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Pengumuman Hasil Seleksi Dokumen 
Beasiswa Monbukagakusho Program Teacher Training 2021 

 

Sehubungan dengan kondisi pandemi Covid-19 di Indonesia yang belum kondusif, seleksi ujian tulis program 

Teacher Training 2021 ditiadakan. Bagi peserta yang lulus seleksi dokumen Program Teacher Training 2021, 

akan langsung mengikuti ujian wawancara dengan keterangan sebagai berikut: 

1. UJIAN WAWANCARA 

A. Tempat Wawancara: 

   

 Ujian wawancara akan dilakukan secara online 

(Informasi terkait detail akan diberikan setelah melakukan konfirmasi email kehadiran) 

 

 

B. Waktu Wawancara:  

Sabtu, 27 Februari 2021 (Detail timeline akan diberikan setelah melakukan konfirmasi email 

kehadiran) 

 

C. Konfirmasi Kehadiran: 

Kepada seluruh peserta yang lulus seleksi dokumen, mohon konfirmasi kehadiran Anda untuk ujian 

wawancara dengan mengirimkan e-mail ke: beasiswa@dj.mofa.go.jp 

 

Harap mengirimkan e-mail konfirmasi menggunakan e-mail yang telah Anda input saat 

registrasi online. 

Format Subject/Judul e-mail:  

[Program] [No. Ujian] [Nama Lengkap] [Hadir/Tidak Hadir] 

Contoh Subject e-mail: 

[Teacher Training 2021] [TS0012] [Britantia Safitri] [Hadir] 

[Teacher Training 2021] [TJ0025] [Lukman Shidiq] [Tidak Hadir] 

 

★ Batas akhir konfirmasi sampai dengan Kamis, 4 Februari 2021 pukul 13:00 WIB/14:00 WITA 

 

★ Mohon untuk mengirimkan e-mail konfirmasi satu kali saja. Apabila belum mendapat email 

balasan dari kami sampai 5 Februari 2021 Pukul 16:00 WIB/17:00 WITA, harap  menghubungi 

melalui telepon di (021) 3192-4308. Bagi peserta yang tidak memberikan konfirmasi sampai batas 

waktu yang telah ditentukan, kami anggap MENGUNDURKAN DIRI. 
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Catatan : 

 Jadwal ujian wawancara (hari dan waktu) tidak dapat diubah/diganti, dan tidak ada ujian wawancara 

susulan untuk peserta yang tidak dapat mengikuti ujian wawancara pada hari dan waktu yang telah 

ditentukan. 

 Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan hubungi Bagian Informasi dan Kebudayaan 

(Pendidikan) Kedutaan Besar Jepang via email beasiswa@dj.mofa.go.jp atau nomor telepon (021) 

3192-4308. 

 

2. PENGUMUMAN HASIL UJIAN WAWANCARA 

Pengumuman hasil ujian wawancara akan diumumkan melalui e-mail pribadi peserta (bagi yang lulus 

maupun tidak lulus akan menerima e-mail), pada Kamis, 4 Maret 2021. 

 

Daftar Nomor Ujian Peserta Lulus Seleksi Dokumen  
Program Teacher Training 2021 

 
※ Bagi yang lulus seleksi dokumen, wajib memberikan konfirmasi kehadiran/ketidakhadiran. 

※ Bagi yang nomor ujiannya tidak tercantum di bawah, dinyatakan tidak lulus seleksi dokumen. 
 

TS0018 TD0070 TM0252 

TS0031 TS0074 TS0319 
TJ0033 TM0083 TM0385 

TJ0052 TS0115 TJ0387 
TJ0054 TS0215 TJ0454 

Total Peserta Ujian Wawancara adalah 15 Orang  

Kelalaian peserta dalam memahami isi pengumuman ini bukan tanggung jawab tim seleksi 
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