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Penyiapan Soal



• Materi wawancara dan tes praktik mengajar sudah

disiapkan oleh Biro SDM.

• Gambaran umum materi:

Jenis Tes

Jumlah

Aspek yang 

Dinilai

Skor

Minimal

Skor

Maksimal

Wawancara 8 1 4

Tes Praktik

Mengajar
5 1 4

Masing-masing aspek akan

dijelaskan, poin apa saja yang harus

digali oleh pewawancara/penilai tes

praktik mengajar

Kriteria/penjelasan masing-masing

skor sudah ditetapkan

Lebih jelas nanti di 

simulasi (Sesi 2)..



Penyiapan Sarana
dan Prasarana



Akun zoom meeting

Untuk formasi unit utama pusat, UPT, dan LL Dikti:

• Akun zoom disiapkan oleh Biro SDM

• Penjadwalan di akun zoom meeting oleh Biro SDM

• Pendistribusian ke peserta oleh Biro SDM (dapat melalui email/sms/WA)

Untuk formasi PTN:

• Akun zoom disiapkan oleh PTN

• Penjadwalan di akun zoom meeting oleh PTN

• Pendistribusian ke peserta oleh PTN (dapat melalui email/sms/WA)

Pastikan bahwa:

- Penjadwalan ke akun zoom sesuai dengan jadwal wawancara dan tes praktik mengajar yang 

sudah disampaikan ke Biro SDM

- Peserta sudah menerima username dan password selambat-lambatnya H-2 pelaksanaan seleksi



Gambaran umum alur wawancara daring

1. Buka room di zoom cloud meeting

2. Buat breakout room sebanyak

ruang yang dibutuhkan

HOST

Contoh:



3. Izinkan masuk panitia (co host ruang tunggu, verifikator) atau pewawancara

HOST



4. Set panitia sebagai co-host

HOST

Salah satu

pewawancara di 

masing-masing room 

wawancara juga 

diset sebagai co host



5. Distribusikan panitia sesuai room

HOST

1

2

3



6. Co host/pewawancara

pada masing-masing

room merekam aktivitas

dalam masing-masing

room

HOST



7. Proses wawancara

HOST



HOST

Peserta dimasukkan ke ruang

tunggu 1 jika:

- Ruang verifikasi penuh/belum

siap

- Ruang wawancara penuh/belum

siap

Peserta diarahkan agar 

mempersiapkan administrasi yang 

akan digunakan untuk verifikasi

(kartu ujian, KTP)



Bergiliran, peserta dipindahkan oleh host dari ruang tunggu 1 ke

ruang verifikasi untuk melakukan verifikasi.

Tugas verifikator:

1. Melakukan verifikasi peserta dengan mencocokkan wajah

peserta yang ada di video dengan foto pada kartu ujian

peserta, KTP, dan foto pada aplikasi yang telah disediakan.

2. Melakukan verifikasi data peserta dengan menanyakan

data peserta secara acak sesuai dengan data pada kartu

ujian peserta dan KTP.

3. Mengambil gambar (meng-capture) layar yang memuat

wajah, kartu ujian dan KTP peserta.

4. Memberikan kode token kepada peserta yang telah lulus 

verifikasi.

5. Memindahkan peserta yang sesuai dengan ketentuan ke

waiting room dan mengeluarkan peserta yang tidak sesuai

ketentuan dari aplikasi video conference

Kode token diperoleh

dari aplikasi penilaian

wawancara dan tes

praktik mengajar Foto peserta

untuk dasar

verifikasi dapat

dilihat di aplikasi

penilaian



Setelah selesai verifikasi, peserta dipindahkan ke

ruang tunggu 2 (jika ruang wawancara penuh/belum

siap) atau ke ruang wawancara sesuai penjadwalan

yang ditentukan.

Tugas co host ruang tunggu 2:

1. Mengatur distribusi peserta ke dalam ruang

wawancara sesuai daftar pembagian peserta.

2. Berkoordinasi dengan pewawancara selama

proses wawancara berlangsung



Tugas pewawancara:

1. Memasukkan kode token yang diberikan

oleh peserta.

2. Melakukan wawancara sesuai

arahan/panduan pertanyaan yang telah

disiapkan oleh panitia.

3. Melakukan penilaian dengan objektif

sesuai dengan panduan penilaian.

• Jangan lupa tekan tombol rekam…

• Pastikan video dan audio aktif dan 

stabil selama wawancara

Pastikan peserta sudah dinilai

sebelum pindah ke peserta

selanjutnya (detil penggunaan

aplikasi penilaian akan

disampaikan pada sesi 2)
8. Proses wawancara selesai, dapat dilanjutkan

ke peserta berikutnya



Dengan contoh di atas, maka kebutuhan akun zoom untuk wawancara dihitung

sebagai berikut.

Penjadwalan disusun 20 peserta bersamaan, artinya ada 20 peserta yang 

melakukan wawancara pada saat bersamaan

Tim pewawancara yang terlibat  20 tim (40 orang)

Kebutuhan akun = 
20

4
= 5 akun

Tim teknis yang terlibat:  

• Host = 5

• Co host ruang tunggu 1 (optional, bisa dirangkap oleh host) = 5

• Verifikator = 5

• Co host ruang tunggu 2 = 5

Kebutuhan akun zoom



Pengaturan ruangan

Untuk pewawancara:

Jarak antar

pewawancara

mempertimbangkan

protokol kesehatan

alam rangka

pencegahan

penyebaran covid-19



Untuk panitia:

Host Verifikator (co host) Co host ruang

tunggu 2

Jarak antar panitia mempertimbangkan protokol kesehatan

alam rangka pencegahan penyebaran covid-19



Denah ruangan:

R. Wawancara 1 R. Wawancara 2 R. Wawancara 3 R. Wawancara 4

R. Panitia (host, verifikator, co host ruang tunggu)



Administrasi dan kelengkapan

• Daftar pewawancara atau penilai tes praktik mengajar agar segera

disampaikan ke Biro SDM karena akan digunakan sebagai dasar dalam

pembuatan akun untuk masing-masing pewawancara atau penilai tes

praktik mengajar

• Username dan password akan disampaikan melalui email pewawancara

pada H-1

• Semua panitia dan pewawancara/penilai tes praktik mengajar wajib

menandatangani pakta integritas.

• Aplikasi penilaian hanya akan dibuka sesuai dengan jadwal pelaksanaan

wawancara dan tes praktik mengajar yang sudah ditentukan pada 

masing-masing PTN

• Pewawancara tidak diperkenankan melakukan penilaian kepada peserta

lainnya sebelum menyelesaikan proses penilaian peserta sebelumnya

berdasarkan token peserta yang sudah dimasukkan



Terima kasih


