam melakukan jabatan ini ? Jika ya, 

pelatihan apa yang di lakukan ? 

Jawaban : ya, LKTD dan OOT. 



138 
 

10. Apakah diperlukan tuntutan mental dalam melakukan jabatan Anda ? Jika 

ya, tuliskan tuntutan mental seperti apa yang Anda lakukan pada jabatan 

Anda 

Jawaban : ya, bekerja sesuai dengan deadline. 

11. Apakah jabatan/jabatan memerlukan suatu koordinasi dengan jabatan lain 

dalam melakukan jabatan ini ? Jika ya, tuliskan jabatan pada bagian mana 

yang dijadikan koordinasi ? 

Jawaban : dengan ketua hmpsm, wakil ketua, sekretaris, fundraishing, 

prodi, senat. 

12. Apakah jabatan yang anda jabat memiliki rentang kendali ? Jika ya, berapa 

banyak rentang kendali yang anda miliki 

Jawaban : tidak ada.  

13. Jika anda di promosikan atau naik jabatan, kandidat dengan spesifikasi 

seperti apa yang di harapkan bisa menggantikan anda ? 

Jawaban : harus rajin, selalu tekun, tanggung jawab, komitmen, kreatif, 

inisiatif, percaya diri. 

 

 

Semarang, 10 Maret 2018 

 

                   (Enola Benita) 
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Hasil Kuesioner Analisis Jabatan pada HMPSM 

 

Nama lengkap  : Ruth Prasetyani 

Jabatan  : Bendahara 2017/2018 

 

1. Gambarkan   mengenai fungsi dari jabatan yang anda lakukan di HMPSM 

Jawaban : mencatat semua dana yang masuk ke kas dan dana dari prodi. 

2. Apa saja tugas anda dalam melaksanakan jabatan di HMPSM 

Jawaban : menyimpan uang, mencatat kas masuk dan keluar, membuat 

anggaran proposal tiap program kerja, buat lpj setiap program kerja, 

melaporkan kas kepada senat. 

3. Apa saja tanggung jawab anda dalam melaksanakan jabatan di HMPSM 

Jawaban : tanggung jawab terhadap jabatan sendiri. 

4. Wewenang apa saja  yang anda miliki dalam jabatan yang anda  jabat saat 

ini ? 

Jawaban : menagih uang kas. 

5. Bagaimana kondisi kerja yang ada dalam jabatan yang anda jabat ? 

Jawaban : kondusif. 

6. Untuk bisa melakukan jabatan ini, dibutuhkan IPK berapa ? 

Jawaban : minimal 2,75 

7. Apakah dibutuhkan keterampilan khusus yang harus dimiliki di jabatan anda 

? Jika ya, keterampilan khusus yang seperti apa ? 

Jawaban : keterampilan buat proposal dan lpj. 

8. Karakter seperti apa yang harus dimiliki di jabatan anda atau di organisasi 

HMPSM ? 

Jawaban : tanggung jawab, teliti, jujur, hati-hati dalam bertindak. 

9. Apakah diperlukan pelatihan dalam melakukan jabatan ini ? Jika ya, 

pelatihan apa yang di lakukan ? 

Jawaban : ya, LKTD dan OOT. 
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10. Apakah diperlukan tuntutan mental dalam melakukan jabatan Anda ? Jika 

ya, tuliskan tuntutan mental seperti apa yang Anda lakukan pada jabatan 

Anda 

Jawaban : ya, bisa bekerja sesuai dengan deadline. 

11. Apakah jabatan/jabatan memerlukan suatu koordinasi dengan jabatan lain 

dalam melakukan jabatan ini ? Jika ya, tuliskan jabatan pada bagian mana 

yang dijadikan koordinasi ? 

Jawaban : dengan ketua hmpsm, wakil ketua, sekretaris, entrepreneurship, 

prodi, senat. 

12. Apakah jabatan yang anda jabat memiliki rentang kendali ? Jika ya, berapa 

banyak rentang kendali yang anda miliki 

Jawaban : tidak ada.  

13. Jika anda di promosikan atau naik jabatan, kandidat dengan spesifikasi 

seperti apa yang di harapkan bisa menggantikan anda ? 

Jawaban : rajin, tekun, tanggung jawab, komitmen, kreatif, inisiatif, 

percaya diri. 

 

 

Semarang, 10 Maret 2018 

 

                   (Ruth Prasetyani) 
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Hasil Kuesioner Analisis Jabatan pada HMPSM 

 

Nama lengkap  : Boby Adiputra 

Jabatan  : Kepala Divisi Eksternal 2016/2017 

 

1. Gambarkan   mengenai fungsi dari jabatan yang anda lakukan di HMPSM 

Jawaban : sebagai perantara Program Studi Manajemen dalam 

menyampaikan berita. 

2. Apa saja tugas anda dalam melaksanakan jabatan di HMPSM 

Jawaban : memberikan arahan / masukan kegiatan yang akan dijalankan 

oleh staff eksternal, mengontrol kegiatan yang dilakuakan oleh para staff. 

3. Apa saja tanggung jawab anda dalam melaksanakan jabatan di HMPSM 

Jawaban : bertanggung jawab pada setiap jabatan yang dilakukan oleh 

anggota divisi eksternal. 

4. Wewenang apa saja  yang anda miliki dalam jabatan yang anda  jabat saat 

ini ? 

Jawaban : mengevaluasi setiap tugas yang telah dilakukan para staff 

eksternal. 

5. Bagaimana kondisi kerja yang ada dalam jabatan yang anda jabat ? 

Jawaban : nyaman, aman. 

6. Untuk bisa melakukan jabatan ini, dibutuhkan IPK berapa ? 

Jawaban : minimal 2,75 

7. Apakah dibutuhkan keterampilan khusus yang harus dimiliki di jabatan anda 

? Jika ya, keterampilan khusus yang seperti apa ? 

Jawaban : ya, bisa mengoperasikan komputer atau laptop untuk membantu 

mendesain poster atau gambar terkait kegiatan HMPSM, berkoordinasi 

dengan PR terkait info-info dari luar. 

8. Karakter seperti apa yang harus dimiliki di jabatan anda atau di organisasi 

HMPSM ? 

Jawaban : jujur, disiplin. 
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9. Apakah diperlukan pelatihan dalam melakukan jabatan ini ? Jika ya, 

pelatihan apa yang di lakukan ? 

Jawaban : ya, LKTD dan OOT. 

10. Apakah diperlukan tuntutan mental dalam melakukan jabatan Anda ? Jika 

ya, tuliskan tuntutan mental seperti apa yang Anda lakukan pada jabatan 

Anda 

Jawaban : ya, harus mampu mengambil risiko dan siap dikritik. 

11. Apakah jabatan/jabatan memerlukan suatu koordinasi dengan jabatan lain 

dalam melakukan jabatan ini ? Jika ya, tuliskan jabatan pada bagian mana 

yang dijadikan koordinasi ? 

Jawaban : ya, Ketua HMPSM, Kadiv Akademik, Kadiv Internal, 

Fundraising, Public Relation dan Publish Departmen. 

12. Apakah jabatan yang anda jabat memiliki rentang kendali ? Jika ya, berapa 

banyak rentang kendali yang anda miliki 

Jawaban : ya, 4 orang.  

13. Jika anda di promosikan atau naik jabatan, kandidat dengan spesifikasi 

seperti apa yang di harapkan bisa menggantikan anda ? 

Jawaban : tegas, jujur, ramah, berani. 

 

 

Semarang, 10 Maret 2018 

     

 

                                                                                         (Boby Adiputra) 
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Hasil Kuesioner Analisis Jabatan pada HMPSM 

 

Nama lengkap  : Nickolas Valentino 

Jabatan  : Kepala Divisi PR & Tech 2017/2018 

 

1. Gambarkan   mengenai fungsi dari jabatan yang anda lakukan di HMPSM 

Jawaban : sebagai penghubung dalam menyampaikan berita dari luar. 

2. Apa saja tugas anda dalam melaksanakan jabatan di HMPSM 

Jawaban : mengontrol dan membimbing staff, membantu multimedia 

dalam membuat desain, menjadi CP sebagai penghubung eksternal. 

3. Apa saja tanggung jawab anda dalam melaksanakan jabatan di HMPSM 

Jawaban : bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan staff PR & Tech. 

4. Wewenang apa saja  yang anda miliki dalam jabatan yang anda  jabat saat 

ini ? 

Jawaban : mengevaluasi para staff PR & Tech. 

5. Bagaimana kondisi kerja yang ada dalam jabatan yang anda jabat ? 

Jawaban : kondusif, lancar, menyenangkan. 

6. Untuk bisa melakukan jabatan ini, dibutuhkan IPK berapa ? 

Jawaban : minimal 2,75 

7. Apakah dibutuhkan keterampilan khusus yang harus dimiliki di jabatan anda 

? Jika ya, keterampilan khusus yang seperti apa ? 

Jawaban : ya, bisa mengoperasikan laptop (corel draw dan photoshop) 

untuk ngedit desain dan bisa berkoordinasi dengan baik tentang tugas apa 

saja yang harus dikerjakan staff. 

8. Karakter seperti apa yang harus dimiliki di jabatan anda atau di organisasi 

HMPSM ? 

Jawaban : tepat waktu, netral, adil dalam bagi tugas 

9. Apakah diperlukan pelatihan dalam melakukan jabatan ini ? Jika ya, 

pelatihan apa yang di lakukan ? 

Jawaban : ya, LKTD dan OOT. 
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10. Apakah diperlukan tuntutan mental dalam melakukan jabatan Anda ? Jika 

ya, tuliskan tuntutan mental seperti apa yang Anda lakukan pada jabatan 

Anda 

Jawaban : ya, siap dikritik klo desain dari multimedia kurang bagus. 

11. Apakah jabatan/jabatan memerlukan suatu koordinasi dengan jabatan lain 

dalam melakukan jabatan ini ? Jika ya, tuliskan jabatan pada bagian mana 

yang dijadikan koordinasi ? 

Jawaban : ya, Ketua HMPSM, Kadiv Akademik, Kadiv Internal, 

Fundraising, Public Relation. 

12. Apakah jabatan yang anda jabat memiliki rentang kendali ? Jika ya, berapa 

banyak rentang kendali yang anda miliki 

Jawaban : ya, 4 orang.  

13. Jika anda di promosikan atau naik jabatan, kandidat dengan spesifikasi 

seperti apa yang di harapkan bisa menggantikan anda ? 

Jawaban : adil, tegas, inisiatif, kreatif, bisa membuat hal baru. 

 

 

Semarang, 10 Maret 2018 

     

 

                                                                                         (Nickolas V) 
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Hasil Kuesioner Analisis Jabatan pada HMPSM 

 

Nama lengkap  : Ginka Rizki 

Jabatan  : Public Relation 2016/2017 

 

1. Gambarkan   mengenai fungsi dari jabatan yang anda lakukan di HMPSM 

Jawaban : sebagai penyalur segala info dari unika maupun dari univ luar. 

2. Apa saja tugas anda dalam melaksanakan jabatan di HMPSM 

Jawaban : share informasi dari prodi ke mahasiswa manajemen, mengurus 

LINE@ dan instagram, memberikan info berbagai kegiatan dari univ 

(SEMU, BEMU) dan univ lain. 

3. Apa saja tanggung jawab anda dalam melaksanakan jabatan di HMPSM 

Jawaban : tanggung jawab terhadap tugas jabatan. 

4. Wewenang apa saja  yang anda miliki dalam jabatan yang anda  jabat saat 

ini ? 

Jawaban : tidak mempunyai wewenang 

5. Bagaimana kondisi kerja yang ada dalam jabatan yang anda jabat ? 

Jawaban : kondusif, nyaman, menyenangkan. 

6. Untuk bisa melakukan jabatan ini, dibutuhkan IPK berapa ? 

Jawaban : minimal 2,75 

7. Apakah dibutuhkan keterampilan khusus yang harus dimiliki di jabatan anda 

? Jika ya, keterampilan khusus yang seperti apa ? 

Jawaban : ya, bisa mengoperasikan hp untuk menjadi admin di LINE@ dan 

instagram, dapat berkomunikasi dengan baik. 

8. Karakter seperti apa yang harus dimiliki di jabatan anda atau di organisasi 

HMPSM ? 

Jawaban : jujur, tegas, baik, sopan, dapat bekerja sama, mau mendengar 

pendapat, tanggung jawab. 

9. Apakah diperlukan pelatihan dalam melakukan jabatan ini ? Jika ya, 

pelatihan apa yang di lakukan ? 

Jawaban : ya, LKTD dan OOT. 
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10. Apakah diperlukan tuntutan mental dalam melakukan jabatan Anda ? Jika 

ya, tuliskan tuntutan mental seperti apa yang Anda lakukan pada jabatan 

Anda 

Jawaban : ya, harus bisa bekerja dengan semua deadline acara. 

11. Apakah jabatan/jabatan memerlukan suatu koordinasi dengan jabatan lain 

dalam melakukan jabatan ini ? Jika ya, tuliskan jabatan pada bagian mana 

yang dijadikan koordinasi ? 

Jawaban : ya, dengan kadiv dan publish department. 

12. Apakah jabatan yang anda jabat memiliki rentang kendali ? Jika ya, berapa 

banyak rentang kendali yang anda miliki 

Jawaban : tidak ada.  

13. Jika anda di promosikan atau naik jabatan, kandidat dengan spesifikasi 

seperti apa yang di harapkan bisa menggantikan anda ? 

Jawaban : berwawasan luas, banyak kenalan, aktif di sosmed, bisa 

bersosialisasi, ramah. 

 

 

Semarang, 10 Maret 2018 

 

 

          (Ginka Rizki) 
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Hasil Kuesioner Analisis Jabatan pada HMPSM 

 

Nama lengkap  : Odelia S 

Jabatan  : Public Relation 2 2017/2018 

 

1. Gambarkan   mengenai fungsi dari jabatan yang anda lakukan di HMPSM 

Jawaban : sebagai penyalur segala info dari SEMU & BEMU maupun dari 

univ lain. 

2. Apa saja tugas anda dalam melaksanakan jabatan di HMPSM 

Jawaban : mengelola LINE@, mencari fakta hari penting/ hari besar untuk 

diposting di ig, sebagai jembatan antara HMPSM dengan univ lain. 

3. Apa saja tanggung jawab anda dalam melaksanakan jabatan di HMPSM 

Jawaban : tanggung jawab terhadap tugas jabatan. 

4. Wewenang apa saja  yang anda miliki dalam jabatan yang anda  jabat saat 

ini ? 

Jawaban : tidak mempunyai wewenang 

5. Bagaimana kondisi kerja yang ada dalam jabatan yang anda jabat ? 

Jawaban : nyaman, saling bekerjasama. 

6. Untuk bisa melakukan jabatan ini, dibutuhkan IPK berapa ? 

Jawaban : minimal 2,75 

7. Apakah dibutuhkan keterampilan khusus yang harus dimiliki di jabatan anda 

? Jika ya, keterampilan khusus yang seperti apa ? 

Jawaban : ya, menguasai hp akun di LINE@ dan instagram, dapat 

berkomunikasi dengan baik dan jadi jembatan antara SEMU dan BEMU. 

8. Karakter seperti apa yang harus dimiliki di jabatan anda atau di organisasi 

HMPSM ? 

Jawaban : sopan, dapat bekerjasama, tegas, jujur. 

9. Apakah diperlukan pelatihan dalam melakukan jabatan ini ? Jika ya, 

pelatihan apa yang di lakukan ? 

Jawaban : ya, LKTD dan OOT. 



148 
 

10. Apakah diperlukan tuntutan mental dalam melakukan jabatan Anda ? Jika 

ya, tuliskan tuntutan mental seperti apa yang Anda lakukan pada jabatan 

Anda 

Jawaban : ya, harus bisa bekerja dengan semua deadline tugas dan kegiatan 

HMPSM. 

11. Apakah jabatan/jabatan memerlukan suatu koordinasi dengan jabatan lain 

dalam melakukan jabatan ini ? Jika ya, tuliskan jabatan pada bagian mana 

yang dijadikan koordinasi ? 

Jawaban : ya, dengan kadiv dan publish department. 

12. Apakah jabatan yang anda jabat memiliki rentang kendali ? Jika ya, berapa 

banyak rentang kendali yang anda miliki 

Jawaban : tidak ada.  

13. Jika anda di promosikan atau naik jabatan, kandidat dengan spesifikasi 

seperti apa yang di harapkan bisa menggantikan anda ? 

Jawaban : sabar, terbuka menerima saran, ontime. 

 

 

Semarang, 10 Maret 2018 

 

 

           (Odelia S) 
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Hasil Kuesioner Analisis Jabatan pada HMPSM 

 

Nama lengkap  : Stevanus Ronald A 

Jabatan  : Public Relation 1 2017/2018 

 

1. Gambarkan   mengenai fungsi dari jabatan yang anda lakukan di HMPSM 

Jawaban : sebagai penyalur informasi dari luar manajemen seperti SEMU 

& BEMU maupun dari univ lain. 

2. Apa saja tugas anda dalam melaksanakan jabatan di HMPSM 

Jawaban : mengelola LINE@, mencari fakta hari penting/ hari besar untuk 

diposting di ig, sebagai jembatan antara HMPSM dengan univ lain, 

mengurus kegiatan stuban. 

3. Apa saja tanggung jawab anda dalam melaksanakan jabatan di HMPSM 

Jawaban : tanggung jawab terhadap tugas jabatan. 

4. Wewenang apa saja  yang anda miliki dalam jabatan yang anda  jabat saat 

ini ? 

Jawaban : tidak mempunyai wewenang 

5. Bagaimana kondisi kerja yang ada dalam jabatan yang anda jabat ? 

Jawaban : nyaman, saling kerjasama satu sama lain. 

6. Untuk bisa melakukan jabatan ini, dibutuhkan IPK berapa ? 

Jawaban : minimal 2,75 

7. Apakah dibutuhkan keterampilan khusus yang harus dimiliki di jabatan anda 

? Jika ya, keterampilan khusus yang seperti apa ? 

Jawaban : ya, bisa menggunakan hp untuk jadi admin di LINE@ dan 

instagram, dapat berkomunikasi dengan baik dan jadi jembatan antara 

SEMU dan BEMU. 

8. Karakter seperti apa yang harus dimiliki di jabatan anda atau di organisasi 

HMPSM ? 

Jawaban : sopan, dapat bekerjasama, tegas, jujur, open minded, tanggung 

jawab. 
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9. Apakah diperlukan pelatihan dalam melakukan jabatan ini ? Jika ya, 

pelatihan apa yang di lakukan ? 

Jawaban : ya, LKTD dan OOT. 

10. Apakah diperlukan tuntutan mental dalam melakukan jabatan Anda ? Jika 

ya, tuliskan tuntutan mental seperti apa yang Anda lakukan pada jabatan 

Anda 

Jawaban : ya, harus bisa bekerja dengan semua deadline tugas dan kegiatan 

HMPSM. 

11. Apakah jabatan/jabatan memerlukan suatu koordinasi dengan jabatan lain 

dalam melakukan jabatan ini ? Jika ya, tuliskan jabatan pada bagian mana 

yang dijadikan koordinasi ? 

Jawaban : ya, dengan kadiv dan multimedia. 

12. Apakah jabatan yang anda jabat memiliki rentang kendali ? Jika ya, berapa 

banyak rentang kendali yang anda miliki 

Jawaban : tidak ada.  

13. Jika anda di promosikan atau naik jabatan, kandidat dengan spesifikasi 

seperti apa yang di harapkan bisa menggantikan anda ? 

Jawaban : sabar, tanggung jawab, terbuka menerima saran, ontime. 

 

 

Semarang, 10 Maret 2018 

 

 

     (Stevanus Ronald A) 
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Hasil Kuesioner Analisis Jabatan pada HMPSM 

 

Nama lengkap  : Nickolas Valentino 

Jabatan  : Publish Department 2016/2017 

 

1. Gambarkan   mengenai fungsi dari jabatan yang anda lakukan di HMPSM 

Jawaban : membuat desain untuk acara-acara HMPSM. 

2. Apa saja tugas anda dalam melaksanakan jabatan di HMPSM 

Jawaban : membuat poster, video, dan menjadi dokumentasi saat ada acara. 

3. Apa saja tanggung jawab anda dalam melaksanakan jabatan di HMPSM 

Jawaban : bertanggung jawab atas jabatan yang dilakukan. 

4. Wewenang apa saja  yang anda miliki dalam jabatan yang anda  jabat saat 

ini ? 

Jawaban : tidak mempunyai wewenang 

5. Bagaimana kondisi kerja yang ada dalam jabatan yang anda jabat ? 

Jawaban : kurang menyenangkan, karena kadiv eksternal jarang ikut rapat 

dan gak pernah membimbing staffnya 

6. Untuk bisa melakukan jabatan ini, dibutuhkan IPK berapa ? 

Jawaban : minimal 2,75 

7. Apakah dibutuhkan keterampilan khusus yang harus dimiliki di jabatan anda 

? Jika ya, keterampilan khusus yang seperti apa ? 

Jawaban : ya, bisa mengoperasikan laptop (corel draw dan photoshop) 

untuk ngedit desain. 

8. Karakter seperti apa yang harus dimiliki di jabatan anda atau di organisasi 

HMPSM ? 

Jawaban : tepat waktu, inisiatif. 

9. Apakah diperlukan pelatihan dalam melakukan jabatan ini ? Jika ya, 

pelatihan apa yang di lakukan ? 

Jawaban : ya, LKTD dan OOT. 
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10. Apakah diperlukan tuntutan mental dalam melakukan jabatan Anda ? Jika 

ya, tuliskan tuntutan mental seperti apa yang Anda lakukan pada jabatan 

Anda 

Jawaban : ya, siap dikritik klo desainnya kurang bagus. 

11. Apakah jabatan/jabatan memerlukan suatu koordinasi dengan jabatan lain 

dalam melakukan jabatan ini ? Jika ya, tuliskan jabatan pada bagian mana 

yang dijadikan koordinasi ? 

Jawaban : ya, ketua HMPSM, kadiv dan ketua acara. 

12. Apakah jabatan yang anda jabat memiliki rentang kendali ? Jika ya, berapa 

banyak rentang kendali yang anda miliki 

Jawaban : tidak ada.  

13. Jika anda di promosikan atau naik jabatan, kandidat dengan spesifikasi 

seperti apa yang di harapkan bisa menggantikan anda ? 

Jawaban : tepat waktu, bisa bekerja dibawah tekanan, bisa edit foto dan 

video. 

 

 

Semarang, 10 Maret 2018 

 

 

          (Nickolas V) 
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Hasil Kuesioner Analisis Jabatan pada HMPSM 

 

Nama lengkap  : Ade Ferdian 

Jabatan  : Multimedia 1 2017/2018 

 

1. Gambarkan   mengenai fungsi dari jabatan yang anda lakukan di HMPSM 

Jawaban : membuat desain untuk acara dan menjadi pubdok. 

2. Apa saja tugas anda dalam melaksanakan jabatan di HMPSM 

Jawaban : membuat poster, video, brosur, sertifikat, teaser acara, 

aftermovie, menjadi pubdok dalam acara, membuat template instagram, 

feeds instagram dan official merchandise manajemen. 

3. Apa saja tanggung jawab anda dalam melaksanakan jabatan di HMPSM 

Jawaban : bertanggung jawab atas jabatan sendiri. 

4. Wewenang apa saja  yang anda miliki dalam jabatan yang anda  jabat saat 

ini ? 

Jawaban : tidak mempunyai wewenang 

5. Bagaimana kondisi kerja yang ada dalam jabatan yang anda jabat ? 

Jawaban : menyenangkan, saling bantu satu sama lain. 

6. Untuk bisa melakukan jabatan ini, dibutuhkan IPK berapa ? 

Jawaban : minimal 2,75 

7. Apakah dibutuhkan keterampilan khusus yang harus dimiliki di jabatan anda 

? Jika ya, keterampilan khusus yang seperti apa ? 

Jawaban : ya, bisa mengoperasikan komputer/laptop (corel draw, 

photoshop, vegas pro, adobe premiere) untuk ngedit, dan bisa 

mengoperasikan kamera. 

8. Karakter seperti apa yang harus dimiliki di jabatan anda atau di organisasi 

HMPSM ? 

Jawaban : sopan, saling menghargai, ramah, kompak. 

9. Apakah diperlukan pelatihan dalam melakukan jabatan ini ? Jika ya, 

pelatihan apa yang di lakukan ? 

Jawaban : ya, LKTD dan OOT. 
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10. Apakah diperlukan tuntutan mental dalam melakukan jabatan Anda ? Jika 

ya, tuliskan tuntutan mental seperti apa yang Anda lakukan pada jabatan 

Anda 

Jawaban : ya, siap kerja dengan deadline desain-desain numpuk. 

11. Apakah jabatan/jabatan memerlukan suatu koordinasi dengan jabatan lain 

dalam melakukan jabatan ini ? Jika ya, tuliskan jabatan pada bagian mana 

yang dijadikan koordinasi ? 

Jawaban : ya, ketua HMPSM, kadiv dan ketua acara. 

12. Apakah jabatan yang anda jabat memiliki rentang kendali ? Jika ya, berapa 

banyak rentang kendali yang anda miliki 

Jawaban : tidak ada.  

13. Jika anda di promosikan atau naik jabatan, kandidat dengan spesifikasi 

seperti apa yang di harapkan bisa menggantikan anda ? 

Jawaban : punya kemampuan fotografi, bisa edit foto dan video, rapi, 

perfeksionis, sopan dan dapat bekerja dalam tim. 

 

 

Semarang, 10 Maret 2018 

 

 

         (Ade Ferdian) 
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Hasil Kuesioner Analisis Jabatan pada HMPSM 

 

Nama lengkap  : Deo Varens 

Jabatan  : Multimedia 2 2017/2018 

 

1. Gambarkan   mengenai fungsi dari jabatan yang anda lakukan di HMPSM 

Jawaban : membuat desain untuk setiap acara HMPSM 

2. Apa saja tugas anda dalam melaksanakan jabatan di HMPSM 

Jawaban : membuat poster, video, brosur, sertifikat, teaser acara, 

aftermovie, menjadi pubdok dalam acara, membuat template instagram, 

feeds instagram dan official merchandise manajemen 

3. Apa saja tanggung jawab anda dalam melaksanakan jabatan di HMPSM 

Jawaban : bertanggung jawab atas jabatan sendiri. 

4. Wewenang apa saja  yang anda miliki dalam jabatan yang anda  jabat saat 

ini ? 

Jawaban : tidak mempunyai wewenang 

5. Bagaimana kondisi kerja yang ada dalam jabatan yang anda jabat ? 

Jawaban : menyenangkan, saling bantu satu sama lain, kompak. 

6. Untuk bisa melakukan jabatan ini, dibutuhkan IPK berapa ? 

Jawaban : minimal 2,75 

7. Apakah dibutuhkan keterampilan khusus yang harus dimiliki di jabatan anda 

? Jika ya, keterampilan khusus yang seperti apa ? 

Jawaban : ya, bisa mengoperasikan komputer/laptop (corel draw, 

photoshop, vegas pro, adobe premiere) untuk ngedit, dan bisa 

mengoperasikan kamera, pintar fotografi. 

8. Karakter seperti apa yang harus dimiliki di jabatan anda atau di organisasi 

HMPSM ? 

Jawaban : sopan, saling menghargai, ramah, kompak. 

9. Apakah diperlukan pelatihan dalam melakukan jabatan ini ? Jika ya, 

pelatihan apa yang di lakukan ? 

Jawaban : ya, LKTD dan OOT. 
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10. Apakah diperlukan tuntutan mental dalam melakukan jabatan Anda ? Jika 

ya, tuliskan tuntutan mental seperti apa yang Anda lakukan pada jabatan 

Anda 

Jawaban : ya, siap kerja dengan deadline karena banyak acara sehingga 

banyak desain yang dibuat. 

11. Apakah jabatan/jabatan memerlukan suatu koordinasi dengan jabatan lain 

dalam melakukan jabatan ini ? Jika ya, tuliskan jabatan pada bagian mana 

yang dijadikan koordinasi ? 

Jawaban : ya, ketua HMPSM, kadiv dan ketua acara. 

12. Apakah jabatan yang anda jabat memiliki rentang kendali ? Jika ya, berapa 

banyak rentang kendali yang anda miliki 

Jawaban : tidak ada.  

13. Jika anda di promosikan atau naik jabatan, kandidat dengan spesifikasi 

seperti apa yang di harapkan bisa menggantikan anda ? 

Jawaban : punya kemampuan fotografi, bisa edit foto dan video, rapi, 

perfeksionis, sopan dan dapat bekerja dalam tim. 

 

 

Semarang, 10 Maret 2018 

 

 

       (Deo Varens W) 
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Hasil Kuesioner Analisis Jabatan pada HMPSM 

 

Nama lengkap  : Andreas Sugiarto 

Jabatan  : Kepala Divisi Akademik 2016/2017 

 

1. Gambarkan   mengenai fungsi dari jabatan yang anda lakukan di HMPSM 

Jawaban : sebagai pelaksana mengembangkan hardskill dan softskill 

mahasiswa. 

2. Apa saja tugas anda dalam melaksanakan jabatan di HMPSM 

Jawaban : membuat kompetisi manajemen nasional, cari info lomba, 

memilih perwakila mahasiswa untuk jadi peserta lomba di luar kampus, 

merancang program kerja akademik untuk mengembangkan hardskill dan 

softskill seperti pelatihan, bimbingan dll. 

3. Apa saja tanggung jawab anda dalam melaksanakan jabatan di HMPSM 

Jawaban : bertanggung jawab ke semua kegiatan yang dilakukan oleh 

bawahan. 

4. Wewenang apa saja  yang anda miliki dalam jabatan yang anda  jabat saat 

ini ? 

Jawaban : mengevaluasi bawahan. 

5. Bagaimana kondisi kerja yang ada dalam jabatan yang anda jabat ? 

Jawaban : menyenangkan. 

6. Untuk bisa melakukan jabatan ini, dibutuhkan IPK berapa ? 

Jawaban : minimal 2,75 

7. Apakah dibutuhkan keterampilan khusus yang harus dimiliki di jabatan anda 

? Jika ya, keterampilan khusus yang seperti apa ? 

Jawaban : membuat paper lomba, buat proposal untuk pengajuan dana. 

8. Karakter seperti apa yang harus dimiliki di jabatan anda atau di organisasi 

HMPSM ? 

Jawaban : cepat tanggap, inisiatif, peduli. 

9. Apakah diperlukan pelatihan dalam melakukan jabatan ini ? Jika ya, 

pelatihan apa yang di lakukan ? 
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Jawaban : ya, LKTD dan OOT. 

10. Apakah diperlukan tuntutan mental dalam melakukan jabatan Anda ? Jika 

ya, tuliskan tuntutan mental seperti apa yang Anda lakukan pada jabatan 

Anda 

Jawaban : ya bekerja dengan deadline. 

11. Apakah jabatan/jabatan memerlukan suatu koordinasi dengan jabatan lain 

dalam melakukan jabatan ini ? Jika ya, tuliskan jabatan pada bagian mana 

yang dijadikan koordinasi ? 

Jawaban : ketua, wakil, sekretaris, hrd, hsd, kadiv pr & tech, multimedia 

dan pr. 

12. Apakah jabatan yang anda jabat memiliki rentang kendali ? Jika ya, berapa 

banyak rentang kendali yang anda miliki 

Jawaban : 3 orang.  

13. Jika anda di promosikan atau naik jabatan, kandidat dengan spesifikasi 

seperti apa yang di harapkan bisa menggantikan anda ? 

Jawaban : inisiatif, peduli, kreatif, tanggung jawab, leadership, 

berpengalaman. 

 

 

Semarang, 10 Maret 2018 

 

 

       (Andreas Sugiarto) 
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Hasil Kuesioner Analisis Jabatan pada HMPSM 

 

Nama lengkap  : Laurentius Galih 

Jabatan  : Kepala Divisi Akademik 2017/2018 

 

1. Gambarkan   mengenai fungsi dari jabatan yang anda lakukan di HMPSM 

Jawaban : untuk mengembangkan hardskill dan softskill mahasiswa. 

2. Apa saja tugas anda dalam melaksanakan jabatan di HMPSM 

Jawaban : mengontrol dan membimbing bawahan, mencari peserta buat 

kompetisi jika tidak ada  perlu ikut sendiri atau cari di hmpsm. 

3. Apa saja tanggung jawab anda dalam melaksanakan jabatan di HMPSM 

Jawaban : tanggung jawab ke semua kegiatan yang dilakukan bawahan. 

4. Wewenang apa saja  yang anda miliki dalam jabatan yang anda  jabat saat 

ini ? 

Jawaban : evaluasi bawahan. 

5. Bagaimana kondisi kerja yang ada dalam jabatan yang anda jabat ? 

Jawaban : penuh tantangan. 

6. Untuk bisa melakukan jabatan ini, dibutuhkan IPK berapa ? 

Jawaban : minimal 2,75 

7. Apakah dibutuhkan keterampilan khusus yang harus dimiliki di jabatan anda 

? Jika ya, keterampilan khusus yang seperti apa ? 

Jawaban : punya wawasan yang luas, punya jiwa pemimpin. 

8. Karakter seperti apa yang harus dimiliki di jabatan anda atau di organisasi 

HMPSM ? 

Jawaban : sopan santun, tidak sombong dan rendah hati. 

9. Apakah diperlukan pelatihan dalam melakukan jabatan ini ? Jika ya, 

pelatihan apa yang di lakukan ? 

Jawaban : ya, LKTD dan OOT. 

10. Apakah diperlukan tuntutan mental dalam melakukan jabatan Anda ? Jika 

ya, tuliskan tuntutan mental seperti apa yang Anda lakukan pada jabatan 

Anda 
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Jawaban : ya bekerja dengan deadline. 

11. Apakah jabatan/jabatan memerlukan suatu koordinasi dengan jabatan lain 

dalam melakukan jabatan ini ? Jika ya, tuliskan jabatan pada bagian mana 

yang dijadikan koordinasi ? 

Jawaban : ketua, wakil, sekretaris, kadiv operasional, kadiv pr & tech. 

12. Apakah jabatan yang anda jabat memiliki rentang kendali ? Jika ya, berapa 

banyak rentang kendali yang anda miliki 

Jawaban : 3 orang.  

13. Jika anda di promosikan atau naik jabatan, kandidat dengan spesifikasi 

seperti apa yang di harapkan bisa menggantikan anda ? 

Jawaban : pintar, bisa memimpin, punya banyak kolega, berkarakter, serius 

dan berorientasi kedepan. 

 

 

Semarang, 10 Maret 2018 

 

 

      (Laurentius Galih) 
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Hasil Kuesioner Analisis Jabatan pada HMPSM 

 

Nama lengkap  : Yasmin Sakina 

Jabatan  : Human Resource Development 2016/2017 

 

1. Gambarkan   mengenai fungsi dari jabatan yang anda lakukan di HMPSM 

Jawaban : mencari bibit unggul mahasiswa. 

2. Apa saja tugas anda dalam melaksanakan jabatan di HMPSM 

Jawaban : memberi informasi dari prodi ke mahasiswa, menyampaikan 

aspirasi mahasiswa, bantu prodi dalam sosialisasi ke mahasiswa. 

3. Apa saja tanggung jawab anda dalam melaksanakan jabatan di HMPSM 

Jawaban : tanggung jawab ke jabatan sendiri. 

4. Wewenang apa saja  yang anda miliki dalam jabatan yang anda  jabat saat 

ini ? 

Jawaban : tidak ada. 

5. Bagaimana kondisi kerja yang ada dalam jabatan yang anda jabat ? 

Jawaban : efektif, nyaman, efisien. 

6. Untuk bisa melakukan jabatan ini, dibutuhkan IPK berapa ? 

Jawaban : minimal 2,75 

7. Apakah dibutuhkan keterampilan khusus yang harus dimiliki di jabatan anda 

? Jika ya, keterampilan khusus yang seperti apa ? 

Jawaban : harus professional dan ontime dalam bekerja. 

8. Karakter seperti apa yang harus dimiliki di jabatan anda atau di organisasi 

HMPSM ? 

Jawaban : sopan, peduli, kritis. 

9. Apakah diperlukan pelatihan dalam melakukan jabatan ini ? Jika ya, 

pelatihan apa yang di lakukan ? 

Jawaban : ya, LKTD dan OOT. 

10. Apakah diperlukan tuntutan mental dalam melakukan jabatan Anda ? Jika 

ya, tuliskan tuntutan mental seperti apa yang Anda lakukan pada jabatan 

Anda 



162 
 

Jawaban : ya bekerja sesuai dengan deadline. 

11. Apakah jabatan/jabatan memerlukan suatu koordinasi dengan jabatan lain 

dalam melakukan jabatan ini ? Jika ya, tuliskan jabatan pada bagian mana 

yang dijadikan koordinasi ? 

Jawaban : dengan kadiv akademik. 

12. Apakah jabatan yang anda jabat memiliki rentang kendali ? Jika ya, berapa 

banyak rentang kendali yang anda miliki 

Jawaban : tidak ada.  

13. Jika anda di promosikan atau naik jabatan, kandidat dengan spesifikasi 

seperti apa yang di harapkan bisa menggantikan anda ? 

Jawaban : ontime, bekerja sama, bersikap professional. 

 

 

Semarang, 10 Maret 2018 

 

 

        (Yasmin Sakina) 
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Hasil Kuesioner Analisis Jabatan pada HMPSM 

 

Nama lengkap  : Michael Ardito 

Jabatan  : Human Resource Development 1 2017/2018 

 

1. Gambarkan   mengenai fungsi dari jabatan yang anda lakukan di HMPSM 

Jawaban : mengembangkan hardskill dan softskill mahasiswa. 

2. Apa saja tugas anda dalam melaksanakan jabatan di HMPSM 

Jawaban : membimbing mahasiswa yang akan ikut lomba, membantu 

mahasiswa lomba untuk mendapatkan dana dari prodi, mencari mahasiswa 

untuk lomba. 

3. Apa saja tanggung jawab anda dalam melaksanakan jabatan di HMPSM 

Jawaban : tanggung jawab ke jabatan sendiri. 

4. Wewenang apa saja  yang anda miliki dalam jabatan yang anda  jabat saat 

ini ? 

Jawaban : tidak ada. 

5. Bagaimana kondisi kerja yang ada dalam jabatan yang anda jabat ? 

Jawaban : efektif, nyaman, efisien. 

6. Untuk bisa melakukan jabatan ini, dibutuhkan IPK berapa ? 

Jawaban : minimal 2,75 

7. Apakah dibutuhkan keterampilan khusus yang harus dimiliki di jabatan anda 

? Jika ya, keterampilan khusus yang seperti apa ? 

Jawaban : keterampilan buat proposal, bisa bekerja sama. 

8. Karakter seperti apa yang harus dimiliki di jabatan anda atau di organisasi 

HMPSM ? 

Jawaban : jujur, disiplin, pemikiran terbuka dan bisa bekerja sama. 

9. Apakah diperlukan pelatihan dalam melakukan jabatan ini ? Jika ya, 

pelatihan apa yang di lakukan ? 

Jawaban : ya, LKTD dan OOT. 
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10. Apakah diperlukan tuntutan mental dalam melakukan jabatan Anda ? Jika 

ya, tuliskan tuntutan mental seperti apa yang Anda lakukan pada jabatan 

Anda 

Jawaban : ya bekerja sesuai dengan deadline. 

11. Apakah jabatan/jabatan memerlukan suatu koordinasi dengan jabatan lain 

dalam melakukan jabatan ini ? Jika ya, tuliskan jabatan pada bagian mana 

yang dijadikan koordinasi ? 

Jawaban : dengan kadiv operasional, kadiv akademik, hsd, pr dan 

multimedia. 

12. Apakah jabatan yang anda jabat memiliki rentang kendali ? Jika ya, berapa 

banyak rentang kendali yang anda miliki 

Jawaban : tidak ada.  

13. Jika anda di promosikan atau naik jabatan, kandidat dengan spesifikasi 

seperti apa yang di harapkan bisa menggantikan anda ? 

Jawaban : bisa bekerja sama, tanggung jawab, mau belajar hal baru, 

semangat. 

 

 

Semarang, 10 Maret 2018 

 

 

        (Michael Ardito) 
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Hasil Kuesioner Analisis Jabatan pada HMPSM 

 

Nama lengkap  : Reza Arsya 

Jabatan  : Human Resource Development 2 2017/2018 

 

1. Gambarkan   mengenai fungsi dari jabatan yang anda lakukan di HMPSM 

Jawaban : mengembangkan hardskill dan softskill mahasiswa. 

2. Apa saja tugas anda dalam melaksanakan jabatan di HMPSM 

Jawaban : buat proposal mengenai permohonan biaya untuk disampaikan 

ke prodi bagi mahasiswa yang lolos lomba, rutin mencari info lomba, 

mencarikan dosen pembimbing untuk lomba. 

3. Apa saja tanggung jawab anda dalam melaksanakan jabatan di HMPSM 

Jawaban : tanggung jawab ke jabatan sendiri. 

4. Wewenang apa saja  yang anda miliki dalam jabatan yang anda  jabat saat 

ini ? 

Jawaban : tidak ada. 

5. Bagaimana kondisi kerja yang ada dalam jabatan yang anda jabat ? 

Jawaban : efektif, nyaman, efisien. 

6. Untuk bisa melakukan jabatan ini, dibutuhkan IPK berapa ? 

Jawaban : minimal 2,75 

7. Apakah dibutuhkan keterampilan khusus yang harus dimiliki di jabatan anda 

? Jika ya, keterampilan khusus yang seperti apa ? 

Jawaban : keterampilan buat proposal, bisa bekerja sama. 

8. Karakter seperti apa yang harus dimiliki di jabatan anda atau di organisasi 

HMPSM ? 

Jawaban : bersikap baik dalam perbuatan dan ucapan, selalu ingin tau, 

tidak cepat puas, memiliki pemikiran terbuka, bisa bekerja sama dalam tim. 

9. Apakah diperlukan pelatihan dalam melakukan jabatan ini ? Jika ya, 

pelatihan apa yang di lakukan ? 

Jawaban : ya, LKTD dan OOT. 
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10. Apakah diperlukan tuntutan mental dalam melakukan jabatan Anda ? Jika 

ya, tuliskan tuntutan mental seperti apa yang Anda lakukan pada jabatan 

Anda 

Jawaban : ya bekerja sesuai dengan deadline. 

11. Apakah jabatan/jabatan memerlukan suatu koordinasi dengan jabatan lain 

dalam melakukan jabatan ini ? Jika ya, tuliskan jabatan pada bagian mana 

yang dijadikan koordinasi ? 

Jawaban : dengan kadiv operasional, kadiv akademik, hsd, pr dan 

multimedia. 

12. Apakah jabatan yang anda jabat memiliki rentang kendali ? Jika ya, berapa 

banyak rentang kendali yang anda miliki 

Jawaban : tidak ada.  

13. Jika anda di promosikan atau naik jabatan, kandidat dengan spesifikasi 

seperti apa yang di harapkan bisa menggantikan anda ? 

Jawaban : yang dapat bertanggung jawab, jujur, mau belajar hal baru, 

bersemangat, memiliki etos kerja tinggi, berdedikasi tinggi dalam 

jabatannya. 

 

 

Semarang, 10 Maret 2018 

 

 

        (Reza Arsya) 
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Hasil Kuesioner Analisis Jabatan pada HMPSM 

 

Nama lengkap  : Calista Nadia 

Jabatan  : Hard Skill Development 1 2016/2017 

 

1. Gambarkan   mengenai fungsi dari jabatan yang anda lakukan di HMPSM 

Jawaban : mengembangkan hardskill dan softskill mahasiswa. 

2. Apa saja tugas anda dalam melaksanakan jabatan di HMPSM 

Jawaban : menjalankan program kerja glowmention, menjalankan program 

kerja glowfactor, mengikuti lomba, membimbing mahasiswa yang ikut 

lomba. 

3. Apa saja tanggung jawab anda dalam melaksanakan jabatan di HMPSM 

Jawaban : tanggung jawab ke jabatan sendiri. 

4. Wewenang apa saja  yang anda miliki dalam jabatan yang anda  jabat saat 

ini ? 

Jawaban : tidak ada. 

5. Bagaimana kondisi kerja yang ada dalam jabatan yang anda jabat ? 

Jawaban : sangat baik, semua angota saling membantu. 

6. Untuk bisa melakukan jabatan ini, dibutuhkan IPK berapa ? 

Jawaban : minimal 2,75 

7. Apakah dibutuhkan keterampilan khusus yang harus dimiliki di jabatan anda 

? Jika ya, keterampilan khusus yang seperti apa ? 

Jawaban : ya, pengetahuan manajemen agar bisa membimbing anak lomba. 

8. Karakter seperti apa yang harus dimiliki di jabatan anda atau di organisasi 

HMPSM ? 

Jawaban : berintegritas, jujur, mau belajar, tanggung jawab, saling 

menghargai, open minded. 

9. Apakah diperlukan pelatihan dalam melakukan jabatan ini ? Jika ya, 

pelatihan apa yang di lakukan ? 

Jawaban : ya, LKTD dan OOT. 



168 
 

10. Apakah diperlukan tuntutan mental dalam melakukan jabatan Anda ? Jika 

ya, tuliskan tuntutan mental seperti apa yang Anda lakukan pada jabatan 

Anda 

Jawaban : ya bekerja dibawah tekanan. 

11. Apakah jabatan/jabatan memerlukan suatu koordinasi dengan jabatan lain 

dalam melakukan jabatan ini ? Jika ya, tuliskan jabatan pada bagian mana 

yang dijadikan koordinasi ? 

Jawaban : dengan ketua, wakil, sekretaris, bendahara, kadiv akademik, hrd, 

multimedia. 

12. Apakah jabatan yang anda jabat memiliki rentang kendali ? Jika ya, berapa 

banyak rentang kendali yang anda miliki 

Jawaban : tidak ada.  

13. Jika anda di promosikan atau naik jabatan, kandidat dengan spesifikasi 

seperti apa yang di harapkan bisa menggantikan anda ? 

Jawaban : mau belajar, bertanggung jawab, tekun, open minded. 

 

 

Semarang, 10 Maret 2018 

 

 

        (Calista Nadia) 
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Hasil Kuesioner Analisis Jabatan pada HMPSM 

 

Nama lengkap  : Ruth Prasetyani 

Jabatan  : Hard Skill Development 2 2016/2017 

 

1. Gambarkan   mengenai fungsi dari jabatan yang anda lakukan di HMPSM 

Jawaban : mengembangkan hardskill dan softskill mahasiswa. 

2. Apa saja tugas anda dalam melaksanakan jabatan di HMPSM 

Jawaban : menjalankan program kerja glowmention, menjalankan program 

kerja glowfactor, mengikuti lomba, membimbing mahasiswa yang ikut 

lomba, menjadi perantara antara prodi dengan mahasiswa. 

3. Apa saja tanggung jawab anda dalam melaksanakan jabatan di HMPSM 

Jawaban : tanggung jawab ke jabatan sendiri. 

4. Wewenang apa saja  yang anda miliki dalam jabatan yang anda  jabat saat 

ini ? 

Jawaban : tidak ada. 

5. Bagaimana kondisi kerja yang ada dalam jabatan yang anda jabat ? 

Jawaban : kondusif. 

6. Untuk bisa melakukan jabatan ini, dibutuhkan IPK berapa ? 

Jawaban : minimal 2,75 

7. Apakah dibutuhkan keterampilan khusus yang harus dimiliki di jabatan anda 

? Jika ya, keterampilan khusus yang seperti apa ? 

Jawaban : harus pintar karena membantu mahasiswa lain dalam lomba. 

8. Karakter seperti apa yang harus dimiliki di jabatan anda atau di organisasi 

HMPSM ? 

Jawaban : tanggung jawab dan cekatan. 

9. Apakah diperlukan pelatihan dalam melakukan jabatan ini ? Jika ya, 

pelatihan apa yang di lakukan ? 

Jawaban : ya, LKTD dan OOT. 
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10. Apakah diperlukan tuntutan mental dalam melakukan jabatan Anda ? Jika 

ya, tuliskan tuntutan mental seperti apa yang Anda lakukan pada jabatan 

Anda 

Jawaban : ya bekerja dibawah tekanan. 

11. Apakah jabatan/jabatan memerlukan suatu koordinasi dengan jabatan lain 

dalam melakukan jabatan ini ? Jika ya, tuliskan jabatan pada bagian mana 

yang dijadikan koordinasi ? 

Jawaban : dengan ketua, wakil, sekretaris, bendahara, kadiv akademik, hrd, 

multimedia. 

12. Apakah jabatan yang anda jabat memiliki rentang kendali ? Jika ya, berapa 

banyak rentang kendali yang anda miliki 

Jawaban : tidak ada.  

13. Jika anda di promosikan atau naik jabatan, kandidat dengan spesifikasi 

seperti apa yang di harapkan bisa menggantikan anda ? 

Jawaban : pintar, mampu berkoordinasi dengan baik, teliti, rajin, 

penetahuan yang luas. 

 

 

Semarang, 10 Maret 2018 

 

 

       (Ruth Prasetyani) 
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Hasil Kuesioner Analisis Jabatan pada HMPSM 

 

Nama lengkap  : Cahya Ramadhani 

Jabatan  : Hard Skill Development 2017/2018 

 

1. Gambarkan   mengenai fungsi dari jabatan yang anda lakukan di HMPSM 

Jawaban : mengembangkan hardskill dan softskill mahasiswa. 

2. Apa saja tugas anda dalam melaksanakan jabatan di HMPSM 

Jawaban : membimbing mahasiswa yang ikut lomba, mencari mahasiswa 

untuk mengikuti lomba jika tidak ada perlu ikut sendiri atau mencari di 

hmpsm, menyalurkan informasi perkuliahan ke mahasiswa via sosmed 

hmpsm dengan menyerahkannya ke pr. 

3. Apa saja tanggung jawab anda dalam melaksanakan jabatan di HMPSM 

Jawaban : tanggung jawab ke jabatan sendiri. 

4. Wewenang apa saja  yang anda miliki dalam jabatan yang anda  jabat saat 

ini ? 

Jawaban : tidak ada. 

5. Bagaimana kondisi kerja yang ada dalam jabatan yang anda jabat ? 

Jawaban : produktif, aman dan terkendali. 

6. Untuk bisa melakukan jabatan ini, dibutuhkan IPK berapa ? 

Jawaban : minimal 2,75 

7. Apakah dibutuhkan keterampilan khusus yang harus dimiliki di jabatan anda 

? Jika ya, keterampilan khusus yang seperti apa ? 

Jawaban : teliti dalam membaca proposal, mencarikan dosen yang nyaman 

bagi peserta. 

8. Karakter seperti apa yang harus dimiliki di jabatan anda atau di organisasi 

HMPSM ? 

Jawaban : tanggung jawab, sopan, jujur, rendah hati, bisa bekerja dalam 

tim. 

9. Apakah diperlukan pelatihan dalam melakukan jabatan ini ? Jika ya, 

pelatihan apa yang di lakukan ? 
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Jawaban : ya, LKTD dan OOT. 

10. Apakah diperlukan tuntutan mental dalam melakukan jabatan Anda ? Jika 

ya, tuliskan tuntutan mental seperti apa yang Anda lakukan pada jabatan 

Anda 

Jawaban : ya bekerja dibawah tekanan. 

11. Apakah jabatan/jabatan memerlukan suatu koordinasi dengan jabatan lain 

dalam melakukan jabatan ini ? Jika ya, tuliskan jabatan pada bagian mana 

yang dijadikan koordinasi ? 

Jawaban : dengan ketua, wakil, sekretaris, bendahara, kadiv akademik, hrd, 

multimedia. 

12. Apakah jabatan yang anda jabat memiliki rentang kendali ? Jika ya, berapa 

banyak rentang kendali yang anda miliki 

Jawaban : tidak ada.  

13. Jika anda di promosikan atau naik jabatan, kandidat dengan spesifikasi 

seperti apa yang di harapkan bisa menggantikan anda ? 

Jawaban : bertanggung jawab, bekerja sama dalam tim, jujur, ramah, tegas, 

bekerja sesuai deadline. 

 

 

Semarang, 10 Maret 2018 

 

 

     (Cahya Ramadhani) 
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Hasil Kuesioner Analisis Jabatan pada HMPSM 

 

Nama lengkap  : Mutiara Nurul C 

Jabatan  : Kepala Divisi Internal 2016/2017 

 

1. Gambarkan   mengenai fungsi dari jabatan yang anda lakukan di HMPSM 

Jawaban : menjadi penghubung antara Program Studi Manajemen dengan 

mahasiswa terkait info kuliah. 

2. Apa saja tugas anda dalam melaksanakan jabatan di HMPSM 

Jawaban : membantu mengelola LINE@ HMPSM, membimbing dan 

mendampingi staff internal, mengakrabkan anggota HMPSM 

3. Apa saja tanggung jawab anda dalam melaksanakan jabatan di HMPSM 

Jawaban : bertanggung jawab pada setiap jabatan yang dilakukan oleh 

anggota divisi internal. 

4. Wewenang apa saja  yang anda miliki dalam jabatan yang anda  jabat saat 

ini ? 

Jawaban : mengevaluasi setiap tugas yang telah dilakukan para staff. 

5. Bagaimana kondisi kerja yang ada dalam jabatan yang anda jabat ? 

Jawaban : nyaman, kekeluargaan. 

6. Untuk bisa melakukan jabatan ini, dibutuhkan IPK berapa ? 

Jawaban : minimal 2,75 

7. Apakah dibutuhkan keterampilan khusus yang harus dimiliki di jabatan anda 

? Jika ya, keterampilan khusus yang seperti apa ? 

Jawaban : ya, bisa mengoperasikan laptop untuk membuat lembar evaluasi 

kerja para staff internal, bisa mengoperasikan hp untuk mengelola sosial 

media HMPSM, bisamengatur dan berkoordinasi dengan baik dengan para 

staff. 

8. Karakter seperti apa yang harus dimiliki di jabatan anda atau di organisasi 

HMPSM ? 

Jawaban : jujur, sopan, peduli, inisiatif, rendah hati 
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9. Apakah diperlukan pelatihan dalam melakukan jabatan ini ? Jika ya, 

pelatihan apa yang di lakukan ? 

Jawaban : ya, LKTD dan OOT. 

10. Apakah diperlukan tuntutan mental dalam melakukan jabatan Anda ? Jika 

ya, tuliskan tuntutan mental seperti apa yang Anda lakukan pada jabatan 

Anda 

Jawaban : ya, harus siap bekerja dengan deadline apalagi kalau tugas 

kuliahnya banyak, harus pintar bagi waktu karena acara HMPSM banyak 

yang dadakan dari progdi. 

11. Apakah jabatan/jabatan memerlukan suatu koordinasi dengan jabatan lain 

dalam melakukan jabatan ini ? Jika ya, tuliskan jabatan pada bagian mana 

yang dijadikan koordinasi ? 

Jawaban : ya, dengan semua anggota HMPSM. 

12. Apakah jabatan yang anda jabat memiliki rentang kendali ? Jika ya, berapa 

banyak rentang kendali yang anda miliki 

Jawaban : ya, 3 orang. 

13. Jika anda di promosikan atau naik jabatan, kandidat dengan spesifikasi 

seperti apa yang di harapkan bisa menggantikan anda ? 

Jawaban : kreatif, dapat bekerja sama, peduli. 

 

 

Semarang, 10 Maret 2018 

 

 

     (Mutiara Nurul C) 
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Hasil Kuesioner Analisis Jabatan pada HMPSM 

 

Nama lengkap  : Vivi 

Jabatan  : Kepala Divisi Operasional 2017/2018 

 

1. Gambarkan   mengenai fungsi dari jabatan yang anda lakukan di HMPSM 

Jawaban : menjembatani program studi manajemen dengan mahasiswa 

tentang info kuliah. 

2. Apa saja tugas anda dalam melaksanakan jabatan di HMPSM 

Jawaban : mengakrabkan antar anggota HMPSM, mengontrol, mengawasi 

dan membimbing staff operasional HMPSM. 

3. Apa saja tanggung jawab anda dalam melaksanakan jabatan di HMPSM 

Jawaban : bertanggung jawab pada setiap jabatan yang dilakukan oleh 

anggota staff operasional. 

4. Wewenang apa saja  yang anda miliki dalam jabatan yang anda  jabat saat 

ini ? 

Jawaban : mengevaluasi tugas yang telah dilakukan oleh masing-masing 

staff operasional. 

5. Bagaimana kondisi kerja yang ada dalam jabatan yang anda jabat ? 

Jawaban : nyaman dan penuh rasa kekeluargaan. 

6. Untuk bisa melakukan jabatan ini, dibutuhkan IPK berapa ? 

Jawaban : minimal 2,75 

7. Apakah dibutuhkan keterampilan khusus yang harus dimiliki di jabatan anda 

? Jika ya, keterampilan khusus yang seperti apa ? 

Jawaban : ya, keterampilan mengoperasi-kan laptop/sejenis untuk 

membuat evaluasi kerja para staff internal, bisa mengoperasikan hp untuk 

mengelola sosial media HMPSM, dapat mengatur dan berkoordinasi dengan 

baik dengan para staff. 

8. Karakter seperti apa yang harus dimiliki di jabatan anda atau di organisasi 

HMPSM ? 

Jawaban : jujur, sopan, rendah hati, peduli 
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9. Apakah diperlukan pelatihan dalam melakukan jabatan ini ? Jika ya, 

pelatihan apa yang di lakukan ? 

Jawaban : ya, LKTD dan OOT. 

10. Apakah diperlukan tuntutan mental dalam melakukan jabatan Anda ? Jika 

ya, tuliskan tuntutan mental seperti apa yang Anda lakukan pada jabatan 

Anda 

Jawaban : ya, harus siap bekerja dengan deadline apalagi kalau tugas 

kuliahnya banyak, harus pintar bagi waktu. 

11. Apakah jabatan/jabatan memerlukan suatu koordinasi dengan jabatan lain 

dalam melakukan jabatan ini ? Jika ya, tuliskan jabatan pada bagian mana 

yang dijadikan koordinasi ? 

Jawaban : ya, dengan semua staff operasional dan divisi PR & Tech, ketua 

dan wakil. 

12. Apakah jabatan yang anda jabat memiliki rentang kendali ? Jika ya, berapa 

banyak rentang kendali yang anda miliki 

Jawaban : ya, 3 orang. 

13. Jika anda di promosikan atau naik jabatan, kandidat dengan spesifikasi 

seperti apa yang di harapkan bisa menggantikan anda ? 

Jawaban : kreatif, dapat bekerja sama, peduli, dapat diandalkan. 

 

 

Semarang, 10 Maret 2018 

 

 

      (Vivi) 
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Hasil Kuesioner Analisis Jabatan pada HMPSM 

 

Nama lengkap  : Silsia 

Jabatan  : Caderization 1 2016/2017 

 

1. Gambarkan   mengenai fungsi dari jabatan yang anda lakukan di HMPSM 

Jawaban : mencari kader yang unggul untuk HMPSM periode selanjutnya. 

2. Apa saja tugas anda dalam melaksanakan jabatan di HMPSM 

Jawaban : merencanakan segala keperluan untuk perekrutan (membuat 

google form). 

3. Apa saja tanggung jawab anda dalam melaksanakan jabatan di HMPSM 

Jawaban : tanggung jawab terhadap mencari kader yang benar-benar sesuai 

dengan kriteria. 

4. Wewenang apa saja  yang anda miliki dalam jabatan yang anda  jabat saat 

ini ? 

Jawaban : tidak ada, wewenang di Kadiv. 

5. Bagaimana kondisi kerja yang ada dalam jabatan yang anda jabat ? 

Jawaban : kondusif, santai tapi saat rapat harus serius. 

6. Untuk bisa melakukan jabatan ini, dibutuhkan IPK berapa ? 

Jawaban : minimal 2,75 

7. Apakah dibutuhkan keterampilan khusus yang harus dimiliki di jabatan anda 

? Jika ya, keterampilan khusus yang seperti apa ? 

Jawaban : ya, bisa mengoperasikan laptop untuk membuat segala materi 

perekrutan (pertanyaan wawancara, jadwal, konsep seleksi, materi seleksi, 

dsb). 

8. Karakter seperti apa yang harus dimiliki di jabatan anda atau di organisasi 

HMPSM ? 

Jawaban : jujur, sopan, teliti. 

9. Apakah diperlukan pelatihan dalam melakukan jabatan ini ? Jika ya, 

pelatihan apa yang di lakukan ? 

Jawaban : ya, LKTD dan OOT. 
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10. Apakah diperlukan tuntutan mental dalam melakukan jabatan Anda ? Jika 

ya, tuliskan tuntutan mental seperti apa yang Anda lakukan pada jabatan 

Anda 

Jawaban : ya, harus siap bekerja dengan deadline kegiatan HMPSM. 

11. Apakah jabatan/jabatan memerlukan suatu koordinasi dengan jabatan lain 

dalam melakukan jabatan ini ? Jika ya, tuliskan jabatan pada bagian mana 

yang dijadikan koordinasi ? 

Jawaban : ya, dengan semua anggota HMPSM. 

12. Apakah jabatan yang anda jabat memiliki rentang kendali ? Jika ya, berapa 

banyak rentang kendali yang anda miliki 

Jawaban : tidak ada. 

13. Jika anda di promosikan atau naik jabatan, kandidat dengan spesifikasi 

seperti apa yang di harapkan bisa menggantikan anda ? 

Jawaban : antusias, loyal, aktif, percaya diri. 

 

 

Semarang, 10 Maret 2018 

 

 

      (Silsia) 
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Hasil Kuesioner Analisis Jabatan pada HMPSM 

 

Nama lengkap  : Laurentius Galih W 

Jabatan  : Caderization 2 2016/2017 

 

1. Gambarkan   mengenai fungsi dari jabatan yang anda lakukan di HMPSM 

Jawaban : mencari mahasiswa untuk dijadikan calon kader yang unggul 

untuk HMPSM periode selanjutnya. 

2. Apa saja tugas anda dalam melaksanakan jabatan di HMPSM 

Jawaban : merencanakan segala keperluan untuk perekrutan (rundown 

acara, konsep acara, materi dan membuat google form). 

3. Apa saja tanggung jawab anda dalam melaksanakan jabatan di HMPSM 

Jawaban : tanggung jawab untuk menyeleksi calon anggota HMPSM yang 

sesuai kriteria dan kesepakatan bersama. 

4. Wewenang apa saja  yang anda miliki dalam jabatan yang anda  jabat saat 

ini ? 

Jawaban : tidak mempunyai wewenang 

5. Bagaimana kondisi kerja yang ada dalam jabatan yang anda jabat ? 

Jawaban : serius tapi santai 

6. Untuk bisa melakukan jabatan ini, dibutuhkan IPK berapa ? 

Jawaban : minimal 2,75 

7. Apakah dibutuhkan keterampilan khusus yang harus dimiliki di jabatan anda 

? Jika ya, keterampilan khusus yang seperti apa ? 

Jawaban : ya, bisa mengoperasikan laptop untuk membuat segala materi 

perekrutan (pertanyaan wawancara, jadwal, konsep seleksi, materi seleksi, 

dsb). 

8. Karakter seperti apa yang harus dimiliki di jabatan anda atau di organisasi 

HMPSM ? 

Jawaban : jujur, sopan, teliti. 

9. Apakah diperlukan pelatihan dalam melakukan jabatan ini ? Jika ya, 

pelatihan apa yang di lakukan ? 
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Jawaban : ya, LKTD dan OOT. 

10. Apakah diperlukan tuntutan mental dalam melakukan jabatan Anda ? Jika 

ya, tuliskan tuntutan mental seperti apa yang Anda lakukan pada jabatan 

Anda 

Jawaban : ya, harus siap bekerja dengan segala deadline yang ada. 

11. Apakah jabatan/jabatan memerlukan suatu koordinasi dengan jabatan lain 

dalam melakukan jabatan ini ? Jika ya, tuliskan jabatan pada bagian mana 

yang dijadikan koordinasi ? 

Jawaban : ya, dengan semua anggota HMPSM. 

12. Apakah jabatan yang anda jabat memiliki rentang kendali ? Jika ya, berapa 

banyak rentang kendali yang anda miliki 

Jawaban : tidak punya bawahan. 

13. Jika anda di promosikan atau naik jabatan, kandidat dengan spesifikasi 

seperti apa yang di harapkan bisa menggantikan anda ? 

Jawaban : antusias, loyal, aktif, percaya diri, tangguh. 

 

 

Semarang, 10 Maret 2018 

 

 

               (Laurentius Galih W) 
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Hasil Kuesioner Analisis Jabatan pada HMPSM 

 

Nama lengkap  : Yasmin Sakina 

Jabatan  : Human Resources Administration 2017/2018 

 

1. Gambarkan   mengenai fungsi dari jabatan yang anda lakukan di HMPSM 

Jawaban : mencari mahasiswa terbaik dalam perekrutan anggota HMPSM. 

2. Apa saja tugas anda dalam melaksanakan jabatan di HMPSM 

Jawaban : merencanakan dan menyiapkan segala materi perekrutan seperti 

pertanyaan wawancara, jadwal, konsep seleksi, materi seleksi, dsb. 

3. Apa saja tanggung jawab anda dalam melaksanakan jabatan di HMPSM 

Jawaban : tanggung jawab mencari dan menentukan calon kader yang 

layak menjadi HMPSM. 

4. Wewenang apa saja  yang anda miliki dalam jabatan yang anda  jabat saat 

ini ? 

Jawaban : tidak mempunyai wewenang 

5. Bagaimana kondisi kerja yang ada dalam jabatan yang anda jabat ? 

Jawaban : menyenangkan, santai tapi harus tetap serius. 

6. Untuk bisa melakukan jabatan ini, dibutuhkan IPK berapa ? 

Jawaban : minimal 2,75 

7. Apakah dibutuhkan keterampilan khusus yang harus dimiliki di jabatan anda 

? Jika ya, keterampilan khusus yang seperti apa ? 

Jawaban : ya, bisa mengoperasikan laptop untuk membuat segala materi 

perekrutan (pertanyaan wawancara, jadwal, konsep seleksi, materi seleksi, 

dsb). 

8. Karakter seperti apa yang harus dimiliki di jabatan anda atau di organisasi 

HMPSM ? 

Jawaban : disiplin, profesional, peduli. 

9. Apakah diperlukan pelatihan dalam melakukan jabatan ini ? Jika ya, 

pelatihan apa yang di lakukan ? 

Jawaban : ya, LKTD dan OOT. 
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10. Apakah diperlukan tuntutan mental dalam melakukan jabatan Anda ? Jika 

ya, tuliskan tuntutan mental seperti apa yang Anda lakukan pada jabatan 

Anda 

Jawaban : ya, harus siap bekerja dengan segala deadline acara-acara 

HMPSM dan tugas kuliah harus balance. 

11. Apakah jabatan/jabatan memerlukan suatu koordinasi dengan jabatan lain 

dalam melakukan jabatan ini ? Jika ya, tuliskan jabatan pada bagian mana 

yang dijadikan koordinasi ? 

Jawaban : ya, dengan seluruh anggota HMPSM. 

12. Apakah jabatan yang anda jabat memiliki rentang kendali ? Jika ya, berapa 

banyak rentang kendali yang anda miliki 

Jawaban : tidak punya bawahan. 

13. Jika anda di promosikan atau naik jabatan, kandidat dengan spesifikasi 

seperti apa yang di harapkan bisa menggantikan anda ? 

Jawaban : peduli, profesional, tegas.. 

 

 

Semarang, 10 Maret 2018 

 

 

               (Yasmin Sakina) 
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Hasil Kuesioner Analisis Jabatan pada HMPSM 

 

Nama lengkap  : Bondan Widyasari 

Jabatan  : Fundraising 2016/2017 

 

1. Gambarkan   mengenai fungsi dari jabatan yang anda lakukan di HMPSM 

Jawaban : menjadi sarana pemasukan dana untuk memenuhi kebutuhan 

kegiatan organisasi. 

2. Apa saja tugas anda dalam melaksanakan jabatan di HMPSM 

Jawaban : merencanakan produk apa saja yang mau dijual, membuat desain 

merchandise manajemen (kaos, polo, jaket) bersama dengan Publish 

Department. 

3. Apa saja tanggung jawab anda dalam melaksanakan jabatan di HMPSM 

Jawaban : bertanggung jawab atas jumlah barang yang dipesan dengan 

jumlah uang yang diterima. 

4. Wewenang apa saja  yang anda miliki dalam jabatan yang anda  jabat saat 

ini ? 

Jawaban : tidak mempunyai wewenang 

5. Bagaimana kondisi kerja yang ada dalam jabatan yang anda jabat ? 

Jawaban : hectic. 

6. Untuk bisa melakukan jabatan ini, dibutuhkan IPK berapa ? 

Jawaban : minimal 2,75 

7. Apakah dibutuhkan keterampilan khusus yang harus dimiliki di jabatan anda 

? Jika ya, keterampilan khusus yang seperti apa ? 

Jawaban : ya, harus dapat membuat perencanaan barang yang akan dijual, 

merekap jumlah barang yang terjual dan menghitung jumlah uang yang 

diperoleh. 

8. Karakter seperti apa yang harus dimiliki di jabatan anda atau di organisasi 

HMPSM ? 

Jawaban : jujur, kreatif, teliti. 



184 
 

9. Apakah diperlukan pelatihan dalam melakukan jabatan ini ? Jika ya, 

pelatihan apa yang di lakukan ? 

Jawaban : ya, LKTD dan OOT. 

10. Apakah diperlukan tuntutan mental dalam melakukan jabatan Anda ? Jika 

ya, tuliskan tuntutan mental seperti apa yang Anda lakukan pada jabatan 

Anda 

Jawaban : ya, harus siap untuk menerima kritikan atau komplain dari 

pembeli. 

11. Apakah jabatan/jabatan memerlukan suatu koordinasi dengan jabatan lain 

dalam melakukan jabatan ini ? Jika ya, tuliskan jabatan pada bagian mana 

yang dijadikan koordinasi ? 

Jawaban : ya, dengan kadiv untuk konsultasi mau menjual produk apa yang 

cocok, dengan publish department untuk membuat desain merchandise 

manajemen dan dengan bendahara untuk menyetorkan uang hasil penjualan 

barang. 

12. Apakah jabatan yang anda jabat memiliki rentang kendali ? Jika ya, berapa 

banyak rentang kendali yang anda miliki 

Jawaban : tidak punya bawahan. 

13. Jika anda di promosikan atau naik jabatan, kandidat dengan spesifikasi 

seperti apa yang di harapkan bisa menggantikan anda ? 

Jawaban : kreatif, inovatif, jujur, teliti, pinter nego. 

 

 

Semarang, 10 Maret 2018 

 

 

              (Bondan Widyasari) 
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Hasil Kuesioner Analisis Jabatan pada HMPSM 

 

Nama lengkap  : Liviyani Wijaya 

Jabatan  : Entrepreneur 2017/2018 

 

1. Gambarkan   mengenai fungsi dari jabatan yang anda lakukan di HMPSM 

Jawaban : menjadi wadah untuk berinovasi dalam pencarian dana yang 

inovatif dan kreatif. 

2. Apa saja tugas anda dalam melaksanakan jabatan di HMPSM 

Jawaban : merencanakan produk apa saja yang mau dijual, membuat desain 

merchandise manajemen (kaos, polo, jaket), mencari alternatif produk yang 

akan dijual supaya menarik minat mahasiswa. 

3. Apa saja tanggung jawab anda dalam melaksanakan jabatan di HMPSM 

Jawaban : bertanggung jawab atas jumlah barang yang dipesan dengan 

jumlah uang yang diterima. 

4. Wewenang apa saja  yang anda miliki dalam jabatan yang anda  jabat saat 

ini ? 

Jawaban : tidak mempunyai wewenang 

5. Bagaimana kondisi kerja yang ada dalam jabatan yang anda jabat ? 

Jawaban : hectic, terutama saat barang danus datang karena harus 

menghitung dan merekap terlebih dahulu sebelum diberikan kepada 

konsumen. 

6. Untuk bisa melakukan jabatan ini, dibutuhkan IPK berapa ? 

Jawaban : minimal 2,75 

7. Apakah dibutuhkan keterampilan khusus yang harus dimiliki di jabatan anda 

? Jika ya, keterampilan khusus yang seperti apa ? 

Jawaban : ya, harus dapat membuat rencana barang yang akan dijual, 

merekap jumlah barang yang terjual dan menghitung jumlah uang yang 

diperoleh. 

8. Karakter seperti apa yang harus dimiliki di jabatan anda atau di organisasi 

HMPSM ? 
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Jawaban : jujur, teliti, cekatan dan sabar. 

9. Apakah diperlukan pelatihan dalam melakukan jabatan ini ? Jika ya, 

pelatihan apa yang di lakukan ? 

Jawaban : ya, LKTD dan OOT. 

10. Apakah diperlukan tuntutan mental dalam melakukan jabatan Anda ? Jika 

ya, tuliskan tuntutan mental seperti apa yang Anda lakukan pada jabatan 

Anda 

Jawaban : ya, harus siap untuk mendengar kritik atau komplain dari 

pembeli. 

11. Apakah jabatan/jabatan memerlukan suatu koordinasi dengan jabatan lain 

dalam melakukan jabatan ini ? Jika ya, tuliskan jabatan pada bagian mana 

yang dijadikan koordinasi ? 

Jawaban : ya, dengan kadiv untuk konsultasi mau menjual produk apa yang 

cocok, dengan publish department untuk membuat desain merchandise 

manajemen dan dengan bendahara untuk menyetorkan uang hasil penjualan 

barang. 

12. Apakah jabatan yang anda jabat memiliki rentang kendali ? Jika ya, berapa 

banyak rentang kendali yang anda miliki 

Jawaban : tidak punya bawahan. 

13. Jika anda di promosikan atau naik jabatan, kandidat dengan spesifikasi 

seperti apa yang di harapkan bisa menggantikan anda ? 

Jawaban : kreatif, inovatif, jujur, teliti, sabar, cekatan. 

 

 

Semarang, 10 Maret 2018 

 

 

              (Liviyani Wijaya) 
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Hasil Kuesioner Analisis Jabatan pada HMPSM 

 

Nama lengkap  : Rio Wiranto 

Jabatan  : Career Development 2017/2018 

 

1. Gambarkan   mengenai fungsi dari jabatan yang anda lakukan di HMPSM 

Jawaban : Membantu mahasiswa dan alumni terkait beasiswa, lowongan 

jabatan, student exchange. 

2. Apa saja tugas anda dalam melaksanakan jabatan di HMPSM 

Jawaban : memberikan info lowongan jabatan, beasiswa, magang untuk 

mahasiswa manajemen, membantu prodi membentuk ikatan alumni 

manajemen. 

3. Apa saja tanggung jawab anda dalam melaksanakan jabatan di HMPSM 

Jawaban : bertanggung jawab atas info yang diberikan harus akurat dan 

terpercaya. 

4. Wewenang apa saja  yang anda miliki dalam jabatan yang anda  jabat saat 

ini ? 

Jawaban : tidak mempunyai wewenang selain menjalankan tugas. 

5. Bagaimana kondisi kerja yang ada dalam jabatan yang anda jabat ? 

Jawaban : nyaman dan kondusif. 

6. Untuk bisa melakukan jabatan ini, dibutuhkan IPK berapa ? 

Jawaban : minimal 2,75 

7. Apakah dibutuhkan keterampilan khusus yang harus dimiliki di jabatan anda 

? Jika ya, keterampilan khusus yang seperti apa ? 

Jawaban : ya, harus dapat mengoperasikan laptop dan hp untuk mengelola 

ikatan alumni, dapat berkoordinasi dan berkomunikasi dengan baik dengan 

perusahaan yang mengajak kerjasama. 

8. Karakter seperti apa yang harus dimiliki di jabatan anda atau di organisasi 

HMPSM ? 

Jawaban : jujur, sopan, teliti. 
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9. Apakah diperlukan pelatihan dalam melakukan jabatan ini ? Jika ya, 

pelatihan apa yang di lakukan ? 

Jawaban : ya, LKTD dan OOT. 

10. Apakah diperlukan tuntutan mental dalam melakukan jabatan Anda ? Jika 

ya, tuliskan tuntutan mental seperti apa yang Anda lakukan pada jabatan 

Anda 

Jawaban : ya, harus siap dengan deadline acara HMPSM dan deadline 

tugas yang harus dilakukan di organisasi dan tugas kuliah. 

11. Apakah jabatan/jabatan memerlukan suatu koordinasi dengan jabatan lain 

dalam melakukan jabatan ini ? Jika ya, tuliskan jabatan pada bagian mana 

yang dijadikan koordinasi ? 

Jawaban : ya, dengan Kadiv Operasional, Ketua HMPSM dan PR & Tech 

12. Apakah jabatan yang anda jabat memiliki rentang kendali ? Jika ya, berapa 

banyak rentang kendali yang anda miliki 

Jawaban : tidak ada. 

13. Jika anda di promosikan atau naik jabatan, kandidat dengan spesifikasi 

seperti apa yang di harapkan bisa menggantikan anda ? 

Jawaban : tidak cepat puas, komunikatif, tekun, teliti, punya etika yang 

baik. 

 

 

Semarang, 10 Maret 2018 

 

 

         (Rio Wiranto) 
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Hasil Kuesioner Analisis Jabatan pada HMPSM 

 

Nama lengkap  : Brigita Nindya Prima Kusumastuti 

Jabatan  : Ketua HMPSM 2016/2017 (Tentang Career Development) 

 

1. Gambarkan   mengenai fungsi dari jabatan yang anda lakukan di HMPSM 

Jawaban : menjembatani antara prodi dengan para alumni. 

2. Apa saja tugas anda dalam melaksanakan jabatan di HMPSM 

Jawaban : mencari dan menyebarkan informasi penting (beasiswa, student 

exchange, lowongan jabatan dan magang bagi mahasiswa manajemen), 

membentuk ikatan alumni manajemen. 

3. Apa saja tanggung jawab anda dalam melaksanakan jabatan di HMPSM 

Jawaban : tanggung jawab ke jabatannya sendiri. 

4. Wewenang apa saja  yang anda miliki dalam jabatan yang anda  jabat saat 

ini ? 

Jawaban : tidak ada. 

5. Bagaimana kondisi kerja yang ada dalam jabatan yang anda jabat ? 

Jawaban : nyaman dan menyenangkan. 

6. Untuk bisa melakukan jabatan ini, dibutuhkan IPK berapa ? 

Jawaban : minimal 2,75 

7. Apakah dibutuhkan keterampilan khusus yang harus dimiliki di jabatan anda 

? Jika ya, keterampilan khusus yang seperti apa ? 

Jawaban : bisa mengoperasikan laptop dan handphone guna mengelola 

ikatan alumni manajemen. 

8. Karakter seperti apa yang harus dimiliki di jabatan anda atau di organisasi 

HMPSM ? 

Jawaban : jujur, teliti, kreatif. 

9. Apakah diperlukan pelatihan dalam melakukan jabatan ini ? Jika ya, 

pelatihan apa yang di lakukan ? 

Jawaban : ya, LKTD dan OOT. 
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10. Apakah diperlukan tuntutan mental dalam melakukan jabatan Anda ? Jika 

ya, tuliskan tuntutan mental seperti apa yang Anda lakukan pada jabatan 

Anda 

Jawaban : perlu, karena harus siap bekerja dengan deadline. 

11. Apakah jabatan/jabatan memerlukan suatu koordinasi dengan jabatan lain 

dalam melakukan jabatan ini ? Jika ya, tuliskan jabatan pada bagian mana 

yang dijadikan koordinasi ? 

Jawaban : ya, dengan Kadiv Operasional, Ketua HMPSM dan multimedia. 

12. Apakah jabatan yang anda jabat memiliki rentang kendali ? Jika ya, berapa 

banyak rentang kendali yang anda miliki 

Jawaban : tidak ada. 

13. Jika anda di promosikan atau naik jabatan, kandidat dengan spesifikasi 

seperti apa yang di harapkan bisa menggantikan anda ? 

Jawaban : kreatif, tekun, jujur, teliti, berani. 

 

 

Semarang, 10 Maret 2018 

 

 

        (Brigita Nindya) 
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Hasil Kuesioner Analisis Jabatan pada HMPSM 

 

Nama lengkap  : Bondan Widyasari 

Jabatan  : Ketua HMPSM 2017/2018 (Tentang Career Development 

 

1. Gambarkan   mengenai fungsi dari jabatan yang anda lakukan di HMPSM 

Jawaban : menjembatani antara prodi dengan para alumni manajemen. 

2. Apa saja tugas anda dalam melaksanakan jabatan di HMPSM 

Jawaban : jadi perantara antara HMPSM dengan perusahaan yang ingin 

kerja sama dengan mahasiswa (magang, kerja peruh waktu), mengelola 

ikatan alumni manajemen. 

3. Apa saja tanggung jawab anda dalam melaksanakan jabatan di HMPSM 

Jawaban : bertanggung jawab ke jabatannya sendiri. 

4. Wewenang apa saja  yang anda miliki dalam jabatan yang anda  jabat saat 

ini ? 

Jawaban : tidak ada. 

5. Bagaimana kondisi kerja yang ada dalam jabatan yang anda jabat ? 

Jawaban : kondusif. 

6. Untuk bisa melakukan jabatan ini, dibutuhkan IPK berapa ? 

Jawaban : minimal 2,75 

7. Apakah dibutuhkan keterampilan khusus yang harus dimiliki di jabatan anda 

? Jika ya, keterampilan khusus yang seperti apa ? 

Jawaban : bisa mengoperasikan laptop dan handphone untuk mengelola 

ikatan alumni manajemen, berkoordinasi dengan baik oleh perusahaan yang 

memberikan penawaran magang untuk mahasiswa manajemen. 

8. Karakter seperti apa yang harus dimiliki di jabatan anda atau di organisasi 

HMPSM ? 

Jawaban : jujur, teliti, cekatan, tidak mudah menyerah. 

9. Apakah diperlukan pelatihan dalam melakukan jabatan ini ? Jika ya, 

pelatihan apa yang di lakukan ? 

Jawaban : ya, LKTD dan OOT. 
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10. Apakah diperlukan tuntutan mental dalam melakukan jabatan Anda ? Jika 

ya, tuliskan tuntutan mental seperti apa yang Anda lakukan pada jabatan 

Anda 

Jawaban : ya, siap bekerja dengan deadline. 

11. Apakah jabatan/jabatan memerlukan suatu koordinasi dengan jabatan lain 

dalam melakukan jabatan ini ? Jika ya, tuliskan jabatan pada bagian mana 

yang dijadikan koordinasi ? 

Jawaban : ya, dengan Kadiv Operasional, Ketua HMPSM dan public 

relation. 

12. Apakah jabatan yang anda jabat memiliki rentang kendali ? Jika ya, berapa 

banyak rentang kendali yang anda miliki 

Jawaban : tidak ada. 

13. Jika anda di promosikan atau naik jabatan, kandidat dengan spesifikasi 

seperti apa yang di harapkan bisa menggantikan anda ? 

Jawaban : kreatif, jujur, teliti, berani, cekatan. 

 

 

Semarang, 10 Maret 2018 

 

 

      (Bondan Widyasari) 

 




