FAQ
REKRUTMEN TERBUKA
PROGRAM LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT
ANGKATAN XIV

PENDAFTARAN
1. Saya mengambil beberapa kelas kuliah pada semester ini. Apakah saya masih
bisa mengikuti Program Magang LAPOR!?
Tentu saja, dengan catatan kamu dapat hadir ke lokasi kerja minimal 4 hari kerja per
minggu dengan minimal 24 jam kerja per minggu.
2. Saya sudah atau baru saja lulus, apakah masih dapat mendaftarkan diri?
Kesempatan ini terbuka bagi mahasiswa tahun terakhir maupun mereka yang sudah
lulus.
3. Apakah saya dapat mendaftarkan diri untuk lebih dari satu divisi?
Tentu saja, silakan berikan penjelasan atas hal ini pada body email saat kamu
mengirimkan dokumen pendaftaran.
4. Bahasa apa yang harus digunakan dalam penulisan CV, life map, dan
portofolio?
Pelamar dapat menggunakan Bahasa Indonesia atau Inggris.
5. Apakah CV dapat dibuat lebih dari 1 halaman?
Tidak. CV hanya dibuat dalam satu halaman
6. Hal-hal apa saja yang menjadi komponen penting dalam proses penyeleksian
program magang LAPOR! ?
Komponen penting dalam proses seleksi pemagang LAPOR! sepenuhnya menjadi
kewenangan tim rekrutmen LAPOR!
7. Apakah para calon pemagang yang tidak lolos seleksi tahap pertama (CV, life
map, dan portfolio) akan mendapatkan notifikasi melalui email?
Hanya para calon pemagang yang lolos seleksi yang akan mendapatkan notifikasi
melalui email dan sms.
8. Posisi apa saja yang wajib membuat portofolio dalam proses seleksi?
Portofolio hanya diwajibkan untuk posisi Design Specialist
9. Apakah ada ketentuan khusus untuk portofolio yang harus dibuat?
Tidak ada ketentuan atau format khusus untuk portofolio. Pelamar hanya perlu
mencantumkan pengalaman dan hasil karya Anda secara tertulis/ visual untuk
memberikan bukti konkret atas kemampuan Anda.
10. Adakah format khusus untuk membuat life map?
Tidak ada format khusus untuk membuat life map. Life map dapat dibuat sesuai
dengan kreativitas pelamar

SELAMA MAGANG

1. Apakah akan ada masa orientasi atau pelatihan terlebih dahulu sebelum
program magang dimulai?
Akan ada masa orientasi atau transfer knowledge yang akan diadakan satu minggu
sebelum periode magang dimulai.
2. Jika saya terpilih, apa yang harus saya siapkan pada hari pertama?
Peserta magang diminta membawa laptop, identitas KTP, dan menandatangani
pakta integritas. Tentunya juga membawa ide, semangat, dan antusiasme yang
tinggi untuk memajukan Indonesia.
3. Dimana program magang akan berlangsung?
Gedung B, Kantor Staf Presiden, Jalan Veteran III No. 2 Jakarta Pusat 10110.
4. Apakah para pemagang akan mendapatkan kompensasi berupa gaji, biaya
transport, atau lain sebagainya?
Tidak ada kompensasi keuangan yang akan diberikan kepada para pemagang.
5. Apakah lama periode magang dapat dipercepat atau ditambahkan durasinya?
Durasi periode magang adalah 3 bulan dan tidak dapat dipercepat atau ditambahkan
durasinya, yaitu tanggal 15 Februari hingga 15 Mei 2017
6. Berapa lama waktu/ jam kerja ditentukan oleh pihak LAPOR! ?
Jam kerja yang diwajibkan kepada pemagang yaitu sebanyak minimal 24 jam dalam
satu Minggu.
7. Apakah setelah program magang, para pemagang dapat mendapatkan
kesempatan berkarir di Kantor Staf Presiden/ pemerintahan?
Semuanya bergantung dari kinerja atau performa pemagang selama 3 bulan.
LAPORAN MAGANG
1. Apakah saya dapat menggunakan kesempatan ini untuk dituliskan sebagai
laporan magang atau penelitian?
Tentu saja, silakan memberitahukan kepada kami perencanaannya dan pastikan hal
ini sudah disetujui oleh dosen pembimbingmu.

