
 

Pengumuman Hasil Seleksi Ujian Tulis Beasiswa Monbukagakusho/MEXT 

Program Teacher Training 2023 

 

Seleksi Wawancara Program Teacher Training 2023 akan dilaksanakan pada: 

 

Hari, Tanggal  :  Sabtu, 4 Maret 2023 

Pukul        :  08:30 – 15:00 WIB 

Tempat    :  Hall lantai 2, Kedutaan Besar Jepang, Jl. M. H. Thamrin No. 24, 

   Jakarta Pusat (di samping Plaza Indonesia) 

 

Kepada seluruh peserta yang lulus seleksi ujian tulis, WAJIB memberikan konfirmasi kehadiran atau 

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

 

Dengan Subject e-mail:  

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

 

Contoh Subject e-mail:  

[Teacher Training 2023] [TM0017] [Muhammad Fahmi] [SMK Sakura] [Hadir] 

[Teacher Training 2023] [TS0225] [Britantia Dyah] [SMP Momiji] [Tidak Hadir] 

   

★ Batas akhir konfirmasi sampai dengan Senin, 27 Februari 2023 pukul 09:00 WIB/10:00 WITA 

★ Bagi peserta yang tidak hadir, mohon tetap memberikan email konfirmasi 

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

kami sampai 28 Februari 2023 Pukul 15:00 WIB/16:00 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. 

 

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mengikuti seleksi wawancara, 4 Maret 2023: 

1. Mohon untuk membawa tanda pengenal yang masih berlaku (KTP/SIM/Paspor) dan alat tulis.  

2. Membawa Dokumen yang dibutuhkan untuk secondary screening (Cek pada lampiran Panduan 

Secondary Screening) 

3. Mohon untuk hadir tepat waktu dan tidak terlambat.  

※ Kepada peserta yang terlambat, tidak akan diperbolehkan masuk dan akan dinyatakan gugur 

dalam penyeleksian. 

4. Biaya transportasi dan akomodasi ke lokasi ujian seleksi wawancara dan selama seleksi berlangsung 

ditanggung oleh masing-masing peserta (Pemerintah Jepang tidak menanggung biaya tsb). 

5. Seluruh peserta WAJIB mengikuti proses ujian wawancara hingga SELESAI. Untuk yang berasal dari 

luar kota, disarankan membeli tiket pulang (kereta/pesawat/travel) di sore / malam hari. Kami tidak 

menerima permintaan izin pulang sebelum wawancara selesai. 

6. Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan hubungi Bagian Pendidikan Kedutaan Besar Jepang 

di (021) 3192-4308. 

7. Kelalaian peserta dalam memahami isi pengumuman ini bukan menjadi tanggung jawab kami.  
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Berikut nomor ujian peserta yang lulus ujian tulis  

Program Teacher Training 2023: 

 

 Bagi yang nomor ujiannya tidak tertera maka dinyatakan tidak lulus seleksi ujian tulis 

 Bagi peserta yang dinyatakan lulus ujian tulis, silakan lakukan konfirmasi kehadiran atau 

ketidakhadiran seperti instruksi di halaman sebelumnya 

 Kami tidak menerima permohonan perpindahan jadwal ujian ataupun jam seleksi ujian wawancara 

dengan alasan apapun 

 

 

No Ujian 

TJ0015 TM0002 

TJ0016 TM0215 

TJ0103 TS0009 

TJ0212 TS0012 

TJ0252 TS0143 

TJ0291   

 

 

Total: 11 Peserta 

 

 


