
 
 
 

TES WAWANCARA TERTULIS 
SELEKSI PROGRAM DIKLAT GELAR 

PUSBINDIKLATREN BAPPENAS THN 2011 

 

1. NAMA  : ……………….…………………………………………………………….. 

2. NIP  : ……………….…………………………………………………………….. 

3. UNIT KERJA : ……………….…………………………………………………………….. 

4. INSTANSI  : ……………….…………………………………………………...……….. 

5. NO TELP RMH/HP : ……………………………………………………………………..…….. 

6. e-mail ADDRES : ….…………………………………………………………………..……. 

 
PETUNJUK 
♦ Waktu untuk mengerjakan semua pertanyaan adalah 10 (sepuluh) menit. 
♦ Pilihlah jawaban Anda pada kotak-kotak yang telah tersedia di bawah ini dengan 

memberi tanda ( ) menggunakan pulpen/ballpoint. 
♦ Pertanyaan harus dijawab semua. Jika ada pertanyaan yang tidak dijawab, pilihan 

jawaban akan dianggap tidak 
 
A. Apakah Saudara bersedia: YA TIDAK 

1. Melengkapi dokumen-dokumen pelamaran ke program studi perguruan 
tinggi tujuan sesuai dengan yang dipersyaratkan? 

  

2. Mematuhi jadwal pengumpulan dokumen yang ditentukan 
Pusbindiklatren? 

  

3. Mengundurkan diri apabila Pusbindiklatren membatalkan pencalonan 
Saudara karena: 
(a) terdapat perbedaan data/informasi yang Saudara tulis dalam 

Formulir Calon Penerima Beasiswa dengan dokumen/fakta yang 
sebenarnya, dan atau  

(b) dengan sengaja memberikan data/informasi yang salah demi 
memenuhi kriteria yang dipersyaratkan Pusbindiklatren 

  
 

4. Mengganti semua biaya yang telah dikeluarkan oleh Pusbindiklatren 
kepada Kantor Kas Negara jika: 
(a) kondisi pada butir 3 di atas terjadi; 
(b) mengundurkan diri dari program beasiswa Pusbindiklatren atas 

keputusan Saudara sendiri (sejak proses seleksi s.d. akhir masa 
pemberian beasiswa) 

  

5. Menerima beasiswa S2/S3 sesuai dengan keputusan, ketentuan, dan 
prosedur yang ditetapkan bagi penerima beasiswa Pusbindiklatren? 

  
 

6. Menerima pilihan program S2/S3 yang ditentukan oleh Pusbindiklatren 
sesuai dengan nilai TPA,TOEFL, dan alternatif pilihan program yang 
Saudara peroleh/pilih (DN, LN, DD dan Linkage), jika Saudara lulus 
dalam seleksi beasiswa Pusbindiklatren? 

  

7. Menyelesaikan program studi dalam jangka waktu beasiswa yang 
ditentukan Pusbindiklatren? 

  



 
  YA TIDAK 

8. Meningkatkan skor TOEFL yang dipersyaratkan serendah-rendahnya 
550 (jika terpilih untuk mengikuti program pendidikan gelar S2 LN 
/DD)? 

  

9. Mengikuti proses pelamaran selama-lamanya satu tahun? (bagi yang 
terpilih untuk mengikuti program pendidikan gelar S2 LN, S3 DN dan 
S3 Linkage) 

  

10. Menanggung sendiri biaya kuliah dan biaya hidup jika sampai dengan 
batas akhir pemberian beasiswa Pusbindiklatren, Saudara belum dapat 
menyelesaikan studi? 

  

11. Menjaga nama baik Pusbindiklatren, selaku pemberi beasiswa, dengan 
menunjukkan sikap perilaku yang baik selama studi? 

  

12. Menginformasikan beasiswa yang pernah/sedang/akan Saudara lamar?   

 
• Sudah pernah memperoleh/akan melamar beasiswa lainnya (coret yg tidk perlu) 

 • Program Beasiswa yang diikuti:………………………………………………………………….…… 

 
• Jangka waktu penerimaan      :………………………………………………………………………… 

 
• Gelar yang telah/akan diperoleh : ……………………………………………………………………. 

 
B. Jika ada saran/komentar/pendapat atau hal lain yang perlu Saudara 

ungkapkan mengenai bagian A (butir 1 s/d 12), silakan tulis di bawah 
ini: 

 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

Dengan ini saya menyatakan bahwa pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas 
di jawab dengan benar, jika dikemudian hari terdapat kesalahan atas jawaban 
tersebut, Saya bersedia menerima sanksi yang telah ditentukan oleh Pusbindiklatren. 
 
           Jakarta  , 23  Oktober 2010 
      
       Calon Peserta Diklat Gelar, 
 
 
 
 
                  (……………………………...) 




