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FAQ SELEKSI DAERAH PERTUKARAN ANTAR NEGARA DAN
KAPAL PEMUDA NUSANTARA PROVINSI SUMATRA SELATAN TAHUN 2020
A. FAQ TENTANG PERSYARATAN UMUM
1.

Q : Bagaimana jika umur saya belum genap 18 tahun di waktu pendaftaran saat ini
(Maret)?
A : Tetap diperbolehkan mendaftar, 18 tahun usia minimal terhitung dari bulan Juni
2020

2.

Q : Apakah hanya orang yang mempunyai KTP Sumsel yang boleh mendaftarkan diri
A : Tentu saja, jika kalian mempunyai KTP diluar sumsel silahkan mendaftar ke PCMI
Provinsi masing-masing.

3.

Q : Saya memiliki KTP Sumsel namun saat ini saya sedang studi diluar Provinsi
Sumsel, apakah saya diperbolehkan mendaftar ?
A : Diperbolehkan, dengan catatan peserta harus tetap hadir untuk mengikuti kegiatan
seleksi di Kota Palembang

4.

Q : Apa yang membedakan formulir pendaftaran online dan formulir kemenpora ?
A : Formulir pendaftaran online ( bit.ly/formKPN2020sumsel) merupakan formulir
awal yang harus di isi dengan melampirkan data diri yang telah ditentukan.
Sedangkan form kemenpora ( bit.ly/formKPNkemenpora ) adalah salah satu file
yang harus diisi dan dilampirkan pada saat pendaftaran offline.

5.

Q : Mengapa diwajibkan mengikuti semua akun media sosial pcmi ?
A : Karena akan ada informasi baru yang akan selalu di update oleh panitia, jadi
pastikan diri kamu selalu mendapatkan informasi terbaru dan akurat.

6.

Q : Foto apa yang harus dipakai pada twibbon ?
A : foto bebas, asalkan rapi dan sopan. Foto diunggah setelah peserta resmi mendaftar
dengan menyerahkan berkas pendaftaran di stan yang telah ditentukan. Sebagai salah
satu syarat umum maka mengunggah twibbon di akun instagram merupakan hal wajib
yang harus dilakukan.

7.

Q : Mengapa semua berkas harus disimpan dalam bentuk hardcopy/ printout ?
A : Karena pada tahap seleksi administrasi peserta diwajibkan untuk mengumpulkan
semua berkas yang menjadi syarat pendaftaran ke panitia dalam bentuk hardcopy/ print
out. Waktu dan tempat pengumpulan akan diinformasikan lebih lanjut.

8.

Q : Kegiatan sosial pemberdayaan masyarakat itu seperti apa ?
A : Sebuah kegiatan kerja sosial, melibatkan masyrakat, dan memberikan kontribusi
positif pada masyarakat. Kegiatannya dapat dalam bidang apapun seperti pendidikan
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dan kewirausahaan.
9.

Q : Apakah rangkaian seleksi daerah PPAN dan KPN Sumsel 2020 dikenakan biaya ?
A : Seluruh rangkaian seleksi gratis tanpa dipungut biaya.

10. Q : Apakah peserta harus dari kalangan mahasiswa ?
A : Tidak, asalkan peserta berumur 18 – 25 tahun dan memenuhi persyaratan lainnya.
11. Q : Bagaimana jika peserta tidak memiliki akun instagram ataupun keberatan untuk
unprivate akun instagram ?
A : Disarankan untuk membuat akun instagram dan karena pengunggahan twibbon
adalah syarat wajib oleh karena itu harus dilakukan dengan segala konsekuensinya
termasuk un-private akun instagram

B. FAQ TENTANG BERKAS YANG DIKUMPULKAN
1. Q : Bagaimana jika KTP saya belum ada ataupun hilang
A : Peserta dapat melampirkan KTP sementara
2. Q : Bagaimana cara mengisi formulir kemenpora (bit.ly/formKPNkemenpora) ?
A : Pengisian formulir dengan cara diketik secara keseluruhan, bagian centang /
memilih dapat diganti dengan mem-BOLD tulisan tersebut dan bagian tanda
tangan dapat dikosongkan peserta.
3. Q : Bagaimana format Currciculum Vitae ?
A : Tidak ada format khusus, yang pasti CV harus komunikatif dan tidak monoton
serta menampilkan data diri peserta dengan jelas tanpa rekayasa.
4. Q : Adakah ketentuan pakaian pada foto berlatar merah ukuran 4x6
A : Disarankan menggunakan pakaian yang rapi.
5. Q : Apakah wajib mengumpulkan fotokopi sertifikat prestasi dan TOEFL/ IELTS?
A : Peserta tidak diwajibkan mengumpulkan sertifikat-sertifikat tersebut.
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C. FAQ TENTANG PROGRAM PPAN DAN KPN
1. Q : Apa sajakah program PPAN yang didapatkan Sumsel tahun ini ?
A : Korea, Australia, dan Jepang + 4 Negara ASEAN
2. Q : Berapa kuota untuk masing-masing program ?
A : Kuota akan diumumkan lebih lanjut.
3. Q : Berapa lama kegiatan PPAN dan KPN 2020 dilaksanakan ?
A : IKYEP
: 3 minggu
AIYEP
: 4 bulan
SSYEAP
: 2,5 bulan
KPN
: 1 bulan
4. Q : Kapan perkiraan keberangkatan menuju program ?
A : IKYEP
: Juni 2020
AIYEP
: November 2020
SSYEAP
: November 2020
KPN
: September 2020
5. Q : Apakah peserta harus memiliki kemampuan renang ?
A : Tidak diwajibkan memiliki kemampuan renang, tetapi disarankan memiliki
kemampuan renang karena akan berlayar di laut Indonesia.
6. Q : Apakah program PPAN dan KPN Gratis ?
A : Pembiayaan program ditanggung KEMENPORA
7. Q : Berapa banyak kuota dari masing-masing program yang akan terpilih?
A : Informasi kuota program akan diinfokan lebih lanjut.
8. Q : Apakah peserta KPN dan SSYEAP harus dari sekolah pelayaran ?
A : Tidak, semua bidang ilmu yang saat ini atau telah ditempuh dapat mengikuti
kegiatan seleksi ini.
9. Q : Apakah peserta KPN harus memiliki kemampuan berbahasa asing ?
A : Tidak, program KPN tidak mewajibkan memiliki kemampuan bahasa asing.
10. Q : Bagaimana penjelasan masing-masing program ?
A : Untuk penjelasan singkat dari semua program bisa dilihat dari website
(pcmisumsel.com) dan akun instagram PCMI Sumsel (@pcmi_sumsel). Kalian juga
bisa mengunduh portofolio PCMI Sumsel melalui link yang ada di website.
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D. FAQ TENTANG RANGKAIAN SELEKSI
1. Q : Bagaimana jadwal rangkaian seleksi tahun 2020 ?
A : Jadwal seleksi dapat dilihat di website PCMI Sumsel (pcmisumsel.com)
2. Q : Apakah setelah tanggal 13 April masih akan diadakan seleksi lanjutan ?
A : Tidak ada lagi seleksi setelah tanggal 13 April peserta hanya diharapkan
menunggu pengumuman delegasi.
3. Q : Seleksi apa saja yang akan dilalui oleh peserta setelah melewati tahap
seleksi administrasi ?
A : Akan ada seleksi tertulis, unjuk bakat, serta wawancara. Ketentuan lebih lanjut
akan disampaikan saat technical meeting.
4. Q : Dimana lokasi technical meeting dan seleksi ?
A : Info lokasi akan diinfokan lebih lanjut.
5. Q : Kapan dan dimana peserta diminta untuk mengumpulkan berkas dalam
bentuk hardcopy/ printout ?
A : Info waktu dan tempat pengumpulan berkas akan diinfokan lebih lanjut oleh
pihak panitia.
6. Q : Jelaskan secara singkat alur pendaftaran seleksi daerah PPAN dan KPN Sumsel
2020 ?
A : Berikut alur singkatnya :
1. Peserta mengisi formulir pendaftaran online yang dapat diakses di
2. Peserta menyiapkan semua berkas yang wajib dilampirkan (daftar berkas
dapat dilihat di poster seleksi)
3. Setelah semua berkas lengkap, peserta dapat mengumpulkan berkas
pendaftaran hardcopy di stan pendaftaran yang telah ditentukan (tanggal
dan tempat diinformasikan lebih lanjut)
4. Pengumuman peserta yang lulus pada tahap seleksi adminitrasi (5 April
2020)
5. Peserta mengikuti taklimat (6 April 2020)
6. Peserta mengikuti rangkaian seleksi (7-13 April 2020)
7. Peserta dimohon bersabar untuk menunggu pengumuman delegasi
terpilih (TBA)
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Lampiran 1.

KETENTUAN PENULISAN RESUME KEGIATAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

A.

Resume kegiatan pemberdayaan masyarakat
1. Resume kegiatan pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah rangkuman singkat
tentang sebuah kegiatan sosial yang pernah ataupun sedang diikuti oleh peserta.
2. Resume kegiatan ini sendiri dapat berbentuk sebuah laporan pertanggungjawaban
kegiatan.
3. Resume kegiatan dapat berisi latar belakang kegiatan, waktu dan tempat, masalah
dan tantangan yang dihadapi, serta manfaat yang telah diperoleh masyarakat dari
kegiatan sosial tersebut.
4. Contoh resume kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti, mengajar secara
sukarela, mengembangkan perekonomian warga setempat dengan mengajarkan
kewirausahaan, dan lain-lain.
5. Resume kegiatan asli tanpa rekayasa karena peserta wajib melampirkan foto-foto
kegiatan

dan

salah

satu

foto

tersebut

sangat

direkomendasikan

untuk

memperlihatkan wajah peserta dengan jelas.
6. Judul resume bebas sesuai dengan nama kegiatan apa yang diikuti.
7. Jenis pemberdayaan bebas, dengan cukup menjabarkan satu pemberdayaan yang
dianggap lebih menonjol.

B.

Ketentuan Penulisan
1. Resume dan Essai diketik di atas kertas A4 dengan format penulisan:
Font

: Times New Roman

Size

: 12 pt

Space

: 1,5

Margin

: Left 4 cm, Up 4 cm, Right 3 cm dan Bottom 3 cm

2. Resume kegiatan tidak lebih dari satu halaman
3. Resume kegiatan dapat menggunakan Bahasa Inggris ATAU menggunakan Bahasa
Indonesia dengan kaidah yang baik dan benar sesuai dengan Pedoman Umum
Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI). Bahasa Indonesia yang digunakan hendaknya
baku, jelas, tidak ambigu, menggunakan istilah yang mudah dimengerti, tidak
menggunakan singkatan seperti “tdk”, “tsb”, “yg”, “dgn”, “sbb”,

“dll”.
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JUDUL RESUME
(Arial, 18 pt, Bold Style, Center, All Caps Lock, 1 Space)

SELEKSI PPAN/ KPN 2020
(Arial, 12 pt, Bold Style, All Caps Lock, Center, 1 Space)

Disusun Oleh:

NAMA LENGKAP
(Arial, 12 pt, Bold Style, All Caps Lock, Center, 1 Space)

PROVINSI SUMATERA SELATAN 2020
(Arial, 14 pt, Bold Style, All Caps Lock, Center, 1 Space)
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