
 

1. Pengertian Percakapan antara dua orang atau lebih yang terdiri atas narasumber dan 
pewawancara yang berlangsung real-time atau tatap muka. 
Pelaksanaanya sebelum perkuliahan berlangsung 

2. Tujuan  Untuk memperoleh informasi/data dari mahasiswa baru secara langsung 
sesuai dengan kebutuhan  yang ada di lingkup STMIK AKBA   

3. Ruang Lingkup Prosedur wawancara calon mahasiswa baru 

4. Target Mutu Semua  proses  prosedur  wawancara calon mahasiswa baru 

5. Referensi  

6. Prosedur dan Tanggungjawab 

 
Aktifitas 

Pihak Terkait 
 
 

Uraian Kegiatan Calon 
Mahasiswa 

Baru 
(Camaba) 

Panitia 
PMB 

Tim Wawancara 

1. Mengisi 
Formulir dan 
membayar 
biaya 
pendaftran  

   Camaba melakukan 
pendaftaran dengan 
mengisian formulir 
dan membayar uang 
pendaftaran   
 

2. Membuat 
jadwal tes 
wawancara  

   Panitia PMB membuat 
jadwal tes wawancara 
untuk camaba 
 

3. Membuat 
pertanyaan tes 
wawancara 

   Tim wawancara 
membuat pertanyaan 
dan melakukan tes 
wawancara kepada 
camaba 

4. Mengikuti tes 
wawancara 

   Camaba mengikuti tes 
wawancara sesuai 
jadwal yang telah 
ditentukan  

5. Menyerahkan 
hasil tes 
wawancara 

   Tim wawancara 
menyerahkan hasil tes 
wawancara panitia 
PMB 

6. Mengumumka
n hasil tes 

   Panitia  PMB 
mengumumkan hasil 
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BORANG FORMULIR 
WAWANCARA CALON MAHASISWA BARU STMIK AKBA 

A. Identitas Calon Mahasiswa 
1. Nama    : 
2. Alamat   : 
3. Nomor HP  : 
4. Program Studi : 

B. Daftar Pertanyaan 

1. Ceritakan mengenai dirimu?                          nilai 1 - 5 

 

2. Apa yang membuat kamu tertarik masuk jurusan ini (dan kampus ini)?        nilai 1 - 5 

 

 

3. Kamu tahu dari mana mengenai info kampus ini?            nilai 1 - 5 

 

4. Sejauh ini, apa yang kamu ketahui tentang jurusan/program studi  ini?  nilai 1 - 5 

 

 

5. Jika nggak diterima di program studi  ini, program studi  apa yang kamu minati?  nilai 1-3 

 

 

 

 

 



 

6. Apa cita-cita kamu?             nilai 1-3 

 

7. Mengapa kami harus menerima kamu?         nilai 1-5 

 

8. Apa saja pencapaianmu  selama ini?         nilai 1-5 

 

9. Jika ada hal pada dirimu yang bisa diubah, apa sifat/sikap/kebiasaan/hal yang ingin 

kamu ubah?             

nilai 1-5 

 

10. Apa saja kelebihanmu?          nilai 1-5 

 

11. Apakah kamu yakin akan "kuat" kuliah di sini?        nilai 1-3 

 

12. Seperti apa gambaran dirimu 10 tahun ke depan?       nilai 1-5 

 

13. Ceritakan pengalaman gagal kamu?      nilai 1-5 

 

14. Apakah kamu yakin akan diterima? Mengapa?     nilai 1-5 

 

15. Kegiatan di luar kelas apa saja yang kamu ikuti?    nilai 1-3 

 

16. Dari skala satu sampai sepuluh, berapa minat kamu masuk jurusan ini? nilai 1-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17. Apakah kamu yakin kalau jurusan ini menjanjikan di masa depan? Jika saya katakan 
prospek kariernya nggak bagus atau penghasilan lulusannya nggak besar, apakah kamu 
masih tertarik?         nilai 1-5 

 

18. Saat kuliah nanti, rencananya kamu akan mengambil kegiatan mahasiswa apa? nilai 1-5 

 

19. Apa kesibukan kamu saat ini?       nilai 1-3 

 

20. Skill apa saja yang kamu kuasai?      nilai 1-5 

 

21. Siapakah sosok/tokoh yang menjadi inspirasi kamu?    nilai 1-5 

 

22. Jika kamu diterima di kampus ini, siapa yang akan membiayai kuliah kamu?  nilai 1-5 

 

 

     Catatan Pewawancara :  

 

 

Makassar,  

               Pewawancara 
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