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Lampiran 1 

Pedoman Wawancara Pra Survey 

Nama  : 

Jabatan  : 

1. Apakah HMPSM pernah mengalami kendala saat melakukan seleksi 

pengurus HMPSM? 

2. Adakah pedoman dalam menentukan kriteria seleksi dan pemberian 

bobot pada kriteria seleksi? 
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Lampiran 2 

Hasil Wawancara Pra Survey 

Nama    : Inca Damayanti 

Jabatan    : Ketua HMPSM 2015-2016 

Tanggal wawancara : 16 Oktober 2018 

1. Apakah HMPSM periode 2015-2016 pernah mengalami kendala saat 

melakukan seleksi pengurus HMPSM? 

Pernah mengalami kendala saat harus mempertimbangkan dua orang 

dan harus pilih satu. Contonya ada dua orang yang memiliki potensi 

sama baik. Yang satu orangnya kepemimpinannya baik tetapi dia sangat 

egois terlihat saat dinamika kelompok. Sedangkan yang satunya 

bertolak belakang, dia tidak terlalu baik saat harus memimpin tetapi dia 

bisa bekerjasama dalam tim dengan baik. Keduanya punya kelebihan 

dan kekurangan jadi kita bingung harus memilih yang mana. Karena 

kepemimpinan dan kerjasama tim sama-sama penting jadi bingung mau 

milih yang mana akhirnya dilakukanlah voting untuk sebagai alternatif. 

Selain itu kita cari – cari info dari luar tentang orang tersebut untuk 

menambah referensi. 

2. Adakah pedoman dalam menentukan kriteria seleksi dan pemberian 

bobot pada kriteria seleksi? 

Selama ini kriteria yang ditentukan berdasarkan dari seleksi periode 

sebelumnya seperti kepemimpinan, kerjasama tim, dan solusi yang 

diberikan saat dinamika dan disesuaikan juga dengan kebutuhan setiap 

periode. Dalam seleksi HMPSM belum ada pemberian bobot pada 

masing-masing kriteria. 
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Hasil Wawancara Pra Survey 

Nama    : Brigita Nindya 

Jabatan    : Ketua HMPSM 2016-2017 

Tanggal wawancara : 16 Oktober 2018 

1. Apakah HMPSM periode 2016-2017 pernah mengalami kendala saat 

melakukan seleksi pengurus HMPSM? 

Pernah mengalami kendala yaitu saat ada peserta punya capability yang 

baik dalam menyelesaikan masalah tetapi sangat disayangkan karena 

saat kerja tim dia sangat dominan dan cenderung ingin menang sendiri. 

Hal itu tidak hanya dirasakan oleh penilai tetapi juga oleh teman yang 

satu tim dengan dia. Itu membuat kami bingung karena dalam HMPSM 

dibutuhkan kerjasama tim yang baik tetapi juga memiliki solusi yang 

baik. Untuk mengatasi hal tersebut akhirnya kami melakukan voting 

karena beberapa setuju dan beberapa tidak setuju maka dilakukan 

voting supaya adil. 

2. Adakah pedoman dalam menentukan kriteria seleksi dan pemberian 

bobot pada seleksi? 

Dasar dalam menentukan kriteria lebih ke seleksi yang pernah diadakan 

pada periode-periode sebelumnya hanya saja bisa berubah sesuai 

dengan kebutuhan setiap periode. Kalau untuk pemberian bobot, 

HMPSM belum pernah menerapkan pemberian bobot dalam proses 

seleksi. 
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Lampiran 3 

Kesimpulan Hasil Wawancara Pra Survey 

 Berdasarkan wawancara yang sudah dilakukan dapat disimpulkan bahwa 

dalam mempertimbangkan penggurus HMPSM masih belum menggunakan bobot 

kriteria sehingga tidak tersusun prioritas kriteria karena semua kriteria dianggap 

penting yang menyebabkan kesulitan dalam pengambilan keputusan. Selain itu 

HMPSM belum memiliki pedoman yang pasti dalam menentukan kriteria. 
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Lampiran 4 

Pedoman Wawancara untuk Penentuan Kriteria dan Sub Kriteria 

Pertanyaan yang akan disajikan dalam penelitian untuk memperoleh informasi : 

1. Bagaimana tahap seleksi pengurus HMPSM ? 

2. Siapa yang terlibat dalam penentuan kriteria dan sub kriteria pengurus 

HMPSM ? 

3. Kapan seleksi pengurus HMPSM diadakan ? 

4. Apakah HMPSM memiliki pedoman dalam melakukan seleksi? 

5. Kriteria apa saja yang dianggap penting dalam proses seleksi ? 

Jelaskan alasan memilih kriteria tersebut! 

6. Berdasarkan kriteria yang dipilih, apa yang menjadi sub kriterianya ? 

Jelaskan alasan memilih sub kriteria tersebut! 

7. Kriteria manakah yang lebih penting antara kriteria A dan kriteria B ? 

8. Apa alasan kriteria tersebut lebih penting ?
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Lampiran 5 

Hasil Wawancara Penentuan Kriteria dan Sub Kriteria 

Nama    : Deo Varens 

Jabatan  : Ketua HMPSM 2018-2019 

Tanggal Wawancara : 19 Februari 2019 

1. Bagaimana tahap seleksi pengurus HMPSM ? 

Proses seleksi HMPSM terdiri dari 3 tahap yaitu wawancara awal yang 

dinilai adalah kelengkapan berkas peserta yaitu curriculum vitae, foto jas 

almamater, fotocopy KTM, motivation letter, IPK minimal 2,75 yang 

dibuktikan dengan transkrip nilai, dan fotocopy sertifikat LKTD jika sudah 

mengikuti. Selain itu peserta diberi pertanyaan seputar motivasi mendaftar 

HMPSM, hal-hal yang diketahui tentang HMPSM seperti struktural dan 

bidang kerja HMPSM. Dari tahap wawancara ini akan dipilih sekitar 60% 

untuk selanjutnya mengikuti tahap kedua yaitu dinamika individu dan 

kelompok. Pada dinamika individu ini peserta diberi pertanyaan seputar 

masalah organisasi dan perkuliahan lalu peserta diminta untuk 

memberikan tanggapan. Sedangkan dinamika kelompok peserta akan 

diberikan sebuah soal yang harus dipecahkan secara bersama-sama. Dalam 

dinamika kelompok ini kerjasama tim menjadi penilaian. Selanjutnya 

adalah wawancara akhir yang lolos sekitar 50% dari jumlah yang ada di 

tahap 2, peserta akan ditanya mengenai komitmen dan jabatan yang 

diinginkan jika diterima dalam HMPSM. 

2. Siapa yang terlibat dalam penentuan kriteria dan sub kriteria pengurus 

HMPSM ? Apa peran dari masing-masing yang terlibat? 

Ketua HMPSM, wakil ketua HMPSM dan staf HRA. Untuk seleksi itu 

merupakan tugas dari HRA sesuai dengan job desc yaitu mendesain 

seleksi HMPSM termasuk menentukan kriteria dan sub kriteria yang 

dinilai dan juga membuat keputusan mengenai seleksi bersama dengan 

ketua HMPSM. Jadi ketua HMPSM memberi saran dan membuat 
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keputusan bersama HRA sedangkan wakil ketua HMPSM memberi saran 

kepada HRA untuk kriteria seleksi. 

3. Kapan seleksi pengurus HMPSM diadakan ? 

Proses seleksi HMPSM dilakukan sekitar bulan September-Oktober. 

4. Apakah HMPSM periode 2018-2019 memiliki pedoman dalam melakukan 

seleksi? 

Dalam melakukan seleksi HMPSM berpedoman pada seleksi yang sudah 

dilakukan pada periode sebelumnya. 

5. Kriteria apa saja yang dianggap penting dalam proses seleksi ? Jelaskan 

alasan memilih kriteria tersebut! 

Kriteria yang dianggap penting adalah kriteria aktif, karena dalam 

menjalankan tugas sebagai organisasi mahasiswa pasti harus aktif terlibat 

dalam kegiatan sehingga tidak hanya sekedar jadi pengurus tetapi tidak 

aktif dalam kegiatan baik kegiatan HMPSM, prodi maupun fakultas. Tidak 

hanya aktif terlibat tapi pengurus HMPSM juga harus aspiratif karena 

HMPSM merupakan wadah aspirasi mahasiswa berarti juga harus dapat 

memberikan solusi dan aspirasi  yang kreatif terlebih HMPSM juga sering 

mengadakan rapat dimana pendapat setiap pengurus sangat berguna dalam 

pengambilan keputusan. Untuk mendukung aspiratif pastilah 

membutuhkan komunikasi yang baik atau komunikatif agar aspirasi dapat 

tersampaikan dengan baik terutama juga HMPSM memiliki tugas sebagai 

informan untuk mahasiswa dengan prodi. 

6. Berdasarkan kriteria yang dipilih, apa yang menjadi sub kriterianya ? 

Jelaskan alasan memilih sub kriteria tersebut! 

Untuk kriteria aktif yang termasuk dalam sub kriterianya adalah punya 

pengalaman baik pengalaman organisasi, pengalaman kepanitiaan 

maupun pengalaman kegiatan pribadi seperti lomba atau pernah 

berjualan. Karena kalau seseorang punya pengalaman sudah pasti 

termasuk orang yang aktif untuk meningkatkan keterampilan. Selain itu 

inisiatif juga menjadi sub kriteria aktif karena orang yang inisiatifnya 

tinggi memiliki keterlibatan yang tinggi dan dapat menggambarkan 
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inisiatif peserta jika terpilih menjadi pengurus HMPSM. Sub kriteria 

komunikatif adalah penggunaan bahasa yang baik dan benar karena 

komunikatif itu termasuk dapat berkomunikasi dengan baik jadi 

membutuhkan penggunaan bahasa yang mudah dipahami. Komunikatif 

juga membutuhkan orang yang bisa menyampaikan tanggapan dengan 

jelas tidak bertele-tele supaya pendengar lebih mudah untuk memahami 

pesan yang diberikan dan tidak ambigu. Sedangkan untuk aspiratif dapat 

dilihat dari aspirasi yang disampaikan saat proses seleksi contohnya saat 

memecahkan masalah maupun memberi saran untuk HMPSM realisitis 

atau tidak. 
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Hasil Wawancara Penentuan Kriteria dan Sub Kriteria 

 

Nama    : Cahya Ramadhani 

Jabatan  : Wakil Ketua HMPSM 2018-2019 

Tanggal wawancara : 1 Maret 2019  

1. Bagaimana tahap seleksi pengurus HMPSM ? 

Tahap seleksi HMPSM dibagi menjadi 3 tahap. Pertama adalah 

wawancara awal, pada tahap ini akan dilakukan pengecekan berkas yang 

sudah ditentukan yaitu curriculum vitae, foto jas almamater, fotocopy 

KTM, motivation letter, IPK minimal 2,75 yang dibuktikan dengan 

transkrip nilai, dan fotocopy sertifikat LKTD jika sudah mengikuti. 

Peserta juga diberikan pertanyaan seputar motivasi mendaftar menjadi 

pengurus HMPSM dan pengetahuan tentang HMPSM seperti program 

kerja,bidang kerja dll yang berkaitan dengan HMPSM supaya penilai tahu 

peserta tersebut benar-benar punya niat untuk mendaftar atau tidak. Lalu 

tahap dua adalah dinamika individu dan dinamika kelompok. Pada 

dinamika individu peserta diberika pertanyaan seputar perkuliahan dan 

organisasi lalu diminta untuk memberika tanggapan. Sedangkan dinamika 

kelompok ini akan ada beberapa kelompok dan setiap kelompok akan 

diberi sebuah kasus untuk diselesaikan. Tahap terakhir adalah wawancara 

akhir, disinilah penentuan peserta lolos atau tidak. Yang ditanyakan dalam 

wawancara akhir seputar jabatan yang diinginkan dan komitmen yang 

akan diberikan jika terpilih. 

2. Siapa yang terlibat dalam penentuan kriteria dan sub kriteria pengurus 

HMPSM ? Apa peran dari masing-masing yang terlibat? 

Ketua HMPSM, wakil ketua HMPSM dan staf HRA. Ketua HMPSM 

bersama dengan HRA membuat keputusan akhir mengenai seleksi 

HMPSM karena HRA memang memiliki tugas untuk merancang seleksi 

HMPSM. Sedangkan wakil ketua HMPSM memberikan saran dalam 

perencanaan seleksi. 
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3. Kapan seleksi pengurus HMPSM diadakan ? 

Proses seleksi HMPSM dilakukan sekitar bulan September-Oktober. 

4. Apakah HMPSM periode 2018-2019 memiliki pedoman dalam melakukan 

seleksi? 

Tidak ada pedoman yang pasti dalam melakukan seleksi, hanya saja 

HMPSM melakukan seleksi seperti periode-periode sebelumnya. 

5. Kriteria apa saja yang dianggap penting dalam proses seleksi ? Jelaskan 

alasan memilih kriteria tersebut! 

Kriteria aktif karena pengurus HMPSM harus terlibat aktif dalam setiap 

kegiatan supaya organisasi HMPSM bisa terus bergerak dan dapat juga 

memotivasi mahasiswa untuk menjadi aktif terlibat dalam setiap kegiatan 

baik kegiatan akademik,HMSPM, prodi maupun fakultas. Yang kedua 

adalah komunikatif, penting untuk pengurus HMPSM dapat 

berkomunikasi dengan baik karena nantinya HMPSM akan berhubungan 

dengan banyak orang baik dengan mahasiswa,prodi maupun dengan 

organisasi lain dan HMPSM juga sebagai jembatan untuk menyalurkan 

informasi dari prodi ke mahasiswa dan sebaliknya. Yang terakhir adalah 

aspiratif, sebagai organisasi pastilah membutuhkan pengurus yang 

mampu memberikan saran maupun solusi yang logis agar organisasi dapat 

berkembang. 

6. Berdasarkan kriteria yang dipilih, apa yang menjadi sub kriterianya ? 

Jelaskan alasan memilih sub kriteria tersebut! 

Aktif memiliki sub kriteria pengalaman organisasi dan pengalaman 

kepanitiaan. Pengalaman organisasi dipilih karena jika seseorang sudah 

pernah mengikuti organisasi berarti sudah pernah menjalankan tugas dan 

tanggung jawab dalam sebuah organisasi. Sedangkan pengalaman 

kepanitiaan dipilih karena kepanitiaan hampir sama seperti organisasi 

tetapi tugas dan tanggung jawabnya lebih sedikit dibanding organisasi. 

Pengetahuan HMPSM juga dapat masuk dalam kategori aktif karena jika 

seseorang memahami HMPSM berarti orang tersebut aktif dan inisiatif 

untuk mencari tahu tetang suatu hal yang disukai. Untuk sub kriteria 
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komunikatif lebih kepada cara dalam menyampaikan informasi, memiliki 

keterampilan untuk menyampaikan tanggapan secara singkat,jelas dan 

padat agar tidak ambigu. Sedangkan untuk aspiratif sub kriterianya adalah 

aspirasi yang diberikan untuk HMPSM maupun prodi, mutu dari aspirasi 

tersebut karena mutu menentukan baik buruknya aspirasi. 

Semarang, 08 April 2019 
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Hasil Wawancara Penentuan Kriteria dan Sub Kriteria 

 

Nama    : Michael Ardito 

Jabatan  : Staf Human Resource Administrator (HRA) 2018-2019 

Tanggal Wawancara : 25 Februari 2019 

1. Bagaimana tahap seleksi pengurus HMPSM ? 

Proses seleksi HMPSM pertama adalah wawancara awal. Peserta seleksi 

diharapkan membawa berkas yang sudah ditentukan ada CV, foto jas 

almamater, fotocopy KTM, motivation letter, IPK minimal 2,75 dan 

fotocopy sertifikat LKTD jika sudah mengikuti. Selain dicek kelengkapan 

berkas, peserta juga diberi pertanyaan mengenai motivasi, apa yang 

diketahui tentang HMPSM mulai dari kepanjangannya, program 

kerja,bidang kerja dll yang berhubungan tentang HMPSM dan juga 

pengalaman yang pernah diikuti selama ini. Setelah itu yang lolos tahap 

wawancara awal ini akan mengikuti dinamika individu dan kelompok. 

Dinamika individu akan diberikan pertanyaan seputar perkuliahan seperti 

tanggapan kalau ada joki kuliah bagaimana dan pertanyaan seputar 

organisasi atau kepanitiaan. Yang lolos pada tahap ini akan mengikuti 

wawancara akhir yaitu penentuan akan diterima atau tidak. Pertanyaan 

yang diberikan seputar apa jabatan yang diinginkan dan komitmen jika 

terpilih menjadi pengurus HMPSM. 

2. Siapa yang terlibat dalam penentuan kriteria dan sub kriteria pengurus 

HMPSM ? Apa peran dari masing-masing yang terlibat? 

Staf HRA karena memang HRA itu memiliki tugas untuk membuat konsep 

seleksi lalu melaporkan konsep itu ke ketua HMPSM dan bersama ketua 

HMPSM mengambil keputusan. Wakil ketua HMPSM juga turut 

membantu dalam memberikan saran. 

3. Kapan seleksi pengurus HMPSM diadakan ? 

Proses seleksi HMPSM dilakukan sekitar bulan September-Oktober. 
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4. Apakah HMPSM periode 2018-2019 memiliki pedoman dalam melakukan 

seleksi? 

Belum ada pedoman karena dalam melakukan seleksi HMPSM  kurang 

lebih sama seperti periode sebelumnya. Baik tahapan maupun aspek yang 

dinilai. 

5. Kriteria apa saja yang dianggap penting dalam proses seleksi ? Jelaskan 

alasan memilih kriteria tersebut! 

Kriteria aktif dianggap penting karena pengurus HMPSM haruslah aktif 

terlibat dalam setiap kegiatan agar dapat mengetahui perkembangan yang 

terjadi di organisasi dan sekitarnya. Selain itu pengurus HMPSM harusnya 

komunikatif karena HMPSM menjadi penyalur informasi dari mahasiswa 

ke prodi dan sebaliknya sehingga membutuhkan komunikasi yang baik 

agar tidak salah menyampaikan. Kemudian kriteria yang ketiga adalah 

aspiratif, HMPSM merupakan wadah aspirasi mahasiswa maka dapat 

memberikan contoh untuk menjadi orang yang berani dalam 

menyampaikan aspirasi. 

6. Berdasarkan kriteria yang dipilih, apa yang menjadi sub kriterianya ? 

Jelaskan alasan memilih sub kriteria tersebut! 

Sub kriteria dari aktif adalah pengalaman yang pernah diikuti, pengalaman 

dalam kegiatan apapun baik organisasi, lomba-lomba maupun 

kepanitiaan yang pernah diikuti semasa sekolah. Dengan pengalaman-

pengalaman yang dimiliki menandakan bahwa dia aktif untuk 

berpartisipasi. Pengalaman organisasi dipilih karena minimal seseorang 

udah memahami bahwa organisasi itu memiliki tugas dan tanggung jawab. 

Sedangkan pengalaman lomba berarti seseorang mau mengeksplorasi diri 

dan pengalaman kepanitiaan dipilih karena hampir menyerupai organisasi. 

Inisiatif juga menjadi salah satu sub kriteria dari aktif karena dengan 

memiliki inisiatif bisa melihat gambaran kecil mengenai orang tersebut 

dalam kegiatan sehari-hari. Untuk sub kriteria komunikatif meliputi 

kemampuan public speaking dari peserta seperti konsistensi penggunaan 

bahasa yang digunakan karena jika tidak konsisten atau dicampur-campur 
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dengan bahasa lain itu terlihat tidak formal dan tidak profesional yang 

paling sering terjadi di Unika yaitu bahasa Indonesia dengan Bahasa Jawa. 

Selain itu gestur saat berbicara juga diperhatikan karena dengan gestur 

dapat menilai orang tersebut gelisah atau tidak dan gestur juga 

berpengaruh pada konsentrasi lawan bicaranya. Karena HMPSM nantinya 

akan berkomunikasi dengan banyak orang jadi gestur dapat menjadi salah 

satu hal yang dinilai. Lalu untuk sub kriteria aspiratif adalah dari tingkat 

realisasi aspirasi yang diberikan kepada HMPSM logis atau tidak jika 

diterapkan agar tidak hanya menjadi aspirasi tanpa realisasi. 

Semarang, 08 April 2019 

 

(Michael Ardito) 
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Lampiran 6 

Perbandingan Sub Kriteria dari Key Informan 

Kriteria 
Sub kriteria 

Ketua HMPSM 2018-2019 Wakil Ketua 2018-2019 Staf HRA 2018-2019 Kesimpulan  

Aktif  1. Pengalaman organisasi 

2. Pengalaman kepanitiaan 

3. Pengalaman kegiatan 

(lomba,jualan) 

4. Inisiatif 

1. Pengalaman organisasi 

2. Pengalaman kepanitiaan  

3. Inisiatif  

4. Pengetahuan HMPSM 

 

1. Pengalaman organisasi 

2. Pengalaman kegiatan 

3. Pengalaman 

kepanitiaan 

4. Inisiatif 

1. Pengalaman organisasi 

2. Pengalaman kegiatan 

3. Pengalaman kepanitiaan 

4. Inisiatif 

5. Pengetahuan HMPSM 

Komunikatif  1. Cara menyampaikan 

tanggapan 

2. Penggunaan bahasa 

1. Keterampilan dalam 

menyampaikan 

tanggapan 

1. Public speaking 

(Konsistensi 

Penggunaan Bahasa, 

Gestur) 

1. Konsistensi penggunaan 

bahasa 

2. Cara menyampaikan 

tanggapan 

3. Gestur tubuh 

Aspiratif  1. Aspirasi yang realisitis 1. Mutu dari aspirasi 1. Tingkat realisasi 

aspirasi 

1. Mutu dari aspirasi 

2. Tingkat aspirasi 

 

Kesimpulan dalam tabel ini masih harus diproses untuk mendapatkan sub kriteria yang tepat untuk seleksi pengurus HMPSM. 

Kriteria dan sub kriteria yang sudah melalui proses perbaikan ada pada lampiran 8. 
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Lampiran 7 

Perbandingan Jawaban Key Informan Mengenai Arti dari Aktif, Komunikatif, dan Aspiratif dalam Visi HMPSM 

Apa arti aktif, komunikatif dan aspiratif dalam visi HMPSM?. 

Kriteria Ketua HMPSM 2018-2019 (Deo) Wakil Ketua 2018-2019 (Cahya) Staf HRA 2018-2019 (Dito) Kesimpulan  

Aktif  Terlibat dalam setiap kegiatan 

baik kegiatan HMPSM, prodi 

maupun fakultas. 

Aktif dalam bidang akademik dan 

seluruh kegiatan baik kegiatan 

HMPSM, prodi maupun fakultas. 

Terlibat dalam setiap kegiatan 

dan memiliki inisiatif yang 

tinggi. 

Terlibat dalam setiap kegiatan 

baik kegiatan akademik, 

HMPSM, prodi maupun 

fakultas. 

Komunikatif  Menjadi informan untuk 

menerima dan menyampaikan 

informasi dari mahasiswa dan 

prodi. 

Saling memberikan informasi baik 

di dalam HMPSM,dengan 

mahasiswa dan prodi. 

Mampu berkomunikasi dengan 

baik dan tepat sebagai 

penyalur informasi mahasiswa 

dan prodi. 

Mampu berkomunikasi dengan 

baik untuk menerima dan 

menyampaikan informasi 

secara jelas baik di dalam 

HMPSM, dengan mahasiswa 

dan prodi. 

Aspiratif  Memberi solusi atas aspirasi 

mahasiswa dengan ide-ide yang 

kreatif. 

Mampu menyampaikan pendapat 

secara logis. 

Berani menyampaikan 

pendapat dan memberi solusi 

dengan ide-ide yang 

membangun. 

Menyampaikan pendapat dan 

memberi solusi aspirasi yang 

kreatif untuk HMPSM, 

mahasiwa maupun Prodi 

Manajemen. 
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Lampiran 8 

Persetujuan Kriteria dan Sub Kriteria Seleksi Pengurus HMPSM 

Tanggal wawancara : 08 Maret 2019 

No. Kriteria dan Sub Kriteria 

1. Aktif 

 f. Pengalaman menjadi Pengurus Organisasi 

g. Pengalaman Kegiatan 

h. Pengalaman Kepanitiaan 

i. Pengetahuan tentang HMPSM 

j. Inisiatif 

2. Komunikatif 

 e. Penguasaan Bahasa 

f. Penggunaan Bahasa saat Presentasi 

g. Cara Menyampaikan Tanggapan 

h. Gestur Tubuh 

3. Aspiratif  

 c. Kualitas Program yang Ditawarkan 

d. Tingkat Pencapaian Program 

 

Definisi beserta alasan: 

1. Aktif : Terlibat dalam setiap kegiatan baik kegiatan akademik, HMPSM, 

prodi maupun fakultas. 

a. Pengalaman menjadi Pengurus Organisasi : pernah menduduki suatu 

jabatan dalam sebuah organisasi melalui proses surat tugas resmi dan serah 

terima jabatan dengan minimal satu periode kepengurusan. Pengalaman 

menjadi pengurus organisasi termasuk dalam sub kriteria aktif karena 

dengan pengalaman menjadi pengurus organisasi maka seseorang 

dianggap sudah memahami gambaran secara umum suatu organisasi yaitu 

memiliki tugas dan tanggung jawab. Semakin banyak pengalaman menjadi 

pengurus organisasi maka akan semakin baik. 

b. Pengalaman kegiatan : mengikuti suatu kegiatan sebagai peserta dalam 

bidang akademik maupun non akademik. Pengalaman kegiatan dibidang 

akademik menjadi salah satu hal yang penting karena HMPSM bergerak 
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dibidang akademik. Dengan memiliki kegiatan dikedua bidang berarti mau 

mengeksplorasi diri dengan berbagai kegiatan dan akan semakin baik. 

c. Pengalaman kepanitiaan : pernah menjadi panitia dalam suatu event dalam 

divisi apapun, divisi atau posisi inti akan semakin baik (sesuai dengan 

buku panduan 1000 poin) karena akan semakin berat tugas dan tanggung 

jawabnya. Dari pengalaman kepanitiaan seseorang dapat belajar 

berorganisasi secara sederhana dengan tugas dan tanggung jawab yang 

lebih sedikit. 

d. Pengetahuan tentang HMPSM : pengetahuan mengenai bidang HMPSM, 

program kerja HMPSM, struktural, perbedaan HMPSM dengan organisasi 

lain yang ada di Unika, dan peran HMPSM bagi prodi. Dengan semakin 

banyak mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan HMPSM berarti 

menunjukkan bahwa memiliki inisiatif, aktif, dan bersungguh-sungguh 

untuk mencari tahu tentang sesuatu yang diminati. 

e. Inisiatif : sesuai dengan KBBI yaitu tindakan mula-mula yang 

dimunculkan seseorang. Inisiatif dinilai saat dinamika kelompok karena 

dalam dinamika kelompok terdiri dari beberapa peserta seleksi yang 

membuat mereka harus bisa bekerja sama untuk bagi-bagi tugas. Peserta 

yang berani memulai diskusi menunjukkan bahwa dia memiliki inisiatif. 

Inisiatif dalam menyelesaikan kasus saat seleksi dapat sedikit 

menggambarkan seperti apa nantinya jika peserta tersebut menjadi 

pengurus HMPSM dan inisiatif mendorong orang untuk menjadi aktif. 

2. Komunikatif : Mampu berkomunikasi dengan baik untuk menerima dan 

menyampaikan informasi secara jelas baik di dalam HMPSM, dengan 

mahasiswa dan prodi. 

a. Penguasaan bahasa : kemampuan peserta dalam memahami beberapa 

bahasa, Bahasa Indonesia dan bahasa asing karena HMPSM sering 

mengikuti acara yang menuntut untuk bisa berbahasa asing seperti EBA, 

SOTY dan student exchange. Semakin banyak bahasa yang dikuasai maka 

akan semakin baik. 
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b. Penggunaan bahasa saat presentasi : konsistensi peserta untuk 

menggunakan bahasa Indonesia dari awal hingga akhir presentasi. Dengan 

bahasa yang konsisten dan tidak dicampur-campur maka akan lebih formal 

dan profesional. 

c. Cara menyampaikan tanggapan : efektivitas peserta saat menyampaikan 

tanggapan agar pesan lebih mudah dipahami oleh pendengar. Semakin to 

the point maka akan semakin baik karena tidak bertele-tele. 

d. Gestur tubuh : gerak-gerik peserta saat berhadapan dengan penilai maupun 

saat presentasi di depan orang banyak. Gestur tubuh yang menunjukkan 

kegelisahan akan banyak menggerak-gerakkan anggota tubuh dan tidak 

berani eye contact dengan lawan bicara sehingga terlihat tidak tenang saat 

berbicara. Semakin tenang maka dan eye contact akan semakin baik. 

3. Aspiratif : Menyampaikan pendapat dan memberi solusi aspirasi yang 

kreatif untuk HMPSM, mahasiwa maupun Prodi Manajemen. 

a. Kualitas program yang ditawarkan : inovasi program baru yang akan 

dilakukan jika terpilih menjadi pengurus HMPSM sesuai dengan jabatan 

yang dipilih. Dengan berani menawarkan program berarti menunjukkan 

bahwa peserta tersebut berani dalam memberikan pendapat dan aspirasi 

untuk kebaikan HMPSM. Semakin baru dan inovasi maka akan semakin 

baik. 

b. Tingkat pencapaian program : kemenarikan program yang ditawarkan dan 

bisa tidaknya program tersebut direalisasikan. Dengan tingkat pencapaian 

program yang idealis dan realistis maka termasuk kategori aspiratif karena 

dapat memberikan aspirasi yang logis dan dapat diterapkan. Semakin 

menarik dan realisitis maka akan semakin baik. 
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Lampiran 9 

Konfirmasi Penentuan Level untuk Setiap Sub Kriteria 

Kriteria  Sub Kriteria Skor  Level  

Aktif 

Pengalaman 

menjadi 

Pengurus 

Organisasi 

0 
Tidak pernah menjadi pengurus 

organisasi. 

1 
Pernah sekali menjadi pengurus 

organisasi. 

2 
Pernah dua kali menjadi pengurus 

organisasi. 

3 
Pernah lebih dari dua kali menjadi 

pengurus organisasi. 

Pengalaman 

Kegiatan 

0 
Tidak memiliki pengalaman kegiatan 

apapun. 

1 

Memiliki pengalaman kegiatan non 

akademik (lomba, magang, kerja, 

berdagang, volunteer,  LKTD). 

2 
Memiliki pengalaman kegiatan 

akademik (lomba, beasiswa, PKM). 

3 
Memiliki pengalaman kegiatan 

akademik dan non akademik. 

Pengalaman 

Kepanitiaan 

0 Tidak pernah mengikuti kepanitiaan. 

1 

Mengikuti kepanitiaan dengan menjadi 

posisi pendukung/golongan 3 

(LO,penerima tamu,pembawa pataka,sie 

keamanan,sie transportasi,MC). 

2 

Mengikuti kepanitiaan dengan menjadi 

posisi pendukung/golongan 2 

(bendahara, sie publikasi,sie 

dokumentasi,sie perkap,sie dekorasi,sie 

konsumsi). 

3 

Mengikuti kepanitiaan dengan menjadi 

posisi inti/golongan 1 (ketua panitia,sie 

acara,sekretaris,sie dana usaha, sie 

materi,P3K,SC). 

Pengetahuan 

tentang 

HMPSM 

1 

Mengetahui hal–hal dasar tentang 

HMPSM (kepanjangan HMPSM, 

bidang HMPSM, dan struktural 

HMPSM). 

2 

Mengetahui program kerja HMPSM dan 

perbedaan HMPSM dengan organisasi 

lain. 

3 
Memahami peran HMPSM bagi Prodi 

Manajemen. 

Inisiatif 0 Tidak memiliki inisiatif untuk 
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membantu menyelesaikan kasus. 

1 
Mengerjakan kasus setelah menerima 

pembagian tugas. 

2 
Menawarkan diri untuk mengerjakan 

bagian tertentu. 

3 
Memulai pembicaraan dalam diskusi 

kasus. 

Komunikatif 

Penguasaan 

Bahasa 

1 Menguasai satu bahasa (Bahasa 

Indonesia). 

2 Menguasai dua bahasa (Bahasa 

Indonesia dan bahasa asing). 

3 Menguasai lebih dari dua bahasa. 

Penggunaan 

Bahasa saat 

Presentasi 

1 Menggunakan  bahasa campuran antara 

bahasa daerah dan bahasa Indonesia. 

2 Menggunakan Bahasa Indonesia. 

Cara 

Menyampaikan 

Tanggapan 

0 Jawaban tidak sesuai dengan 

pertanyaan. 

1 Bertele-tele dengan mengulang-ulang 

jawaban. 

2 To the point pada penyelesaian 

masalah/fokus pada penyelesaian 

masalah. 

Gestur tubuh 

1 Gelisah dengan terlalu banyak 

menggerakkan anggota tubuh (tangan 

dan kaki). 

2 Tidak eye contact dengan lawan bicara 

dan tenang. 

3 Melakukan eye contact dengan lawan 

bicara dan tenang. 

Aspiratif 

Kualitas 

program yang 

ditawarkan 

0 Sama dengan program sebelumnya. 

1 Memperbaiki program yang sudah ada. 

2 Memberikan inovasi program baru. 

Tingkat 

Pencapaian 

Program 

0 Tidak idealis dan tidak realistis. 

1 Tidak idealis tetapi realistis. 

2 Idealis tetapi tidak realisitis. 

3 Idealis dan realistis. 
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Lampiran 10 

Kuesioner Pembobotan Kriteria dan Sub Kriteria dengan 

Analytical Hierarchy Process (AHP) 

Nama  : 

Jabatan : 

Skala penilaian menggunakan skala penilaian perbandingan pasangan Saaty  

Intensitas 

Kepentingan 
Keterangan 

1 Sama pentingnya. 

3 Sedikit lebih penting. 

5 Lebih penting. 

7 Jelas lebih penting. 

2, 4 ,6, 8 Nilai-nilai antara dua nilai pertimbangan yang berdekatan. 

 

Kepentingan Kriteria dan Sub Kriteria pada Seleksi anggota pengurus 

HMPSM 

Dalam melakukan seleksi anggota pengurus HMPSM, seberapa pentingkah : 

No Kriteria  
Skala 

 
Skala 

Kriteria  
7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 

1. Aktif                            Komunikatif 

2. Aktif                            Aspiratif  

 

No Kriteria 
Skala 

 
Skala 

Kriteria 
7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 

1. Komunikatif                
 

          Aspiratif  

 

Dalam hal kriteria aktif, seberapa pentingkah : 

No Sub kriteria 
Skala   Skala 

Sub kriteria 
7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Pengalaman 

menjadi 

pengurus 

Organisasi 

             

Pengalaman 

Kegiatan 
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2. 

Pengalaman 

menjadi 

pengurus 

Organisasi 

             

Pengalaman 

Kepanitiaan 

3. 

Pengalaman 

menjadi 

pengurus 

Organisasi 

             

Pengetahuan 

tentang 

HMPSM 

4. 

Pengalaman 

menjadi 

pengurus 

Organisasi 

             
Inisiatif  

 

No Sub kriteria 
Skala   Skala 

Sub kriteria 
7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Pengalaman 

Kegiatan              

Pengalaman 

Kepanitiaan 

2. 
Pengalaman 

Kegiatan              

Pengetahuan 

tentang 

HMPSM 

3. 
Pengalaman 

Kegiatan              
Inisiatif  

 

No Sub kriteria 
Skala   Skala 

Sub kriteria 
7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Pengalaman 

Kepanitiaan              

Pengetahuan 

tentang 

HMPSM 

2. 
Pengalaman 

Kepanitiaan              
Inisiatif 

 

No Sub kriteria 
Skala   Skala Sub 

Kriteria 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Pengetahuan 

tentang 

HMPSM 
             

Inisiatif 
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Dalam hal komunikatif, seberapa pentingkah : 

No Sub kriteria 
Skala 

 
Skala 

Sub kriteria 
7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Penguasaan 

Bahasa              

Penggunaan 

Bahasa saat 

Presentasi 

2. 
Penguasaan 

Bahasa              

Cara 

Menyampaikan 

Tanggapan 

3. 
Penguasaan 

Bahasa              
Gestur Tubuh 

 

No Sub kriteria 
Skala   Skala 

Sub kriteria 
7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Penggunaan 

Bahas saat 

Presntasi 
             

Cara 

Menyampaikan 

Tanggapan 

2. 

Penggunaan 

Bahasa saat 

Presentasi 
             

Gestur Tubuh 

 

No Sub kriteria 
Skala 

 
Skala 

Sub kriteria 
7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Cara 

Menyampaikan 

Tanggapan 
      

  
 

          
Gestur 

Tubuh 

 

Dalam hal aspiratif, seberapa pentingkah : 

No Sub kriteria 
Skala 

 
Skala 

Sub kriteria 
7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Kualitas 

program yang 

ditawarkan 

                          

Tingkat 

Pencapaian 

Program 
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Lampiran 11 

Hasil Kuesioner Pembobotan Kriteria dan Sub Kriteria dengan 

Analytical Hierarchy Process (AHP) 

Nama   : Deo Varens 

Jabatan  : Ketua HMPSM 2018-2019 

Tanggal pengisian : 08 Maret 2019 

Skala penilaian menggunakan skala penilaian perbandingan pasangan Saaty  

Intensitas 

Kepentingan 
Keterangan 

1 Sama pentingnya. 

3 Sedikit lebih penting. 

5 Lebih penting. 

7 Jelas lebih penting. 

2, 4 ,6, 8 Nilai-nilai antara dua nilai pertimbangan yang berdekatan. 

 

Kepentingan Kriteria dan Sub Kriteria pada Seleksi anggota pengurus 

HMPSM 

Dalam melakukan seleksi anggota pengurus HMPSM, seberapa pentingkah : 

No Kriteria  
Skala 

 
Skala 

Kriteria  
7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 

1. Aktif                  √          Komunikatif 

2. Aktif                  √         Aspiratif  

Alasan : 

1. Komunikatif sedikit lebih penting dibandingkan aktif karena HMPSM 

memiliki peran sebagai jembatan mahasiswa dengan prodi yang pastinya 

membutuhkan kemampuan yang baik dalam berkomunikasi. 

2. Aspiratif sedikit lebih penting dibandingkan aktif karena HMPSM 

membutuhkan pengurus tidak hanya aktif tetapi juga aspiratif untuk 

memberikan aspirasi yang membangun baik untuk HMPSM maupun 

prodi. 
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No Kriteria 
Skala 

 
Skala 

Kriteria 
7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 

1. Komunikatif                √            Aspiratif  

Alasan : 

1. Aspiratif hampir sedikit lebih penting dibandingkan komunikatif karena 

HMPSM membutuhkan pengurus yang bisa memberikan aspirasi tetapi 

harus diikuti dengan komunikasi yang baik agar aspirasi dapat 

tersampaikan 

Dalam hal kriteria aktif, seberapa pentingkah : 

No Sub kriteria 
Skala   Skala 

Sub kriteria 
7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Pengalaman 

menjadi 

pengurus 

Organisasi 

  
√ 

          

Pengalaman 

Kegiatan 

2. 

Pengalaman 

menjadi 

pengurus 

Organisasi 

    
√ 

        

Pengalaman 

Kepanitiaan 

3. 

Pengalaman 

menjadi 

pengurus 

Organisasi 

    
√ 

        

Pengetahuan 

tentang 

HMPSM 

4. 

Pengalaman 

menjadi 

pengurus 

Organisasi 

        
√ 

    
Inisiatif  

Alasan : 

1. Pengalaman menjadi pengurus organisasi lebih penting dibandingkan 

pengalaman kegiatan karena dengan pengalaman organisasi sudah 

mengetahui gambaran organisasi seperti apa. 

2. Pengalaman menjadi pengurus organisasi sedikit lebih penting 

dibandingkan pengalaman kepanitiaan karena tugas yang dikerjakan 

pengurus organisasi lebih banyak dan rumit dibandingkan kepanitiaan. 
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3. Pengalaman menjadi pengurus organisasi sedikit lebih penting 

dibandingkan pengetahuan tentang HMPSM karena dengan pengalaman 

organisasi seseorang sudah tahu gambaran organisasi memiliki tugas dan 

tanggung jawab. 

4. Inisiatif sedikit lebih penting dibandingkan pengalaman menjadi pengurus 

organisasi karena inisiatif merupakan penggerak seseorang untuk aktif 

terlibat dalam kegiatan. 

No Sub kriteria 
Skala   Skala 

Sub kriteria 
7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Pengalaman 

Kegiatan         
√ 

    

Pengalaman 

Kepanitiaan 

2. 
Pengalaman 

Kegiatan         
√ 

    

Pengetahuan 

tentang 

HMPSM 

3. 
Pengalaman 

Kegiatan           
√ 

  
Inisiatif  

Alasan : 

1. Pengalaman kepanitiaan sedikit lebih penting dibandingkan pengalaman 

kegiatan karena menjadi panitia dalam suatu acara itu memiliki tugas dan 

tanggung jawab seperti dalam organisasi tetapi dalam skala yang lebih 

kecil. 

2. Pengetahuan tentang HMPSM sedikit lebih penting dibandingkan 

pengalaman kegiatan karena peserta yang memiliki pengetahuan tentang 

HMPSM berarti benar-benar tertarik dan tidak asal-asalan mendaftar. 

3. Inisiatif lebih penting dibandingkan pengalaman kegiatan karena kalau 

inisiatifnya tinggi pasti punya pengalaman kegiatan yang banyak. 

No Sub kriteria 
Skala   Skala 

Sub kriteria 
7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Pengalaman 

Kepanitiaan           
√ 

  

Pengetahuan 

tentang 

HMPSM 

2. 
Pengalaman 

Kepanitiaan           
√ 

  
Inisiatif 
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Alasan : 

1. Pengetahuan tentang HMPSM lebih penting dibandingkan pengalaman 

kepanitiaan karena dengan pengetahuan HMPSM seseorang berarti benar-

benar tertarik untuk menjadi pengurus HMPSM. 

2. Inisiatif lebih penting dibandingkan pengalaman kepanitiaan karena kalau 

memiliki inisiatif pasti terdorong untuk aktif mengikuti kepanitiaan. 

No Sub kriteria 
Skala   Skala Sub 

Kriteria 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Pengetahuan 

tentang 

HMPSM 
       

√ 
     

Inisiatif 

Alasan : 

1. Inisiatif hampir sedikit lebih penting dibandingkan pengetahuan tentang 

HMPSM karena inisiatif sulit untuk ditanamkan dibandingan dengan 

pengetahuan HMPSM yang dapat diberitahukan. 

Dalam hal komunikatif, seberapa pentingkah : 

No Sub kriteria 
Skala 

 
Skala 

Sub kriteria 
7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Penguasaan 

Bahasa       
√ 

      

Penggunaan 

Bahasa saat 

Presentasi 

2. 
Penguasaan 

Bahasa         
√ 

    

Cara 

Menyampaikan 

Tanggapan 

3. 
Penguasaan 

Bahasa     
√ 

        
Gestur Tubuh 

Alasan : 

1. Penguasaan bahasa dan penggunaan bahasa saat presentasi sama penting 

karena penguasaan bahasa yang baik perlu didukung dengan penggunaan 

bahasa yang konsisten agar terlihat lebih formal dan profesional. 

2. Cara menyampaikan tanggapan sedikit lebih penting dibandingkan 

penguasaan bahasa karena efektivitas dalam menyampaikan tanggapan 

menjadi kunci dalam memahami isi tanggapan. 
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3. Penguasaan bahasa sedikit lebih penting dibandingkan gestur tubuh karena 

gestur tubuh bisa dikelola dan sedikit pengaruhi dalam komunikasi. 

No Sub kriteria 
Skala   Skala 

Sub kriteria 
7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Penggunaan 

Bahas saat 

Presntasi 
        

√ 
    

Cara 

Menyampaikan 

Tanggapan 

2. 

Penggunaan 

Bahasa saat 

Presentasi 
    

√ 
        

Gestur Tubuh 

Alasan : 

1. Cara menyampaikan tanggapan sedikit lebih penting dibandingkan 

penggunaan bahasa karena efektivitas dalam menyampaikan menjadi 

kunci dalam memahami tanggapan. 

2. Penggunaan bahasa sedikit lebih penting dibandingkan gestur tubuh 

karena gestur tubuh dapat diolah dan sedikit pengaruhnya dalam 

komunikasi. 

No Sub kriteria 
Skala 

 
Skala 

Sub kriteria 
7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Cara 

Menyampaikan 

Tanggapan 
  

√ 
   

  
 

          
Gestur 

Tubuh 

Alasan : 

1. Cara menyampaikan tanggapan lebih penting dari gestur tubuh karena 

efektivitas dalam menyampaikan menjadi kunci dalam memahami 

tanggapan. 
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Dalam hal aspiratif, seberapa pentingkah : 

No Sub kriteria 
Skala 

 
Skala 

Sub kriteria 
7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Kualitas 

program yang 

ditawarkan 

             √             

Tingkat 

Pencapaian 

Program 

Alasan : 

1. Kualitas program yang ditawarkan dan tingkat pencapaian program sama 

penting karena tidak hanya bisa memberikan aspirasi tetapi juga harus bisa 

merealisasikan aspirasinya. 
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Hasil Kuesioner Pembobotan Kriteria dan Sub Kriteria dengan 

Analytical Hierarchy Process (AHP) 

Nama   : Cahya Ramadhani 

Jabatan  : Wakil Ketua HMPSM 2018-2019 

Tanggal Pengisian : 08 Maret 2019 

Skala penilaian menggunakan skala penilaian perbandingan pasangan Saaty  

Intensitas 

Kepentingan 
Keterangan 

1 Sama pentingnya. 

3 Sedikit lebih penting. 

5 Lebih penting. 

7 Jelas lebih penting. 

2, 4 ,6, 8 Nilai-nilai antara dua nilai pertimbangan yang berdekatan. 

 

Kepentingan Kriteria dan Sub Kriteria pada Seleksi anggota pengurus 

HMPSM 

Dalam melakukan seleksi anggota pengurus HMPSM, seberapa pentingkah : 

No Kriteria  
Skala 

 
Skala 

Kriteria  
7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 

1. Aktif                  
 

       √  Komunikatif 

2. Aktif                           √  Aspiratif  

Alasan :  

1. Komunikatif jelas lebih penting dibandingkan aktif karena HMPSM 

memiliki peran untuk menjadi jembatan bagi mahasiswa dan prodi 

sehingga membutuhkan komunikasi yang baik 

2. Aspiratif jelas lebih penting dibandingkan aktif karena pengurus organisasi 

yang baik harus bisa memberikan aspirasi untuk kemajuan organisasi 

terutama HMPSM juga menjadi wadah aspirasi mahasiswa sehingga harus 

bisa memberi contoh. 
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No Kriteria 
Skala 

 
Skala 

Kriteria 
7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 

1. Komunikatif                
 

     √     Aspiratif  

Alasan : 

1. Aspiratif lebih penting dibandingkan komunikatif karena organisasi yang 

baik harus bisa memberikan aspirasi untuk kemajuan organisasi maupun 

prodi. 

Dalam hal kriteria aktif, seberapa pentingkah : 

No Sub kriteria 
Skala   Skala 

Sub kriteria 
7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Pengalaman 

menjadi 

pengurus 

Organisasi 

√ 
            

Pengalaman 

Kegiatan 

2. 

Pengalaman 

menjadi 

pengurus 

Organisasi 

      
√ 

      

Pengalaman 

Kepanitiaan 

3. 

Pengalaman 

menjadi 

pengurus 

Organisasi 

        
√ 

    

Pengetahuan 

tentang 

HMPSM 

4. 

Pengalaman 

menjadi 

pengurus 

Organisasi 

        
√ 

    
Inisiatif  

Alasan : 

1. Pengalaman menjadi pengurus organisasi jelas lebih penting dibandingkan 

pengalaman kegiatan karena sudah pernah menjabat dalam organisasi dan 

pernah menjalankan tugas dan tanggung jawab yang nantinya akan dialami 

juga jika terpilih menjadi pengurus HMPSM. 

2. Pengalaman menjadi pengurus organisasi dan pengalaman kepanitiaan 

sama penting karena sama-sama memiliki tugas dan tanggung jawab. 
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3. Pengetahuan tentang HMPSM sedikit lebih penting dibandingkan 

pengalaman menjadi pengurus organisasi karena dengan mengetahui 

tentang HMPSM berarti menunjukkan bahwa benar-benar tertarik menjadi 

pengurus HMPSM. 

4. Inisiatif sedikit lebih penting dari pengalaman menjadi pengurus 

organisasi karena inisiatif merupakan penggerak mahasiswa untuk menjadi 

aktif dan inisiatif dapat menggambarkan akan seperti apa nantinya jika 

terpilih menjadi pengurus HMPSM. 

No Sub kriteria 
Skala   Skala 

Sub kriteria 
7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Pengalaman 

Kegiatan         
√ 

    

Pengalaman 

Kepanitiaan 

2. 
Pengalaman 

Kegiatan           
√ 

  

Pengetahuan 

tentang 

HMPSM 

3. 
Pengalaman 

Kegiatan           
√ 

  
Inisiatif  

Alasan : 

1. Pengalaman kepanitiaan sedikit lebih penting dibandingkan pengalaman 

kegiatan karena dalam kepanitiaan juga menjalankan tugas dan tanggung 

jawab dalam skala yang lebih kecil dari organisasi selain itu pengalaman 

kegiatan berarti hanya menjadi peserta saja. 

2. Pengetahuan tentang HMPSM lebih penting dibandingkan pengalaman 

kegiatan karena dengan pengetahuan tentang HMPSM berarti seseorang 

benar-benar tertarik untuk menjadi pengurus organisasi dengan mencari 

tahu apa yang diminatinya. 

3. Inisiatif lebih penting dibandingkan pengalaman kegiatan karena inisiatif 

merupakan pendorong untuk menjadi aktif dalam kegiatan dan inisiatif 

dapat menggambarkan akan seperti apa nantinya jika terpilih menjadi 

pengurus HMPSM. 
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No Sub kriteria 
Skala   Skala 

Sub kriteria 
7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Pengalaman 

Kepanitiaan           
√ 

  

Pengetahuan 

tentang 

HMPSM 

2. 
Pengalaman 

Kepanitiaan           
√ 

  
Inisiatif 

Alasan : 

1. Pengetahuan HMPSM lebih penting dibandingkan pengalaman 

kepanitiaan karena dengan pengetahuan tentang HMPSM berarti 

seseorang benar-benar tertarik untuk menjadi pengurus organisasi dengan 

mencari tahu apa yang diminatinya. 

2. Inisiatif lebih penting dibandingkan pengalaman kepanitiaan karena 

karena inisiatif merupakan pendorong untuk menjadi aktif dalam kegiatan 

dan inisiatif dapat menggambarkan akan seperti apa nantinya jika terpilih 

menjadi pengurus HMPSM. 

No Sub kriteria 
Skala   Skala Sub 

Kriteria 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Pengetahuan 

tentang 

HMPSM 
      

√ 
      

Inisiatif 

Alasan : 

1. Pengetahuan HMPSM dan inisiatif sama penting karena pengetahuan 

tentang HMPSM karen peserta yang memiliki pengetahuan tentang 

HMPSM berarti sudah berusaha inisiatif mencari tahu tentang hal yang 

diminati berarti saat nanti menjadi pengurus HMPSM dia juga punya 

inisiatif yang baik. 

Dalam hal komunikatif, seberapa pentingkah : 

No Sub kriteria 
Skala 

 
Skala 

Sub kriteria 
7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Penguasaan 

Bahasa       
√ 

      

Penggunaan 

Bahasa saat 

Presentasi 

2. 
Penguasaan 

Bahasa         
√ 

    

Cara 

Menyampaikan 
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Tanggapan 

3. 
Penguasaan 

Bahasa     
√ 

        
Gestur Tubuh 

Alasan : 

1. Penguasaan bahasa dan penggunaan bahasa saat presentasi sama 

pentingnya karena penguasaan bahasa yang baik harus diimbangi dengan 

penggunaan bahasa yang konsisten mengingat HMPSM merupakan 

organisasi formal yang harus bisa berbahasa dengan baik selain itu 

HMPSM juga sering terlibat dalam acara yang menuntut untuk 

menggunakan bahasa asing. 

2. Cara menyampaikan tanggapan sedikit lebih penting dibandingkan 

penguasaan bahasa karena efektivitas dalam penyampaian tanggapan 

menjadi kunci pendengar untuk memahami ini dari tanggapan tersebut. 

3. Penguasaan bahasa sedikit lebih penting dibandingkan gestur tubuh karena 

gestur tubuh sedikit pengaruhnya dalam komunikasi dan lebih bisa 

dikelola supaya tidak gelisah dan tidak menggangung lawan bicaranya. 

No Sub kriteria 
Skala   Skala 

Sub kriteria 
7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Penggunaan 

Bahas saat 

Presntasi 
        

√ 
    

Cara 

Menyampaikan 

Tanggapan 

2. 

Penggunaan 

Bahasa saat 

Presentasi 
    

√ 
        

Gestur Tubuh 

Alasan : 

1. Cara menyampaikan tanggapan sedikit lebih penting dibandingkan 

penggunaan bahasa saat presentasi karena efektivitas dalam penyampaian 

tanggapan menjadi kunci pendengar untuk memahami ini dari tanggapan 

tersebut. 

2. Penggunaan bahasa saat presentasi sedikit lebih penting dibandingkan 

gestur tubuh karena gestur tubuh sedikit pengaruhnya dalam komunikasi 

dan lebih bisa dikelola supaya tidak gelisah dan tidak menggangung lawan 

bicaranya. 
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No Sub kriteria 
Skala 

 
Skala 

Sub kriteria 
7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Cara 

Menyampaikan 

Tanggapan 
  

√ 
   

  
 

          
Gestur 

Tubuh 

Alasan : 

1. Cara menyampaikan tanggapan lebih penting dibandingkan gestur tubuh 

karena efektivitas dalam penyampaian tanggapan menjadi kunci pendengar 

untuk memahami ini dari tanggapan tersebut. 

Dalam hal aspiratif, seberapa pentingkah : 

No Sub kriteria 
Skala 

 
Skala 

Sub kriteria 
7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Kualitas 

program yang 

ditawarkan 

             √             

Tingkat 

Pencapaian 

Program 

Alasan : 

1. Kualitas program yang ditawarkan dan tingkat pencapaian program sama 

penting karena program yang inovatif harus anti mainsteram dan dapat 

direalisasikan supaya tidak hanya menjadi aspirasi belaka. 

Semarang, 08 April 2019 
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Hasil Kuesioner Pembobotan Kriteria dan Sub Kriteria dengan 

Analytical Hierarchy Process (AHP) 

Nama   : Michael Ardito 

Jabatan  : Staf HRA 2018-2019 

Tanggal Pengisian : 08 Maret 2019 

Skala penilaian menggunakan skala penilaian perbandingan pasangan Saaty  

Intensitas 

Kepentingan 
Keterangan 

1 Sama pentingnya. 

3 Sedikit lebih penting. 

5 Lebih penting. 

7 Jelas lebih penting. 

2, 4 ,6, 8 Nilai-nilai antara dua nilai pertimbangan yang berdekatan. 

 

Kepentingan Kriteria dan Sub Kriteria pada Seleksi anggota pengurus 

HMPSM 

Dalam melakukan seleksi anggota pengurus HMPSM, seberapa pentingkah : 

No Kriteria  
Skala 

 
Skala 

Kriteria  
7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 

1. Aktif  
    

 √       
 

         Komunikatif 

2. Aktif  
  

  
 

√ 
       

  Aspiratif  

Alasan : 

1. Aktif sedikit lebih penting dibandingkan komunikatif karena aktif 

merupakan pendorong orang untuk menjadi komunikatif. 

2. Aktif sedikit lebih penting dibandingkan komunikatif karena untuk 

menjadi aspiratif pastilah seseorang harus aktif terlebih dahulu agar dapat 

memberikan aspirasi yang sesuai dengan keadaan. 

No Kriteria 
Skala 

 
Skala 

Kriteria 
7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 

1. Komunikatif                √           Aspiratif  

Alasan : 
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1. Aspiratif hampir sedikit lebih penting dibandingkan komunikatif karena 

HMPSM membutuhkan pengurus yang bisa memberikan aspirasi untuk 

perkembangan HMPSM. 

Dalam hal kriteria aktif, seberapa pentingkah : 

No Sub kriteria 
Skala   Skala 

Sub kriteria 
7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Pengalaman 

menjadi 

pengurus 

Organisasi 

    
√ 

        

Pengalaman 

Kegiatan 

2. 

Pengalaman 

menjadi 

pengurus 

Organisasi 

    
√ 

        

Pengalaman 

Kepanitiaan 

3. 

Pengalaman 

menjadi 

pengurus 

Organisasi 

       
√ 

     

Pengetahuan 

tentang 

HMPSM 

4. 

Pengalaman 

menjadi 

pengurus 

Organisasi 

        
√ 

    
Inisiatif  

Alasan : 

1. Pengalaman menjadi pengurus organisasi sedikit lebih penting 

dibandingkan pengalaman kegiatan karena orang yang memiliki 

pengalaman organisasi belum tentu tidak kompeten untuk bergabung 

menjadi pengurus HMPSM dibandingkan orang yang memiliki 

pengalaman kegiatan walaupun dengan pengalaman kegiatan berarti sudah 

pernah menjalankan tugas dan tanggung jawab. 

2. Pengalaman menjadi pengurus organisasi sedikit lebih penting 

dibandingkan pengalaman kepanitiaan karena organisasi dan kepanitiaan 

hampir sama memiliki tugas dan tanggung jawab tetapi memang 

kepanitiaan lebih sedikit tanggung jawabnya. 
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3. Pengetahuan tentang HMPSM hampir sedikit lebih penting dari 

pengalaman menjadi pengurus HMPSM karena peserta yang memiliki 

pengetahuan tentang HMPSM berarti benar-benar tertarik menjadi 

pengurus HMPSM maka dia memiliki inisiatif untuk mencari tahu. 

4. Inisiatif sedikit lebih penting dibandingkan pengalaman menjadi pengurus 

HMPSM karena dari inisiatif peserta dapat dilihat akan seperti apa 

nantinya jika sudah menjadi pengurus HMPSM. 

No Sub kriteria 
Skala   Skala 

Sub kriteria 
7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Pengalaman 

Kegiatan         
√ 

    

Pengalaman 

Kepanitiaan 

2. 
Pengalaman 

Kegiatan           
√ 

  

Pengetahuan 

tentang 

HMPSM 

3. 
Pengalaman 

Kegiatan           
√ 

  
Inisiatif  

Alasan : 

1. Pengalaman kepanitiaan sedikit lebih penting dibandingkan pengalaman 

kegiatan karena pengalaman kepanitiaan hampir menyerupai organisasi 

dengan memiliki tugas dan tanggung jawab yang harus dipertanggung 

jawabkan kepada ketua/atasan. 

2. Pengetahuan tentang HMPSM lebih penting dibandingkan pengalaman 

kegiatan karena peserta yang tahu tentang HMPSM menunujukan bahwa 

dia benar-benar ingin bergabung dengan HMPSM. 

3. Inisiatif lebih penting dibandingkan pengalaman kegiatan karena dengan 

inisiatif yang tinggi bisa menggambarkan akan seperti apa nantinya jika 

sudah terpilih menjadi pengurus HMPSM dalam menjalankan tugas dan 

tanggung jawabnya. 
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No Sub kriteria 
Skala   Skala 

Sub kriteria 
7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Pengalaman 

Kepanitiaan           
√ 

  

Pengetahuan 

tentang 

HMPSM 

2. 
Pengalaman 

Kepanitiaan           
√ 

  
Inisiatif 

Alasan : 

1. Pengethaun tentang HMPSM lebih penting dibandingkan penglaman 

kepanitiaan karena karena peserta yang tahu tentang HMPSM 

menunujukan bahwa dia benar-benar ingin bergabung dengan HMPSM. 

2. Inisiatif lebih penting dibandingkan pengalaman kepanitiaan karena 

inisiatif yang tinggi bisa menggambarkan akan seperti apa nantinya jika 

sudah terpilih menjadi pengurus HMPSM dalam menjalankan tugas dan 

tanggung jawabnya. 

No Sub kriteria 
Skala   Skala Sub 

Kriteria 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Pengetahuan 

tentang 

HMPSM 
      

√ 
      

Inisiatif 

Alasan : 

1. Pengetahuan tentang HMPSM dan inisiatif sama penting karena inisiatif 

merupakan pendorong seseorang untuk aktif tetapi jika mendaftar 

HMPSM tetapi tidak mengetahui tentang HMPSM berarti dia tidak punya 

inisiatif untuk mengenal HMPSM terlebih dahulu sebelum mendaftar. 

Dalam hal komunikatif, seberapa pentingkah : 

No Sub kriteria 
Skala 

 
Skala 

Sub kriteria 
7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Penguasaan 

Bahasa      
√ 

       

Penggunaan 

Bahasa saat 

Presentasi 

2. 
Penguasaan 

Bahasa         
√ 

    

Cara 

Menyampaikan 

Tanggapan 
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3. 
Penguasaan 

Bahasa     
√ 

        
Gestur Tubuh 

Alasan : 

1. Penguasaan bahasa hampir sedikit lebih penting dibandingkan penggunaan 

bahasa karena jika penguasaan bahasanya baik pasti akan lebih mudah 

dalam penggunaan bahasa saat presentasi yang konsisten. 

2. Cara menyampaikan tanggapan sedikit lebih penting dibanding 

penguasaan bahasa karena efektivitas dalam menyampaikan tanggapan 

akan mempernaruhi pemahaman pendengar, jika tidak to the point bisa 

menjadi bermakna ganda. 

3. Penguasaan bahasa sedikit lebih penting dibandingkan gestur tubuh karena 

gestur tubuh saat seleksi hanya untuk melihat peserta tersebut grogi/tidak 

dan jika grogi apakah sampai mengganggu lawan bicaranya atau tidak dan 

sedikit pula pengaruhnya dalam komunikasi. 

No Sub kriteria 
Skala   Skala 

Sub kriteria 
7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Penggunaan 

Bahas saat 

Presntasi 
        

√ 
    

Cara 

Menyampaikan 

Tanggapan 

2. 

Penggunaan 

Bahasa saat 

Presentasi 
    

√ 
        

Gestur Tubuh 

Alasan : 

1. Cara menyampaikan tanggapan sedikit lebih penting dibandingkan 

penggunaan bahasa saat presentasi karena karena efektivitas dalam 

menyampaikan tanggapan akan mempernaruhi pemahaman pendengar, 

jika tidak to the point bisa menjadi bermakna ganda. 

2. Penggunaan bahsa sedikit lebih penting dibandingkan gestur tubuh karena 

gestur tubuh sedikit pengaruhnya dalam komunikasi dan gestur tubuh 

dapat dikelola. 
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No Sub kriteria 
Skala 

 
Skala 

Sub kriteria 
7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Cara 

Menyampaikan 

Tanggapan 
  

√ 
   

  
 

          
Gestur 

Tubuh 

Alasan : 

1. Cara menyampaikan tanggapan lebih penting dibandingkan gestur tubuh 

karena efektivitas dalam menyampaikan tanggapan akan mempengaruhi 

pemahaman pendengar, jika tidak to the point bisa menjadi bermakna 

ganda. 

Dalam hal aspiratif, seberapa pentingkah : 

No Sub kriteria 
Skala 

 
Skala 

Sub kriteria 
7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Kualitas 

program yang 

ditawarkan 

             √             

Tingkat 

Pencapaian 

Program 

Alasan : 

1. Kualitas program yang ditawarkan dan tingkat pencapaian program sama 

penting karena dengan tingkat pencapaian program ini peserta dituntut 

untuk tidak hanya sekedar memberikan aspirasi tetapi juga 

mempertimbangkan untuk realisasinya. 

Semarang ,08 April 2019 
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Hasil Kuesioner Pembobotan Kriteria dan Sub Kriteria dengan 

Analytical Hierarchy Process (AHP) 

Isi dari kuesioner ini merupakan hasil kesepakatan dengan key informan pada 

tanggal 15 Maret 2019. 

Skala penilaian menggunakan skala penilaian perbandingan pasangan Saaty  

Intensitas 

Kepentingan 
Keterangan 

1 Sama pentingnya. 

3 Sedikit lebih penting. 

5 Lebih penting. 

7 Jelas lebih penting. 

2, 4 ,6, 8 Nilai-nilai antara dua nilai pertimbangan yang berdekatan. 

 

Kepentingan Kriteria dan Sub Kriteria pada Seleksi anggota pengurus 

HMPSM 

Dalam melakukan seleksi anggota pengurus HMPSM, seberapa pentingkah : 

No Kriteria  
Skala 

 
Skala 

Kriteria  
7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 

1. Aktif  
     

       √          Komunikatif 

2. Aktif  
  

  
       

 √ 
 

  Aspiratif  

Alasan : 

1. Komunikatif sedikit lebih penting dibandingkan aktif karena HMPSM 

memiliki peran sebagai jembatan bagi mahasiswa dengan dosen sehingga 

membutuhkan kemampuan yang baik dalam berkomunikasi. 

2. Aspiratif lebih penting dibandingkan aktif karena HMPSM membutuhkan 

pengurus yang dapat memberikan aspirasi untuk kemajuan HMPSM dan 

HMPSM juga merupakan wadah aspirasi mahasiswa jadi harus bisa 

memberi contoh. 
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No Kriteria 
Skala 

 
Skala 

Kriteria 
7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 

1. Komunikatif                √           Aspiratif  

Alasan : 

1. Aspiratif hampir sedikit lebih penting dibandingkan komunikatif karena 

untuk memberikan aspirasi harus disertai dengan komunikasi yang baik 

agar aspirasi tersampaikan. 

Dalam hal kriteria aktif, seberapa pentingkah : 

No Sub kriteria 
Skala   Skala 

Sub kriteria 
7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Pengalaman 

menjadi 

pengurus 

Organisasi 

  
√ 

          

Pengalaman 

Kegiatan 

2. 

Pengalaman 

menjadi 

pengurus 

Organisasi 

    
√ 

        

Pengalaman 

Kepanitiaan 

3. 

Pengalaman 

menjadi 

pengurus 

Organisasi 

        
√ 

    

Pengetahuan 

tentang 

HMPSM 

4. 

Pengalaman 

menjadi 

pengurus 

Organisasi 

        
√ 

    
Inisiatif  

Alasan : 

1. Pengalaman menjadi pengurus organisasi lebih penting dibandingkan 

pengalaman kegiatan karena seseorang sudah pernah menduduki suatu 

jabatan dan memiliki tugas serta tanggung jawab yang nantinya kondisi itu 

sesuai dengan kondisi saat menjadi pengurus HMPSM. 

2. Pengalaman menjadi pengurus organisasi sedikit lebih penting 

dibandingkan pengalaman kepanitiaan karena pengalaman organisasi lebih 

kompleks tugas dan tanggung jawabnya karena selain punya tugas dan 
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tanggung jawab juga membahas program kerja HMPSM. Selain itu 

organisasi memiliki surat tugas resmi. 

3. Pengetahuan tentang HMPSM sedikit lebih penting dibandingkan 

pengalaman menjadi pengurus organisasi karena selain memiliki 

pengalaman organisasi peserta jg harus tahu tentang HMPSM supaya 

menunjukkan bahwa dia sungguh-sungguh untuk menjadi pengurus 

HMPSM. 

4. Inisiatif sedikit lebih penting dari pengalaman menjadi pengurus 

organisasi karena inisiatif pendorong untuk menjadi aktif dan dari inisiatif 

bisa dinilai akan seperti apa inisiatifnya jika terpilih menjadi pengurus. 

No Sub kriteria 
Skala   Skala 

Sub kriteria 
7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Pengalaman 

Kegiatan         
√ 

    

Pengalaman 

Kepanitiaan 

2. 
Pengalaman 

Kegiatan           
√ 

  

Pengetahuan 

tentang 

HMPSM 

3. 
Pengalaman 

Kegiatan           
√ 

  
Inisiatif  

Alasan : 

1. Pengalaman kepanitiaan sedikit lebih penting dibandingkan pengalaman 

kegiatan karena pengalaman kepanitiaan hampir menyerupai pengalaman 

menjadi pengurus organisasi yaitu punya tugas dan tanggung jawab. 

2. Pengetahuan tentang HMPSM lebih penting dibandingkan pengalaman 

kegiatan karena memiliki pengetahuan HMPSM dapat mencerminkan 

bahwa peserta tersebut sungguh-sungguh tertarik untuk menjadi pengurus 

HMPSM. 

3. Inisiatif lebih penting dibandingkan pengalaman kegiatan karena inisiatif 

pendorong untuk aktif terlibat dan menggambarkan inisiatif jika nantinya 

terpilih menjadi pengurus HMPSM. 
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No Sub kriteria 
Skala   Skala 

Sub kriteria 
7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Pengalaman 

Kepanitiaan           
√ 

  

Pengetahuan 

tentang 

HMPSM 

2. 
Pengalaman 

Kepanitiaan           
√ 

  
Inisiatif 

Alasan : 

1. Pengetahuan tentang HMPSM lebih penting dibandingkan pengalaman 

kepanitiaan karena memiliki pengetahuan HMPSM dapat mencerminkan 

bahwa peserta tersebut sungguh-sungguh tertarik untuk menjadi pengurus 

HMPSM. 

2. Inisiatif lebih penting dibandingkan pengalaman kegiatan karena inisiatif 

pendorong untuk aktif terlibat dan menggambarkan inisiatif jika nantinya 

terpilih menjadi pengurus HMPSM. 

No Sub kriteria 
Skala   Skala Sub 

Kriteria 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Pengetahuan 

tentang 

HMPSM 
      

√ 
      

Inisiatif 

Alasan : 

1. Pengetahuan tentang HMPSM dan inisiatif sama penting karena peserta 

butuh inisiatif untuk terlibat aktif dalam kegiatan dan pengetahuan tentang 

HMPSM untuk menunjukkan kesungguhannya. 

Dalam hal komunikatif, seberapa pentingkah : 

No Sub kriteria 
Skala 

 
Skala 

Sub kriteria 
7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Penguasaan 

Bahasa       
√ 

      

Penggunaan 

Bahasa saat 

Presentasi 

2. 
Penguasaan 

Bahasa         
√ 

    

Cara 

Menyampaikan 

Tanggapan 

3. 
Penguasaan 

Bahasa     
√ 

        
Gestur Tubuh 
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Alasan : 

1. Penguasaan bahasa dan penggunaan bahasa saat presentasi sama penting 

karena penguasaan bahasa yang baik harus disertai dengan penggunaan 

bahasa yang konsisten agar sesuai dengan situasi dan profesional. 

2. Cara menyampaikan tanggapan sedikit lebih penting dibandingkan 

penguasaan bahasa karena efektivitas dalam menyampaikan tanggapan 

menjadi kunci pendengar untuk memahami. 

3. Penguasaan bahasa sedikit lebih penting dibandingkan gestur tubuh karena 

HMPSM membutuhkan penguasaan bahasa yang baik untuk terlibat dalam 

berbagai acara . Selain itu gestur tubuh dapat dikendalikan. 

No Sub kriteria 
Skala   Skala 

Sub kriteria 
7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Penggunaan 

Bahas saat 

Presntasi 
        

√ 
    

Cara 

Menyampaikan 

Tanggapan 

2. 

Penggunaan 

Bahasa saat 

Presentasi 
    

√ 
        

Gestur Tubuh 

Alasan : 

1. Cara menyapaikan tanggapan sedikit lebih penting dibandingkan 

penggunaan bahasa karena efektivitas dalam menyampaikan tanggapan 

menjadi kunci pendengar untuk memahami. 

2. Penggunaan bahasa saat presentasi sedikit lebih penting dibandingkan 

gestur tubuh karena konsistensi dalam penggunaan bahasa itu penting agar 

terlihat profesional 

No Sub kriteria 
Skala 

 
Skala 

Sub kriteria 
7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Cara 

Menyampaikan 

Tanggapan 
  

√ 
   

  
 

          
Gestur 

Tubuh 

Alasan : 

1. Cara menyampaikan tanggapan lebih penting dibandingkan gestur tubuh 

karena karena efektivitas dalam menyampaikan tanggapan menjadi kunci 

pendengar untuk memahami. 
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Dalam hal aspiratif, seberapa pentingkah : 

No Sub kriteria 
Skala 

 
Skala 

Sub kriteria 
7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Kualitas 

program yang 

ditawarkan 

             √             

Tingkat 

Pencapaian 

Program 

Alasan : 

1. Kualitas program yang ditawarkan dan tingkat pencapaian program sama 

penting karena dengan menawarkan program berarti harus di ikuti dengan 

realisasi agar tidak menjadi ide tanpa realisasi. 

 

Staf HRA 2018-2019 

 

(Michael Ardito) 
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Lampiran 12 

Hasil Perbandingan Tingkat Kepentingan 

Kriteria  Ketua HMPSM 2018-2019 Wakil Ketua HMPSM 

2018-2019 

Staf HRA 2018-2019 Kesimpulan & 

Kesepakatan 

Aktif  Aktif dalam seleksi HMPSM 

menjadi hal yang sedikit 

penting karena jika saat 

seleksi peserta tersebut aktif 

(yang dibuktikan dengan 

terpenuhinya sub kriteria 

yang dibuat) diharapkan saat 

sudah menjadi pengurus juga 

aktif terlibat dalam setiap 

kegiatan. Tetapi jika 

dibandingkan dengan 

komunikatif dan aspiratif 

maka akan lebih penting 

komunikatif dan aspiratif 

karena HMPSM 

membutuhkan pengurus yang 

tidak hanya aktif tetapi juga 

komunikatif untuk menjadi 

jembatan mahasiswa dengan 

prodi dan diharapkan dapat 

menyumbangkan aspirasi. 

 

Aktif bukan kriteria yang 

terpenting dalam seleksi 

HMPSM karena aktif saat 

seleksi dinilai dari 

pengalaman yang diikuti 

dimasa lalu sehingga hal 

tersebut menjadi pendukung 

untuk membukti bahwa 

peserta benar-benar 

termasuk orang yang aktif. 

Selain itu HMPSM memang 

membutuhkan orang yang 

aktif tetapi jika hanya aktif 

dan tidak memberikan 

aspirasi berarti bukan 

contoh pengurus yang baik 

karena akan hanya menjadi 

hama yang tidak ikut 

berpartisipasi untuk 

menentukan arah organisasi. 

Aktif merupakan hal 

paling dasar untuk 

menjadi pengurus yang 

komunikatif dan aspiratif 

karena dengan terlibat 

mendorong orang untuk 

komunikatif dan aspiratif 

karena tahu kondisi 

sekitar sehingga aktif 

merupakan kriteria yang 

penting.  

Aktif bukanlah kriteria 

yang terpenting dalam 

seleksi HMPSM karena 

HMPSM tidak hanya 

membutuhkan pengurus 

yang sekedar aktif 

terlibat dalam kegiatan 

tetapi justru 

membutuhkan orang 

yang aspiratif untuk 

kemajuan HMPSM 

maupun prodi. 
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Komunikatif  Komunikatif menjadi kriteria 

yang sedikit penting karena 

HMPSM memiliki peran 

sebagai jembatan mahasiswa 

dengan prodi yang pastinya 

membutuhkan kemampuan 

dalam berkomunikasi 

Komunikatif merupakan 

kriteria yang tidak kalah 

penting mengingat bahwa 

HMPSM memiliki peran 

menjadi jembatan untuk 

mahasiswa ke prodi dan 

sebaliknya berarti butuh 

pengurus yang komunikatif 

dalam menyampaikan 

informasi. 

Komunikatif hampir 

sama pentingnya dengan 

dengan aspirastif tetapi 

lenih penting aspiratif 

karena dalam 

menyampaikan aspirasi 

pastilah butuh 

komunikasi yang baik 

agar aspirasi tercapai. 

Komunikatif 

merupakan kriteria 

yang sedikit lebih 

penting dalam seleksi 

HMPSM karena peran 

HMPSM yang menjadi 

jembatan untuk 

mahasiswa dan prodi 

membutuhkan orang 

yang memiliki 

komunikasi baik agar 

informasi dapat 

tersampaikan. 

Aspiratif Dalam seleksi, kriteria 

aspiratif menjadi hal yang 

penting karena HMPSM 

memerlukan orang yang 

dapat memberikan aspirasi 

untuk perkembangan 

HMPSM maupun prodi 

manajemen tetapi aspiratif 

harus diimbangi dengan 

komunikatif agar aspirasi 

dapat tersampaikan dengan 

baik. 

Aspiratif merupakan hal 

yang paling penting dalam 

seleksi pengurus HMPSM 

karena HMPSM sebagai 

wadah aspirasi mahasiswa 

manajemen maka HMPSM 

juga harus bisa memberikan 

aspirasi baik saat rapat 

maupun aspirasi untuk 

kemajuan HMPSM dan 

prodi. 

Aspiratif penting karena 

HMPSM membutuhkan 

pengurus yang mau 

memberikan aspirasi dan 

solusi untuk 

perkembangan HMPSM. 

Aspiratif merupakan hal 

yang terpenting karena 

pengurus HMPSM 

haruslah aspiratif agar 

dapat menjadi wadah 

aspirasi mahasiswa dan 

memberikan aspirasi 

untuk kemajuan dan 

perkembangan 

HMPSM maupun prodi. 

Aspirasi dengan 

komunikatif sedikit 

selisih tingkat 

kepentingannya karena 

dalam menyampaikan 
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aspirasi membutuhkan 

komunikasi yang baik 

sehingga aspiratif 2x 

lebih penting dari 

aspiratif. 

 

Hasil wawancara tingkat kepentingan sub kriteria aktif 

Sub Kriteria Aktif Ketua HMPSM 2018-

2019 

Wakil Ketua HMPSM 

2018-2019 

Staf HRA 2018-2019 Kesepakatan 

Pengalaman menjadi 

pengurus organisasi 

Pengalaman menjadi 

pengurus organisasi 

merupakan pengalaman 

terpenting dibandingkan 

pengalaman kegiatan dan 

kepanitiaan karena 5x 

lebih penting 

dibandingkan pengalaman 

kegiatan dan 3x lebih 

penting dibandingkan 

pengalaman kepanitiaan 

karena dengan 

mempunyai pengalaman 

berorganisasi berarti 

peserta sudah terbiasa 

menjalankan tugas dan 

tanggung jawab dalam 

Pengalaman menjadi 

pengurus organisasi 

merupakan pengalaman 

terpenting dibandingkan 

pengalaman kegiatan 

karena dengan 

pengalaman menjadi 

pengurus organisasi 

berarti seseorang sudah 

pernah menjalankan 

tugas dan tanggung 

jawab dalam suatu 

jabatan yang nantinya 

akan terjadi juga jika 

menjadi pengurus 

HMPSM. Tetapi jika 

dibandingkan dengan  

Pengalaman menjadi 

pengurus organisasi 

sedikit penting dalam 

seleksi HMPSM karena 

belum tentu orang yang 

tidak punya 

pengalaman organisasi 

itu tidak berkompeten 

untuk bergabung 

dengan HMPSM maka 

dari itu hanya sedikit 

lebih penting dari 

pengalaman kegiatan 

dan kepanitiaan. Tetapi 

jika dibandingan 

dengan inisiatif dan 

pengetahuan HMPSM 

Pengalaman menjadi 

pengurus organisasi 

merupakan pengalaman 

yang penting jika 

dibandingkan dengan 

pengalaman kegiatan 

dan sedikit penting jika 

dibandingkan dengan 

pengalaman kepanitiaan 

karena dengan 

pengalaman menjadi 

pengurus organisasi 

berarti seseorang sudah 

tahu bahwa organisasi 

memiliki tugas dan 

tanggung jawab besar 

yang harus dijalankan. 



aaa 
 

Program Studi Manajemen FEB UNIKA Soegijapranata 

suatu jabatan. Tetapi jika 

dibandingkan dengan 

pengetahuan tentang 

HMPSM dan inisiatif 

memang lebih penting 

kedua hal itu. 

kepanitiaan itu sama 

penting karena sama-

sama memiliki tugas 

dan tanggung jawab. 

Sedangkan jika 

dibandingkan dengan 

pengetahuan tentang 

HMPSM dan inisiatif  

masih sedikit lebih 

penting kedua hal itu. 

sedikit lebih penting 2 

hal tersebut. 

Tetapi jika 

dibandingkan dengan 

pengetahuan tentang 

HMPSM dan inisiatif 

memang sedikit lebih 

penting kedua hal 

tersebut. 

Pengalaman 

kegiatan 

Pengalaman kegiatan 

merupakan pengalaman 

pendukung untuk 

membuktikan peserta aktif 

atau tidak karena 

pengalaman kegiatan 

hanya menjadi peserta dan 

tidak menjalankan tugas 

atau kewajiban seperti 

halnya pengalaman 

organisasi dan 

kepanitiaan. 

Pengalaman kegiatan 

merupakan pengalaman 

pendukung saja karena 

pengalaman kegiatan itu 

peserta terlibat hanya 

menjadi peserta dimana 

tingkat kepentingannya 

lebih tinggi pengalaman 

menjadi pengurus 

organisasi dan 

kepanitiaan karena 

pengalaman tersebut 

menjabat dalam posisi 

tertentu yang nantinya 

akan dihadapi saat 

menjadi pengurus 

HMPSM. 

Pengalaman kegiatan 

merupakan bukti 

pendukung kalau 

seseorang termasuk 

aktif karena 

pengalaman kegiatan 

lebih mengarah sebagai 

peserta sedangkan akan 

lebih baik jika sudah 

pernah menjadi 

pengurus atau panitia 

karena ada tugas yang 

harus dipertanggung 

jawabkan kepada 

ketua/atasan. 

Pengalaman kegiatan 

merupakan pengalaman 

pendukung sehingga 

tidak lebih penting dari 

pengalaman menjadi 

pengurus 

organisasi,pengalaman 

kepanitiaan, 

pengetahuan tentang 

HMPSM dan inisiatif 

karena pengalaman 

kegiatan merupakan 

keterlibatan menjadi 

peserta. 

Pengalaman Pengalaman kepanitiaan Pengalaman kepanitiaan Pengalaman Pengalaman 
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kepantiaan merupakan pengalaman 

paling penting nomer 2 

setelah pengalaman 

organisasi karena 

kepanitiaan hampir 

menyerupai organisasi 

punya tugas dan tanggung 

jawab namun lebih 

banyak tugas dan 

tanggung jawabnya 

sebagai pengurus 

organisasi. Tetapi jika 

dibandingkan dengan 

pengetahuan tentang 

HMPSM dan inisiatif 

memang lebih penting 

kedua hal tersebut. 

sama penting dengan 

pengalaman organisasi 

karena sama-sama 

menjabat dan memiliki 

tugas serta tanggung 

jawab. Tetapi jika 

dibandingkan dengan 

pengetahuan tentang 

HMPSM dan inisiatif 

maka kedua hal tersebut 

lebih penting. 

kepanitiaan ada diantara 

pengalaman menjadi 

pengurus organisasi dan 

pengalaman kegiatan 

karena kepanitiaan 

hampir menyerupai 

pengalaman menjadi 

pengurus organisasi 

yaitu memiliki tugas 

yang harus 

dipertanggung 

jawabkan kepada 

ketua/atasan tetapi 

tugas dalam kepanitiaan 

tidak sebanyak jika 

menjadi pengurus 

organisasi.   

kepanitiaan merupakan 

pengalaman yang 

penting setelah 

pengalaman menjadi 

pengurus organisasi 

karena tingkat 

kesulitannya lebih kecil 

dibandingkan 

pengalaman menjadi 

pengurus organisasi. 

Tetapi sedikit lebih 

penting dari 

pengalaman kegiatan. 

Sedangkan jika 

dibandingkan dengan 

pengetahuan tentang 

HMPSM dan inisiatif 

makan lebih penting 

kedua hal tersebut. 

Pengetahuan tentang 

HMPSM 

Pengetahuan tentang 

HMPSM menjadi hal 

penting dalam seleksi 

karena peserta yang 

memiliki pengetahuan 

HMPSM lebih penting 

dibandingkan memiliki 

pengalaman menjadi 

pengurus 

Pengetahuan tentang 

HMPSM menjadi hal 

yang terpenting tetapi 

sama pentingnya dengan 

inisiatif. Karena peserta 

yang memiliki 

pengetahuan tentang 

HMPSM berarti sudah 

berusaha untuk 

Pengetahuan tentang 

HMPSM merupakan 

hal yang penting dalam 

seleksi karena dengan 

pengetahuan tentang 

HMPSM berarti 

menunjukkan 

kesungguhan peserta 

untuk bergabung karena 

Pengetahuan HMPSM 

merupakan hal 

terpenting karena 

pengetahuan HMPSM 

menunjukkan 

kesungguhan peserta 

untuk menjadi pengurus 

HMPSM. 
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organisasi,kegiatan 

maupun kepanitiaan 

karena berarti peserta 

tersebut benar-benar 

tertarik dan tidak asal-

asalan mendaftar. 

mengenal organisasi 

tersebut dan benar-benar 

memiliki niat untuk 

bergabung. 

dia sudah aktif mencari 

tahu supaya peserta 

tersebut dapat 

menentukan apakah 

HMPSM merupakan 

organisasi yang cocok 

dengan dia atau tidak. 

Inisiatif Inisiatif merupakan hal 

sangat terpenting 

dibandingkan yang lain 

karena inisiatif munculnya 

dari dalam diri seseorang 

dan hal yang sulit untuk di 

tanamkan  

Inisiatif menjadi hal 

yang terpenting dalam 

seleksi karena untuk 

mewujudkan aktif butuh 

orang yang memiliki 

iniasiatif dan dengan 

inisiatif yang baik saat 

seleksi itu bisa 

menggambarkan 

inisiatif peserta jika 

nantinya terpilih 

menjadi pengurus 

HMPSM. 

Inisiatif sama 

pentingnya dengan 

pengetahuan tentang 

HMPSM karena 

inisiatif merupakan 

pendorong seseorang 

untuk aktif tetapi jika 

mendaftar HMPSM 

tetapi tidak mengetahui 

tentang HMPSM berarti 

dia tidak punya inisiatif 

untuk mengenal 

HMPSM terlebih 

dahulu sebelum 

mendaftar. 

Inisiatif merupakan hal 

yang sama pentingnya 

dengan pengetahuan 

HMPSM karena peserta 

yang inisatif dapat 

menjadi pendorng 

untuk aktif terlibat 

dalam setiap kegiatan 

tidak hanya inisiatif 

tetapi juga harus 

memiliki pengetahuan 

tentang HMPSM untuk 

menunjukkan bahwa 

peserta serius ingin 

menjadi pengurus 

HMPSM. 
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Hasil wawancara tingkat kepentingan sub kriteria komunikatif  

Sub Kriteria 

Komunikatif 

Ketua HMPSM 2018-

2019 

Wakil Ketua HMPSM 

2018-2019 

Staf HRA 2018-2019 Kesepakatan 

Penguasaan bahasa Penguasaan bahasa 

merupakan hal penting 

dalam pemilihan 

pengurus HMPSM 

karena pengurus 

HMPSM sering terlibat 

dalam berbagai 

kegiatan yang 

menuntut untuk dapat 

berbahasa asing seperti 

EBA, SOTY dan 

student exchange. 

Selain itu HMPSM 

merupakan organisasi 

formal sehingga 

minimal harus bisa 

menguasai bahasa 

indonesia. 

Penguasaan bahasa 

merupakan hal yang 

penting karena HMPSM 

merupakan organisasi 

formal jadi minimal 

harus bisa menguasaai 

Bahasa Indonesia untuk 

komunikasi yang 

berhubungan dengan 

tugas HMPSM. Selain 

itu HMPSM juga sering 

menjadi perwakilan 

dalam beberapa 

kegiatan yang menuntut 

untuk bisa berbahasa 

asing. 

Penguasaan bahasa 

merupakan hal yang 

penting dalam seleksi 

HMPSM karena dengan 

menguasai bahasa pasti 

akan lebih mudah 

dalam komunikasi 

selain itu agar konsisten 

dalam penggunaan 

bahasa saat presentasi 

pastinya peserta 

tersebut terlebih dahulu 

harus menguasai suatu 

bahasa. Tetapi jika 

dibandingkan dengan 

cara menyampaikan 

tanggapan maka akan 

sedikit lebih penting 

cara menyampaikan 

tanggapan. 

Penguasaan bahasa 

merupakan hal yang 

penting dalam proses 

seleksi karena HMPSM 

sering kali terlibat 

dalam acara yang 

menuntut untuk 

menggunakan bahasa 

asing selain itu sebagai 

organisasi formal,setiap 

penggurus haruslah 

menguasai Bahasa 

Indoensia dengan baik. 

Penggunaan Bahasa 

saat presentasi 

Penggunaan bahasa 

merupakan hal yang 

sama pentingnya 

dengan penguasaan 

Penggunaan bahasa saat 

presentasi merupakan 

hal yang sama 

pentingnya dengan 

Penggunaan bahasa 

sedikit penting karena 

penggunaan bahasa saat 

presentasi bisa baik jika 

Penggunaan bahasa 

merupakan hal yang 

sama penting dengan 

penguasan bahasa 
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bahasa karena 

penggunaan bahasa ini 

terkait dengan 

konsistensi peserta 

dalam menggunakan 

bahasa saat presentasi 

agar terlihat 

profesional sehingga 

orang yang penguasaan 

bahasanya baik harus 

diimbangin juga 

dengan penggunaan 

bahasa yang konsisten. 

penguasaan bahasa 

karena presentasi 

merupakan kegiatan 

yang formal sehingga 

peserta yang memang 

menguasai bahasa 

Indonesia dengan baik 

sudah pasti harus 

membuktikan dengan 

presentasi menggunakan 

bahasa yang konsisten 

supaya lebih 

profesional. 

peserta menguasai 

bahasa dengan baik. 

Dibandingan dengan 

cara menyampaikan 

tanggapan sedikit lebih 

penting cara 

menyampaikan 

tanggapan karena 

pendengar bisa 

memahami isi 

tanggapan jika disertai 

juga dengan 

penggunaan bahasa 

yang baik. 

karena dalam 

menguasai bahasa 

pastilah juga disertai 

dengan penggunaan 

bahasa yang konsisten 

agar lebih profesional 

mengingat HMPSM 

merupakan organisasi 

formal. 

Cara menyampaiakan 

tanggapan 

Cara menyampaikan 

tanggapan merupakan 

hal yang terpenting 

karena cara 

menyampaikan 

tanggapan ini menilai 

efektivitas peserta saat 

menyampaikan 

tanggapan agar 

pedengar dapat 

memahami isi dari 

tanggapan tersebut. 

Cara menyampaikan 

tanggapan merupakan 

hal yang terpenting 

karena jika peserta 

dapat menyampaikan 

tanggapan dengan 

efektif sudah pasti 

menggunakan bahasa 

yang konsisten 

sehingga pendengar 

dapat memahami 

dengan baik. 

Cara menyampaikan 

tanggapan menjadi hal 

yang terpenting karena 

cara menyampaikan 

tanggapan ini 

mempengaruhi 

pendengar untuk 

memahami. Jika tidak 

disampaikan to the 

point maka akan bisa 

bermakna ganda. 

Cara menyampaikan 

tanggapan merupakan 

hal terpenting karena 

efektivitas dalam 

menyampaikan 

tanggapan akan 

memperngaruhi 

pendengar untuk bisa 

memahami isi 

tanggpan. 

Gestur tubuh Gestur tubuh bukan hal 

yang terpenting dalam 

Gestur tubuh bukan 

merupakan hal yang 

Gestur tubuh bukan hal 

yang paling penting 

Gestur tubuh bukanlah 

hal yang paling penting 
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seleksi HMPSM karena 

gestur tubuh itu dapat 

dikelola supaya lebih 

tenang dan tidak 

membuat lawan bicara 

tidak fokus. 

terpenting karena sedikit 

pengaruhnya terhadap 

komunikasi walaupun 

gestur tubuh bisa 

memperngaruhi 

konsentrasi lawan bicara 

tetapi bisa dikelola 

supaya tidak terlalu 

gelisah. 

dalam proses seleksi 

karena gestur tubuh 

seseorang hanya 

menggambarkan 

apakah orang tersebut 

grogi/tidak dan gestur 

tubuh dapat 

dikendalikan. 

karena gestur tubuh 

hanya ingin menilai 

apakah peserta tersebut 

gelisah atau tidak. 

 

Hasil wawancara tingkat kepentingan sub kriteria aspiratif 

Sub Kriteria Aspiratif Ketua HMPSM 2018-

2019 

Wakil Ketua HMPSM 

2018-2019 

Staf HRA 2018-2019 Kesepakatan 

Kualitas program yang 

ditawarkan 

Kualitas program yang 

ditawarkan merupakan 

hal yang sama penting 

dengan tingkat 

pencapaian program 

karena kualitas program 

yang ditawarkan itu 

menilai inovasi dari 

program yang 

ditawarkan apakah 

sudah pernah diterapkan 

HMPSM atau belum. 

Kualitas program yang 

ditawarkan merupakan 

hal yang penting karena 

mengasah peserta untuk 

membuat inovasi 

program agar HMPSM 

bisa terus berkembang 

menjadi lebih baik. 

Kualitas program yang 

ditawarkan merupakan 

hal yang penting dalam 

aspirasi karena kualitas 

program yang 

ditawarkan ini menilai 

tentang perbaikan atau 

inovasi yang ditawarkan 

agar HMPSM bisa 

mempunyai hal-hal 

yang baru pada tiap 

periodenya. 

Kualitas program yang 

ditawarkan sama 

pentingnya dengan 

tingkat pencapaian 

program karena kedua 

hal ini saling 

mendukung satu sama 

lain. Inovasi yang 

diberikan oleh peserta 

tidak akan ada gunanya 

jika bukan sesuatu hal 

yang bagus dan dapat 

direalisasikan (akan Tingkat pencapaian Tingkat pencapaian Tingkat pencapaian Tingkat pencapaian 
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program program merupakan hal 

yang sama pentingnya 

dengan kualitas program 

karena kalau inovasi 

tetapi tidak bisa 

direalisasikan maka 

akan menjadi percuma. 

program merupakan hasl 

yang sama pentingnya 

dengan kualitas program 

karena inovasinya tidak 

sekedar inovasi asal-

asalan yang mainstream 

tetapi juga harus berani 

memberikan inovasi 

berbeda yang pastinya 

disertai dengan 

pertimbangan agar bisa 

direalisasikan. 

program sama 

pentingnya dengan 

kualitas program yang 

ditawarkan karena 

dengan tingkat 

pencapaian program ini 

peserta dituntut untuk 

tidak hanya sekedar 

memberikan aspirasi 

tetapi juga 

mempertimbangkan 

untuk realisasinya. 

menjadi ide tanpa aksi 

realisasi). 
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Lampiran 13 

Kuesioner Harapan Prodi Manajemen kepada Pengurus HMPSM 

Nama   : Bayu Prestianto, SE, MM. 

Jabatan  : Sekretaris Prodi Manajemen 

Tanggal Wawancara : 11 Maret 2019 

1. Apa harapan Prodi Manajemen kepada pengurus HMPSM? 

Prodi berharap HMPSM menjadi organisasi yang memiliki SOP dalam 

melakukan tugas sebagai organisasi mahasiswa. Dengan adanya SOP 

maka dapat digunakan untuk panduan pengurus periode selanjutnya dan 

mempermudah saat akreditasi. Prodi manajemen juga berharap pengurus 

HMPSM semakin dapat bekerja sama dengan prodi secara luwes dan 

tidak canggung. Selain itu prodi mengharapakan HMPSM menjalankan 

kepanitiaan secara profesional dengan tidak membuat mahasiswa menjadi 

terbebani. Selama ini HMPSM sudah menjadi organisasi yang baik 

dengan attitude yang baik. Dalam menyelenggarakan seleksi pengurus, 

HMPSM harus menerapkan proses penilaian yang transparant karena 

setiap mahasiswa memiliki kesempatan yang sama untuk bisa menjadi 

pengurus HMPSM dengan melalui proses seleksi yang ada. 

2. HMPSM akan melakukan seleksi pengurus dengan berdasar pada visi dan 

misi HMPSM. Apakah ada saran mengenai hal tersebut? 

Visi dan misi dari HMPSM sudah cukup baik dan dapat digunakan untuk 

pedoman dalam melakukan seleksi pengurus HMPSM. 
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