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pemerintah di pusat dan di propinsi/kabupaten/kota,
BUMN/D, perguruan tinggi, perusahaan swasta,
yayasan dan lembaga kemasyarakatan lainnya.

3. PEMBIAYAAN

Biaya TPA/TPIU meliputi biaya buku dan biaya
perjalanan pengawas. Biaya buku sebesar Rp.
90.000,- per peserta tidak termasuk pajak. Sedangkan
biaya perjalanan pengawas meliputi:(a) transportasi
lokal pengawas UPP-TPA untuk setiap pengawas
utama/pengawas koordinator; (b) biaya perjalanan
Jakarta - lokasi tes PP; (c) airport tax; (d) per diem
sesuai ketentuan. Perjalanan pergi-pulang
menggunakan pesawat udara kecuali untuk daerah:
DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Fasilitas tes,
seperti: ruangan, sound system, white board, dll,
disediakan oleh penyelenggara tes.

4. INFORMASI PELAYANAN TPA/TPIU

Instansi yang berminat mengadakan kerjasama
penyelenggaraan TPA/TPIU dapat menghubungi
alamat sebagai berikut:

Unit Pelayanan Penyelenggaraan TPA
Koperasi Bappenas

(UPP-TPA)
Jl. Proklamasi No. 70, Jakarta 10320

Telepon. 021-3911627
Faksimili: 021-3911626

E-mail: upptpa@yahoo.com
Homepage:

http://www.pusbindiklatren.bappenas.go.id

TES POTENSI AKADEMIK  dan TES POTENSI INTELEKTUAL UMUM

Apabila Instansi Pemerintah Pusat/Daerah /
Swasta/Perguruan Tinggi akan
mengadakan Seleksi dalam rangka
Pengadaan Pegawai, Pendidikan dan
Pelatihan, Mutasi-Promosi, dan Penerimaan
Mahasiswa Baru, UPP-TPA Bappenas dapat
menyelenggarakan TPA/TPIU, dengan
informasi dan ketentuan sebagai berikut:

1. INFORMASI TPA/TPIU
Dewasa ini, kebutuhan penggunaan sistem seleksi
oleh berbagai organisasi menunjukkan perkembangan
yang meningkat. Seleksi umumnya diperlukan oleh
suatu organisasi untuk pengadaan pegawai,
pendidikan dan pelatihan, dan mutasipromosi, serta
penerimaan mahasiswa baru.

Seperti halnya perguruan tinggi yang memerlukan
seleksi sebagai alat untuk mendapatkan mahasiswa
yang dapat menjamin keberhasilannya dalam studi.
Instansi pemerintah atau swasta menggunakan
sistem seleksi untuk pengadaan pegawai, seleksi
peserta diklat, dan pelaksanaan mutasi-promosi
pegawai.

Untuk menjawab kebutuhan seleksi yang terus
meningkat, Bappenas melalui Unit Pelayanan Penye
lenggaraan Tes Potensi Akademik (UPP-TPA) telah
mengembangkan alat seleksi yang dinamakan Tes
Potensi Akademik (TPA) dan Tes Potensi Intelektual
Umum (TPIU). TPA dirancang untuk mengungkap
potensi intelektual, yang dianggap mendasari
kemungkinan keberhasilan seseorangjika yang
bersangkutan mengikuti jenjang pendidikan S2 atau
S3. Sedangkan, TPIU dirancang untuk mengungkap
potensi intelektual yang mendasari kemungkinan
keberhasilan seseorang untuk mengikuti jenjang
pendidikan S1. TPA/TPIU telah menjadi salah satu
alat seleksi andalan yang telah dipergunakan lebih
dari 15.000 peserta per tahun baik oleh Bappenas
maupun lembaga lainnya.

2. JENIS PELAYANAN
Jenis pelayanan yang diberikan UPP TPA berupa:
(1) Penyelenggaraan Tes Potensi Akademik (TPA),
(2) Penyelenggaraan Tes Potensi Intelektual Umum
(TPIU), (3) Pelayanan Cetak Ulang Skor, (4)Pela yanan
Jasa Perhitungan Skor (Penyekoran), dan (5)
Penyelenggaraan Tes Institutional TOEFL.

Kegiatan pelayanan UPP-TPA ini dilakukan melalui
kerjasama dengan lembaga Pengguna Tes (kerjasama
kelembagaan) dan pelayanan individual.
Khusus untuk Pelayanan Jasa Perhitungan Skor
hanya dilakukan melalui kerjasama kelembagaan.
Dalam kaitan ini, yang dimaksud dengan Lembaga
Pengguna Tes adalah lembaga/instansi pemerintah
di pusat dan di propinsi/kabupaten/kota, BUMN/D,
perguruan tinggi, perusahaan swasta, yayasan
dan lembaga kemasyarakatan lainnya.

TPA & TPIU


