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DATA DIRI

1.

DATA DAN PROFIL BISNIS

2.

DATA KELUARGA

3.

ALAMAT EMAIL AKTIF

4.



Login ke akun pendaftaran
Membuat akun di website

pendaftaran.mruf.org
Melakukan aktivasi melalui

email

Submit formulir Menunggah profil bisnis Mengisi seluruh kolom isian
dengan lengkap



Seluruh pendaftar diharuskan untuk
membuat akun baru di website:

pendaftaran.mruf.org

Klik "DAFTAR"



 Lengkapi seluruh data di kolom
isian
 Klik "DAFTAR"
 Buka email yang digunakan untuk
mendaftar
 Klik link aktivasi pada email
 Setelah itu Kamu akan diarahkan ke
laman login
 Login menggunakan alamat email
dan password

1.

2.
3.

4.
5.

6.



Data Diri
Data Riwayat Pendidikan
Data Bisnis
Data Keluarga
Data Riwayat Kesehatan

Setelah berhasil mendaftar, Kamu akan diarahkan untuk mengisi formulir pendaftaran.

Formulir pendaftaran terdiri dari beberapa bagian, yaitu:

Lengkapi setiap data yang ada lalu beralih ke tahap 
selanjutnya.



Pada tahap ini Kamu diminta untuk menulis esai
pengalaman sesuai pertanyaan yang ada serta
dengan ketentuan sebagai berikut:

- Ceritakan esai sesuai pengalaman yang pernah
Kamu hadapi dengan minimal 100 kata dan
maksimal 300 kata.
- Pengalaman yang ditulis merupakan pengalaman
yang terjadi dalam kurun waktu maksimal 3 tahun
terakhir.
- Ceritakan pengalaman secara detail.

3. Esai Pengalaman



1. Ceritakan pengalaman kamu dengan jujur dan apa adapanya.
2. Gunakan metode STAR dalam menceritakan pengalaman:

3. Kamu bisa mengerjakan esai di Word atau di luar formulir pendaftaran terlebih
dahulu, sebelum esai yang dikerjakan disubmit.
4. Sebaiknya Kamu mengerjakan melalui laptop.
5. Perhatikan penulisan dan minta rekan untuk membantu review.

Situation atau situasi yang Kamu alami atau hadapi pada kondisi saat itu.
Task atau tugas serta tanggungjawab yang harus Kamu lakukan dalam kondisi saat itu.
Action atau tindakan yang Kamu lakukan untuk mengatasai situasi atau kondisi saat
itu.
Result atau hasil dari tindakan yang Kamu lakukan.



4. Mengunggah Profil Bisnis
Persiapkan profil bisnis Kamu, yang bisa
menggambarkan kondisi terkini bisnis yang
sedang Kamu jalankan. 

Untuk preferensi profil bisnis dapat
mengakses link berikut:

bit.ly/ContohProfilBisnisENVOY



Pastikan telah mengisi seluruh data dengan
benar dan lengkap.
Klik submit sebelum tanggal 30 April 2022
pukul 23:59 WIB
Selalu pantau media sosial
@Mienrunofoundation untuk mengetahui
info lebih lanjut mengenai pengumuman
tahap administrasi online.



Tahap Administrasi Online 1 - 30 April 2022

Tahap Wawancara Awal 30 Mei - 1 Juni 2022

Tahap Diskusi Kelompok 27 Juni - 1 Juli 2022

Tahap Psikotes 14 - 20 Juli 2022

Tahap Wawancara Akhir 1 - 9 Agustus 2022



Hubungi kami:
@Mienrunofoundation+62812 2220 0213envoy@mruf.org

tel:+62812-2220-0213

