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PEDOMAN PENILAIAN SIMA PRESTASI
WAWANCARA BIDANG KEPEMIMPINAN

A. DASAR

1. Keputusan Rektor UNAND Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan

Pendidikan

B. PENILAIAN

1) Prestasi Kepemimpian

a) Prestasi dalam bidang kepemimpinan dikhususkan untuk Ketua Umum

OSIS/OSIM atau organisasi intra lainnya yang setara di SMA/MA/SMK atau

sederajat seperti Ketua Umum MPK, yang dibuktikan dengan SK pengurus;

dan SK/sertifikat pengalaman organisasi/pelatihan kepemimpinan lainnya

yang memadai.

b) Jabatan yang masuk dalam bidang ini:
 Ketua Umum OSIS/OSIM

 Ketua Umum MPK

2) Penilaian Wawancara

a) Penilaian berupa wawancara ditujukan untuk menggali bakat
kepemimpinan dan pengalaman organisasi/pelatihan kepemimpinan yang

diikuti oleh peserta.
b) Penilaian terdiri dari unsur berikut:

i. komunikasi (20% )seperti teknik berkomunikasi efektif
ii. kepemimpinan (30%) seperti pengalaman organisasi baik di sekolah

maupun di masyarakat ,



iii. inovasi/kreatifitas (30%) yaitu inovasi/kreatifitas yang pernah dilakukan

saat menjadi pengurus OSIS atau organisasi lain serta ide cemerlang

untuk meningkatkan kepemimpinan bangsa

iv. wawasan kebangsaan/umum (20%) seperti pandangan tentang

keadaan atau masalah atau isu2 strategis yang dihadapi oleh bangsa

dan negara saat ini.

c) Wawancara dilakukan secara online oleh tim penilai.

d) Hasil akhir penilaian wawancara, berupa: sangat direkomendasikan jika nilai

wawancara besar dari 80, direkomendasikan jika nilai 70-80, dan tidak

direkomendasikan jika nilai kecil sama dari 70

3) Mekanisme Wawancara

a) Peserta digabungkan dalam 1 (satu) grup wa dan masuk ke link zoom yang

telah disediakan.

b) Peserta akan masuk ke breakout room secara perorangan sesuai dengan

urutan wawancara yang telah ditentukan. Misalnya peserta A ke breakout

room 1 dengan pewawancara 1, peserta B ke breakout room 2 dengan

pewawancara 2 dan peserta C ke breakout room 3 dengan pewawancara 3.

c) Peserta wajib mengikuti 3 (tiga) kali wawancara pada 3 (tiga) orang
pewawancara yang berbeda, masing-masing maksimal 15 menit per

pewawancara. Misalnya peserta A pindah ke breakout room 2, peserta B
pindah ke breakout room C dan seterusnya hingga selesai 3 (tiga) kali

wawancara.
d) Peserta yang tidak hadir sampai batas waktu wawancara selesai dianggap

mengundurkan diri.

Padang, 12 Mei 2022
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