
 

 
DETAIL PROSES SELEKSI XPLORER PROGRAM 

[Versi Bahasa] 
 
 

Terima kasih atas minat kamu untuk bergabung dalam MIND ID XPLORER Management Acceleration Program. 

Silahkan baca rincian proses pendaftaran Program XPLORER.  

 

Ada 5 tahapan dalam proses seleksi ini. Harap diperhatikan bahwa semua tahapan ini akan dilakukan dalam Bahasa 

Inggris.   

 

 

1. Pendaftaran Daring & Situational Judgement Questions (SJQs) 

2. Tes Kognitif dan Kepribadian secara Daring 

3. Presentasi dan Wawancara Studi Kasus 

4. Pemeriksaan Kesehatan (Medical Check-Up) 

5. Wawancara Akhir dengan Direksi Grup MIND ID 

 

 
1.0 Tahap 1: Pendaftaran Daring dan Situational Judgement Questions (SJQs) 

 

1.1. Pendaftaran Online: Mengisi Formulir 

Ini merupakan tahapan pertama dari proses seleksi Program XPLORER dimana kamu dapat bercerita mengenai diri 

dan pengalaman kamu seperti melengkapi biodata, pengalaman organisasi, magang, kerja atau prestasi akademik 

lainnya. 

 

Bagaimana caranya? 

• Melalui online platform kami, kamu harus melengkapi semua kolom agar kami dapat mengenal kamu lebih 

baik.  

• Kami tidak akan menerima lamaran lewat CV; setiap kandidat harus mengisi form pre-screening. 

• Kamu hanya diperbolehkan memilih hingga 2 stream berdasarkan profil, jurusan, preferensi, atau 

pengalaman kamu. Namun, MIND ID berhak untuk memberikan penilaian dan penugasan stream 

tergantung pada profil, pengalaman, dan kebutuhan bisnis. 

• 5 streams tersebut adalah: Operations, Business, Finance, Supply Chain and Corporate Services. 

 

Bagaimana cara ke tahap berikutnya? 

Berikut adalah detil persyaratan minimum untuk bisa ke tahap Situational Judgement Questions (SJQs):  

 

• Berkewarganegaraan Indonesia 

• Memiliki keselarasan budaya dengan AKHLAK, Noble Purpose, nilai-nilai dan perilaku utama MIND ID 

• Memiliki minimum gelar sarjana dari universitas terkemuka di jurusan apa pun 



 

• Memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun pada tahun 2022 

• Berusia maksimal 27 tahun pada bulan Januari tahun 2022 

• Fasih berbahasa Indonesia dan Inggris baik tertulis maupun lisan 

• Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah operasi Grup MIND ID 

 

Berapa lama proses ini akan berlangsung? 

• Mengisi dan melengkapi formular secara online akan memakan waktu sekitar 10 – 15 menit.  

• Pendaftaran akan dibuka Senin, 30 Mei 2022 dan berakhir pada Jumat, 24 Juni 2022.  

 

1.2 Penilaian Situational Judgement Questions (SJQs)  

Situational Judgement Questions (SJQs) dibentuk berdasarkan situasi nyata di tempat kerja yang mencerminkan 

budaya MIND ID. Kamu diminta memilih jawaban yang sesuai dengan apa yang akan kamu lakukan jika kamu berada 

di dalam situasi tertentu. 

 

Bagaimana caranya? 

• Kamu bisa mengakses SJQs melalui online platform kami, jika kamu telah lolos Tahap 1.1 (Pendaftaran 

Online).  

• 10 Pertanyaan Situasi dimana kamu harus memilih tindakan yang paling sesuai diantara 3 pilihan yang 

tersedia. 

Bagaimana cara ke tahap berikutnya? 

• Skor kelulusan untuk melanjutkan ke Tahap 2 – Penilaian Online adalah minimum 80%.  

• Hanya kandidat terpilih yang akan dihubungi melalui e-mail dalam waktu 14 hari kerja (setelah periode 

perekrutan) untuk mengikuti tahap berikutnya. 

 

Berapa lama proses ini akan berlangsung? 

• Menjawab rangkaian pertanyaan ini akan memakan waktu 10 – 15 menit. 

 

 

2.0 Tahap 2: Tes Kognitif dan Kepribadian Secara Daring 

 

Penilaian Online terdiri dari (2.1) Penilaian Kognitif berdasarkan Game dan (2.2) Penilaian Perilaku. 

 

2.1 Penilaian Kognitif berdasarkan Game 

 

Penilaian berbasis permainan yang menyenangkan dan menarik ini merupakan pengalaman unik bagi kandidat 

program XPLORER. Proses ini juga dapat membantu kami menentukan apakah program ini cocok untuk kamu. Tujuan 

dari penilaian ini adalah menguji kemampuan kognitif, kemampuan numerik, keterampilan memecahkan masalah 

secara kreatif, dan komunikasi verbal dasar. 

 

 

 

 



 

Bagaimana caranya? 

• Jika kamu telah lulus Tahap 1 – Pre-screening dan SJQs maka kamu akan diundang untuk mengikuti tahap 

ini. 

• Kamu bisa melakukan asesmen ini melalui online platform kami, dimana akan ada 6 permainan yang harus 

kamu selesaikan. 

 

Bagaimana cara ke tahap berikutnya?  

• Kamu harus berada di “Top 20%” di Tahap 2.1 (Penilaian Kognitif berdasarkan Game) untuk dapat ke tahap 

2.2. (Penilaian Perilaku). 

• Hanya kandidat terpilih yang akan dihubungi melalui e-mail dan diundang ke tahap berikutnya. 

 

Berapa lama proses ini akan berlangsung? 

• Penilaian Kognitif berdasarkan Game ini akan memakan waktu 30 – 45 menit.  

• Kamu harus menyelesaikan seluruh enam permainan dalam satu kali pengerjaan dan tidak diperbolehkan 

berhenti selama permainan berlangsung.  

• Namun, kamu akan diberi waktu 5 hari kerja untuk menyelesaikannya, jadi pastikan kamu memanfaatkan 

waktu sebaik-baiknya dan memberikan performa terbaik kamu dalam mengerjakannya! 

 

2.2 Penilaian Perilaku 

 

Tujuan dari penilaian ini adalah untuk menilai kompetensi perilaku dan motivasi kamu. Dalam penilaian ini, kamu 

akan diberikan serangkaian pertanyaan berbasis skala Likert, dimana kamu diwajibkan untuk mendistribusikan 6 

poin di antara pernyataan yang paling sesuai dengan sifat kamu.  

 

Bagaimana caranya? 

• Seperti yang telah disebutkan di tahap sebelumnya, hanya kandidat yang berada di Top 20% dalam Tahap 

2.1 Penilaian Kognitif berdasarkan Game yang akan mengikuti tahapan ini. 

• Penilaian dilakukan melalui online platform kami. 

• Kamu akan diberikan kuesioner penilaian diri, dimana kamu harus memilih opsi pernyataan yang tersedia, 

sesuai dengan apa yang relevan untuk kamu secara personal.  

 

Bagaimana cara lolos ke tahap berikutnya? 

• Penilaian Perilaku akan menilai kompetensi perilaku dan kecocokan motivasi. 

• Kamu harus menyelesaikan Penilaian Perilaku dan berada di Top 15% untuk dapat lanjut ke tahap 

berikutnya,  

• Hanya kandidat terpilih yang akan dihubungi melalui e-mail dalam waktu 14 hari kerja untuk diundang ke 

tahap berikutnya (setelah periode perekrutan). 

 

 

 



 

Berapa lama proses ini akan berlangsung? 

• Penilaian Perilaku ini akan memakan waktu sekitar 40 menit.  

• Kamu harus menyelesaikan seluruh pertanyaan dalam satu kali pengerjaan dan tidak diperbolehkan 

berhenti selama penilaian berlangsung.  

• Kamu akan diberi waktu 5 hari kerja untuk menyelesaikannya, jadi pastikan kamu memanfaatkan waktu 

sebaik-baiknya dan yakin sebelum mengerjakan! 

 

 

3.0 Tahap 3: Presentasi dan Wawancara Studi Kasus  

Di tahap ini, kamu akan diberikan beberapa studi kasus untuk menilai pengetahuan bisnis, kompetensi dalam 

berkomunikasi, berpikir analitis dan kritis, serta keterampilan memecahkan masalah kamu. Proses ini akan 

membantu kami untuk mengevaluasi apakah kamu adalah kandidat yang kami cari dan cocok dengan profil XPLORER.  

 

Bagaimana caranya? 

o Tahap 3 terdiri dari dua bagian: Presentasi Studi Kasus dan Wawancara Perilaku 

o Presentasi Studi Kasus 

▪ Kamu akan diundang ke Presentasi Studi Kasus 2 hari sebelum jadwal yang telah 

ditentukan. 

▪ Kemudian, kamu akan diberikan studi kasus, dimana kamu harus membuat presentasi dan 

proposal untuk menjawab pertanyaan di dalam studi kasus tersebut. 

▪ Dalam proses ini, kamu akan diberikan waktu 15 menit untuk presentasi, diikuti dengan 

45 menit sesi tanya jawab dimana anggota panel akan mengajukan beberapa pertanyaan 

mengenai presentasi yang kamu berikan. 

▪  

o Panel terdiri dari perwakilan stream dimana kamu akan dinilai oleh Manajemen dan  tim Human Capital 

MIND ID.  

 

Bagaimana cara ke tahap berikutnya? 

• Seperti yang telah disebutkan, tujuan dari tahap ini adalah untuk menilai keterampilan pemecahan masalah, 

pemikiran logis dan kreatif, komunikasi lisan serta pengetahuan bisnis kamu. 

• Wawancara Perilaku akan menilai kompetensi perilaku kamu sehingga membuat kami mengenal kamu lebih 

baik lagi sebagai individu. 

• Hanya kandidat terpilih yang akan dihubungi melalui e-mail dalam waktu 7 – 10 hari kerja untuk diundang 

ke tahap berikutnya. 

 

Berapa lama proses ini akan berlangsung? 

• Proses ini akan berlangsung selama 60 menit:  

o Presentasi Studi Kasus dan Q&A: 60 menit 

 

 

 



 

4.0 Tahap 4: Pemeriksaan Kesehatan (Medical Check-Up) 

 

Hanya kandidat yang terpilih untuk wawancara tahap akhir yang akan diundang untuk melakukan pemeriksaan 

kesehatan (Medical Check-Up). Ini merupakan tahapan wajib untuk menilai kesesuaian kondisi kesehatan kamu 

untuk menjadi bagian dari Program XPLORER, dan menentukan apakah kondisi yang sudah ada sebelumnya dapat 

membuat kamu rentan terhadap risiko kesehatan dari pekerjaan. Biaya pemeriksaan kesehatan akan ditanggung 

oleh MIND ID mengacu kepada kebijakan MIND ID.   

 

   

5.0 Tahap 5: Wawancara Akhir dengan Direksi Grup MIND ID 

 

Ini merupakan tahapan akhir dari seleksi Program XPLORER. Para pimpinan MIND ID dan anggotanya ingin mengenal 

kamu lebih baik dan memberikan kamu kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada mereka. 

 

Bagaimana caranya? 

• Diskusi mendalam selama 45 menit akan dilakukan bersama dengan anggota Direksi dan perwakilan tim 

Human Capital MIND ID.  

• Beberapa pertanyaan wawancara mengenai latar belakang, pengalaman, dan kompetensi kepemimpinan 

kamu akan ditanyakan.  

• Sebagai salah satu finalis, kamu akan diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada anggota 

Direksi kami. 

 

Bagaimana cara ke tahap berikutnya dan berhasil menjadi bagian dari Program XPLORER? 

• Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, tujuan dari wawancara akhir ini adalah untuk lebih memahami 

kamu sebagai individu, sehingga kompetensi kepemimpinan dan perilaku kamu akan dinilai bersama 

dengan hasil dari tahap-tahap sebelumnya (mulai dari Pendaftaran Online, SJQ, Penilaian Online dan 

Wawancara Studi Kasus). 

• Keputusan akan dibahas dan diproses oleh komite Program XPLORER. 

 

Berapa lama proses ini akan berlangsung? 

• Proses wawancara ini akan memakan waktu sekitar 45 – 60 menit (tergantung diskusi yang berjalan). 

• Semua finalis akan dihubungi dan diberitahu melalui e-mail dalam waktu sekitar 7 – 10 hari kerja (setelah 

periode perekrutan). 

 

 

Terima kasih telah membaca detil rekrutmen proses XPLORER Management Acceleration Program Grup MIND ID. 

Ini adalah bagian akhir dari dokumen.  

 

 

Jangan ragu untuk menghubungi kami jika kamu memiliki pertanyaan: xplorer@mind.id.  


