
 

    
 
 

Nama Pemberi Referensi 
 

 

Nama Pendaftar 
 

Program yang didaftar (lingkari sesuai):  DTS / Sekolah Lain / Staf / Sukarelawan 
 

Pendaftar yang namanya tercantum diatas telah mendaftarkan diri untuk masuk ke salah satu dari pelayanan Youth With A Mission.  Agar dapat 

menilai pendaftar untuk masuk dengan memadai, kami sangat menghargai informasi yang anda berikan seperti yang diminta pada formulir ini.  

Pernyataan anda akan membantu kami untuk dapat secara efektif memenuhi kebutuhan dari pendaftar bila ia diterima ke program sekolah Youth 

With A Mission yang didaftarnya. 
 

 

1. Hubungan dengan pendaftar 

Apakah hubungan anda dengan pendaftar? 

 

 

Berapa lama anda telah mengenal pendaftar 

 

 

Dalam skala 1 sampai 10, seberapa baik anda 

merasa mengenal pendaftar?  (1 sangat sedikit, 10 

sangat akrab) 

1  2  3  4  5 6 7 8 9  10 

 

 

2. Karakter  

Apakah anda menikmati waktu berada dekat 

dengan pendaftar 

Ya        Tidak         Tolong uraikan 

 

 

 

 

 

 

Bagaimana pendaftar mengabdikan dirinya pada 

perusahan atau kelas? 

 Ya        Tidak        Tolong uraikan 
 

 

 

 

 

 

 

3. Kestabilan Emosi 

Mohon berikan penilaian anda pada pendaftar 

sehubungan dengan kestabilan dan kedewasaan 

mereka (tolong centang salah satu): 
 Memuaskan – dewasa. Telah membuktikan kemam-

puannya beraktivitas dibawah tekanan dan stress. 

 Lebih dewasa dan emosi stabil diatas rata-rata.  

 Memiliki kestabilan emosi dan dewasa. 

 Ragu-ragu – pengalaman membuktikan bahwa 

pendaftar kurang dapat menghadapi tekanan. 

 Pendaftar kerap menunjukkan tanda-tanda tidak dapat 

mengatasi tekanan seperti marah atau menarik diri 

secara tidak menentu baik dalam sikap atau tindakan 

dan  menunjukkan ketidakstabilan emosi dengan cara 

yang lain. 

4. Situasi-situasi Sulit 

Bagaimana biasanya reaksi pendaftar saat menghadapi 

situasi-situasi sulit (mohon di beri tanda centang): 
 Menerima dengan sikap positif dan belajar   

 Menerima dengan sabar  

 Menarik diri 

 Cenderung patah semangat 

 Cenderung marah 

 Lainnya (mohon dijelaskan)  
 

 

5. Bidang-bidang Bermasalah 

Mohon dicatat bahwa kami bertujuan untuk membantu 

pendaftar dalam bertumbuh.  Mohon diberi tanda 

centang pada kata-kata yang menjelaskan keadaan 

pendaftar: 
 Gelisah  Gugup atau tegang 

 Tidak sabar  Suka mengkritik 

 Tidak bertoleransi  Mudah merasa malu 

 Suka berargumentasi  Mudah tersinggung 

 Bersifat menguasai  Berkecil hati 

 Cenderung murung  Kebiasaan yg mengikat 

 Sering khawatir  Lainnya:                   

 Tidak dapat mengatasi stres 

 Berprasangka terhadap kelompok/ras/kebangsaan 

 Berubah-ubah dalam sikap atau tindakan 

Kirim Formulir Ke: 

The Registrar  

P.O. Box 5008 

Jimbaran Bali  80364 

Indonesia 

Fax: +62 361 702 253 

registrar@uofnbali.org 

 

Referensi Lain 
Atasan / Guru Sekolah / Sahabat Kristen 



 

6. Profil Pribadi 

Mohon gambarkan dengan kata-kata anda sendiri 

bagaimana anda menilai pendaftar pada hal-hal 

berikut ini: 

Inisiatif  _________________________  

Adaptasi Sosial  _________________________  

Kerapian  _________________________  

Kepedulian terhadap sesama ______________________  

     Tanggung jawab keuangan  _______________________  

Kemampuan dalam memimpin ____________________  

Kemampuan untuk mengikuti  _____________________  

Fleksibilitas  _________________________  

Dapat dipercaya  _________________________  

Kerja sama  _________________________  

Disiplin Diri   _________________________  

Kemampuan untuk mengatasi stres _________________  

Standar Moral  _________________________  

Temperamen  _________________________  

Ketepatan waktu  _________________________  

Ketekunan  _________________________  

Kebijaksanaan  _________________________  

 

7. Tanggung jawab 

Apakah pendaftar dapat diandalkan dan bisa 

dipercaya dengan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya? 

Ya   Tidak   Mohon diuraikan 

 

 

Apakah pendaftar menanggapi otoritas dengan baik? 

Ya   Tidak   Mohon diuraikan 
 

 

 

8. Komentar Tambahan  

Mohon diberikan komentar tentang pendaftar yang 

anda pikir dapat bermanfaat (jika perlu 

menggunakan kertas terpisah) 

 

 

 

 

 

 

9.  Rekomendasi 

Apakah penilaian anda secara keseluruhan tentang 

pendaftar sebagai seorang murid YWAM? 

      Calon yang luar biasa 

      Calon diatas rata-rata  

      Calon yang rata-rata 

      Calong yang baik, tetapi saya mempunyai  

beberapa keberatan 

      Pada saat ini, ia tidak sesuai 

      Pasti tidak sesuai 

 

10. Informasi Pemberi Referensi 

Saya menyatakan bahwa isi dari referensi ini adalah 

benar menurut pengetahuan saya 

Nama (dalam huruf cetak) 
 

 

Nomor telepon (termasuk kode negara dan area)  

 

 
 

Email 

 

 
 

Tanda Tangan 

 

 

 

Tanggal 

 

 
 

Silahkan hubungi kami jika mempunyai keterangan 

tambahan. 

Terima kasih atas bantuannya. 

Apakah anda mau menerima informasi lain tentang 

UofN Bali?  

Ya      Tidak 

        hari  

  /   
bulan     

/   
tahun

 


