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Frequently Ask Question
P : Peserta
G : GMB
P : Apa itu Seleksi Nasional?
G : Seleksi Nasional adalah tahap berikutnya setelah kamu melewati tahap Seleksi Berkas. Pada
tahap ini, kamu akan bergabung dengan peserta-peserta lainnya dari berbagai daerah di
Indonesia untuk mengikuti proses seleksi yang lebih dalam dan komprehensif.
P : Kapan Seleksi Nasional dilaksanakan?
G : Seleksi Nasional dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 31 Agustus 2019.
P : Dimana Seleksi Nasional dilaksanakan?
G : Seleksi Nasional dilaksanakan di Aula Teater Kementerian Pemuda dan Olahraga, Jakarta
P : Apakah saya wajib untuk datang?
G : Kami mengaktegorikan tingkat partisipasi dalam seleksi nasional sebagai berikut:
- Bagi peserta yang berdomisili di Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Yogyakarta diwajibkan
untuk datang langsung mengikuti seleksi nasional.
- Bagi peserta yang berdomisili di Lampung, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, kami
merekomendasikan untuk datang langsung untuk bertatap muka dengan panel seleksi dan
untuk berjejaring dengan anggota Gerakan Mari Berbagi.
- Bagi peserta yang berasal dari luar daerah yang disebutkan di atas, tidak diwajibkan datang
tetapi dipersilakan jika ingin mengikuti seleksi nasional.
P : Bagaimana jika saya tidak diwajibkan datang?
G : Peserta yang tidak diwajibkan datang akan mengikuti proses seleksi online dengan metode dan
prosedur tersendiri. Kebijakan ini hanya berlaku bagi peserta yang berdomisili di daerah yang
“tidak diwajibkan” untuk hadir langsung.
P : Apakah disediakan penginapan selama mengikuti Seleksi Nasional?
G : Tidak. Peserta menyiapkan biaya kedatangan dan akomodasi sendiri untuk hadir di kegiatan
Seleksi nasional.
P : Apakah ada Rundown-nya?
G : Rundown dapat di-download di website kami, g-mariberbagi.org
P : Apa yang dimaksud dengan sesi pagi dan sesi siang dalam rundown Seleksi Nasional?
G : Untuk pembagian jadwal, akan kami bagi dan beritahukan setelah semua peserta mengonfirmasi
kehadiran.

P : Apakah ada dresscode khusus?
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G : Ya. peserta harus menggunakan pakaian formal dan rapi.
P : Barang apa saja yang harus dibawa?
G : Selain pakaian formal yang wajib digunakan, peserta diwajibkan membawa:
- Tumbler
- Pakaian dan sepatu olahraga
- Buku dan alat tulis
- Bekal makan siang
P : Jika saya berasal dari daerah yang diwajibkan datang tetapi saya berhalangan hadir, apa yang
harus saya lakukan?
G: Peserta yang diwajibkan datang tidak bisa mengikuti seleksi online.
P : Jika saya memiliki pertanyaan, kemana saya harus bertanya?
G: hubungi narahubung Gerakan Mari Berbagi untuk Seleksi Nasional di +62 831-9767-8317
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