
PENJELASAN ALUR PELAKSANAAN TES WAWANCARA 

 Tes Wawancara akan dilaksanakan sejak tanggal Senin – Rabu, tanggal 21-23 

Desember 2020. 

 Waktu pelaksanaan Tes dimulai dari pukul 08.00-14.00 WIB 

 Peserta harap hadir minimal 15 menit sebelum jadwal yang tertera 

 Tes Wawancara terdiri atas 2 (dua) Tahapan : 

I. Wawancara dengan Yayasan ( Badan Pembina Harian UMPR) 

II. Wawancara dengan Manajemen (Wakil Rektor UMPR) 

 

 Setiap peserta harap memperhatikan jadwal wawancara, dikarenakan pada hari 

yang sama ada peserta yang akan diwawancarai oleh 1 orang Wakil Rektor dan 2 

orang Perwakilan dari Yayasan 

 

PROTOKOL KESEHATAN SAAT TES WAWANCARA 

 Peserta wajib menggunakan Masker 

 Peserta wajib menjaga jarak fisik selama proses berlangsung 

 Peserta wajib membawa Alat Tulis Sendiri 

 Peserta disarankan membawa makanan dan minuman sendiri 

 Peserta disarankan membawa obat-obatan yang diperlukan secara pribadi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PELAKSANAAN TES KEMAMPUAN TEKNIS CALON PEGAWAI 

(PRAKTEK)  

 Tes Kemampuan Teknis bagi Calon Pegawai (Programer dan Sistem Analis) InsyaAllah 

akan dilaksanakan pada : 

Hari   : Sabtu, 19 Desember 2020 

Waktu  : 07.30 WIB – Selesai 

     (mohon hadir tepat waktu) 

Tempat : Ruang E.401 Lab Komputer  

     Gedung Rektorat Lantai 4 

 Ketentuan Pelaksanaan Tes Kemampuan Teknis : 

Ketentuan tes untuk profesi Sistem Analis : 

1. Waktu tes sesuai jadwal,  masing- masing selama 30 menit. 

2. Materi tes: Mereview project-project yang pernah dilakukan, PHP, MySQL, 

CRUD, nilai tambah untuk yang bisa framefork dan aplikasi Android 

3. Panitia menyediakan desktop PC, tetapi lebih diutamakan membawa laptop 

sendiri beserta tools yang diperlukan. 

4. Wajib membawa file skripsi/tugas akhir dan project-project terdahulu yang 

pernah dikerjakan, boleh dalam bentuk PDF/softcopy atau hardcopy. 

 

Ketentuan tes untuk profesi Programmer : 

1. Materi tes: PHP, MySQL, CRUD, nilai tambah untuk yang bisa 

framework/codeigniter dan aplikasi Android 

2. Waktu tes untuk masing2 adalah maksimal 3 jam, maka akan diadakan secara 

klasikal 

3. Panitia menyediakan desktop PC, tetapi lebih diutamakan membawa laptop 

sendiri beserta tools pemprograman yang diperlukan.  

4. Wajib membawa file skripsi/tugas akhir dan project2 terdahulu yang pernah 

dikerjakan, boleh dalam bentuk PDF/softcopy atau hardcopy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PELAKSANAAN TES KEMAMPUAN TEKNIS CALON DOSEN 

(MICRO TEACHING)  

 

 Tes Kemampuan Teknis bagi Calon Dosen yang InsyaAllah akan dilaksanakan pada : 

Hari   : Senin, 28 Desember 2020 

Waktu  : 07.30 WIB – Selesai 

     (mohon hadir tepat waktu) 

Tempat : Ruang E.305 – E. 309 

     Gedung Rektorat Lantai 3 

 Ketentuan Pelaksanaan Tes Kemampuan Teknis : 

1. Peserta dapat mempersiapkan materi mengajar sesuai dengan bidang ilmu 

yang dimilikinya 

2. Peserta diberikan waktu selama 10 menit untuk melakukan praktik mengajar, 

sisa waktu akan digunakan untuk tanya jawab. 

3. Peserta wajib membawa laptop sendiri 

4. Seluruh peserta wajib hadir dan berada di kelas sampai peserta terakhir 

selesai menyajikan materi.  

 


