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PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Motang Rua No. 1 Ruteng

PENGI'MUMAN
NoMoR : BKPP.80O I 777 lv I 2OL9

?ENTANG
PEIIERIMAAN CALON TARUNA PROGRAM STUDI DIPLOMA I PENGUKURAN DAN

PEMETAAN I(ADASTRAL SEKOLAH TINGGI PERTANAI{AN NASIOIIAL TAHUI{ AKADEMIK
2OL9 I 2O2O JALITR KERJASAMA

Dalam rangka meningkatkan kuaiitas manajemen pemerintahan, percepatan

pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Manggarai maka

Pemerintah Kabupaten Manggarai sesuai Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten

Manggarai Nomor HK.O34.I/BB|2A79 dengan Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Nomor 298/SKB.BO0.34/IIIl 2Arc tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada

Masyarakat, membuka pendaftaran Penerimaan Calon Taruna Program Studi Diploma I

Pengukuran dan Pemetaan Kadastral Sekolah Tinggr Pertanahan Nasional Tahun Akademik

2A19/2A20 jalur kerjasama {program beasiswa D-I Pengukuran dan Pemetaan Kadastral

untuk 10 siswa calon taruna) dengan ketentual sebagai berikut:
A. Persyaratan

1. Putra-putri yang berasal dari Kabupaten Manggarai, Menetap di Kabupaten Manggarai

trersama Orang Tua/WaJi yang dibuktikan dengan:

a. Foto Copy KTP yang telah dilegalisir;

b. Foto Copy KTP Orang Tua/Wali yang telah dilegalisir;

c. Foto Copy Kartu Kelurga yang telah dilegalisir;

2. Pria/Wanita belum menikah dan sarggup tidak menikah selama pendidikan;

3. Lulusan SMA/SMU atau Madrasah Aliyah Jurusan IPA atau SMK/STM Jurusan
Bangunan, Survey Pemetaan/Geomatika, Teknik Komputer dan Jaringan, dan Geologi

Pertarnbangan (dibuktikan dengan ljazah yang telah dilegalisir oleh pejabat

berwenang);

4. Nilai rata-rata mata pelajaran Matematika dari Kelas X sampai dengan kelas XII
minimal 7,5 (tujuh koma lima);

5. Berusia maksimal 23 (dua puluh tiga) tahun pada tanggal 31 Agustus 2019; dan

6. Lulus seleksi administrasi, ujian tertulis, wawancara, uji stereoskopis, pemeriksaal
kesehatan, pemeriksaan mata dan THT, dal ujian kesamaptaan.
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B. JADWAL

1. Pendaftaran : 28 Mei s/d 10 Juni 2019

2. Pengumuman hasil seleksi administrasi : 21Juni sld23 Juni 2019

3. Ujian tertulis, v,/awancara, uji stereoskopis : 24 Jlum sld 27 Juni 20tr9

4. Pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan mata dan THT, dan ujia-n kesamaptaan

: 24 Juni sl d 27 Juni 2019

(Apabila ada perubahan jadwal akan diumr-rmkan kemudian)

C. Mekanisme Pendaftaran :

i. trendaflaran dilakukan secara online melalui Sistem Fenerimaan Taruna Baru Jalur
Kerjasa-n:a pada

link ..,
2. Fendaftar harus mempunyai ernail. grnail;

3. Pada Sistem Penerimaan Taruna Baru Jalur Kerjasa:rra, pendallar memilih
rnenu Mulai Pen4aftaran Online untr-rk mengisi alamat email, nama lengkap

dan captcha;

4. Pendaftar eikan mendapatkan emctil konfirmasi pendafta-ran yarrg berisi nomor

registrasi, nornor virtual a.ccauftt, biaya pendafteran d,an linkpengisian formulir
pendaftaran;

5. Penrlaftar rnembayar biaya pendaftaran setresar Rp.175.0O0,- {serctus tuluh puluh lima

ribu. rttpia.lzi berclasarkan PP No. 128 Tahun 2015'lentang Jenis rlan Tarif Atas Jenis

PNBP yang berlaku pada Lingkungan Kernenterian Agrieria ilan Tara Ruang/BPN sesuai

dengan nomor uirhtal o,ccaunt Bank Nlandiri {16 cligit}, kemudian pendaftar akan

rnendapatkan nornor PfiY {6 diglt) y-ang digunakan untuk login dalarn pengisian

formuiir perrdaftaran ;

6. Pendaftar mengisi formr-tlir penclaftaran dengan lengkap, kemudian seluruh berkas

pendaftaran discan dan disimpan dalam lormat .JPG dengan ukuran rnaksimal 5OO

KB, kemudial uploadberkas pendaftaran tersebr-rt ke Sistern Penerimaal Taruna

Baru, berkas pendaftaran terdiri dari :

a. Pas foto berwarna terbaru dengan iatar belaka11g warna merah, ukuran 4 X 6 cm:

b. ijazah/STTB/Surat Tanda Kelulusan, atau Surat Keterangafl Lulus {bagi lulusan
tahun saat pendaftaral) vang telah dilegalisir {pada setiap haiarr-ra:r1 oleh Kepaia

Sekolah yang bersangkutan atau Pejabat,\-ang me*-akili:

c. Rapor dari kelas X s.d XII vaxg telah dilegalisir (pada setiap halaman) oleh Kepala

Sekolah yang bersangkutan atau Pejabat yang meu,akili (Untuk rapor kelas XIl
semester 2 yang belum keluar: nilainya, berkasn5.a boleh dikosongi/tidak diupload);

d. Surat" Keterangan Konversi Nilai mata pelajaran Maternatika yang ditandatangani

oleh Kepala Sekoiah yang }:ersangkutan atau Pejabat yang mewakili {untLrk rapor
yang harus dikonversi nilainSrai;
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e. Surat Pernyataan bermaterai Rp"6OOO,- yang menerangkan bahwa data yang

diisikan dalam forrnulir pendaftaran BENAR. (Surat Pernyataan di r-rnduh di

aplikasi pacla rnenu : Sya{at-snarat Kelengkapan tserkqs).

7. Setelah dilakukan pengisizur fr:rrrulir pendaftaran, sinpan data ya:rg telah diisikan.

Selanjutnya, pendaftar mendapatkan Kartu Peserta Ujian dan dicetak pada kertas

HVS 80 Eira,m warna putih berukurar: A4 {orientasi portraff. Kartu ini harus dibawa

pada saat mengikuti Ujiar: Tulis dan Daftzu'Ulang.

L Berkas ljazahlSTTB/Surar Tanda Kelulusan, atau Surat Keterangan Lulus, Rapor yang

tidak dilegalisir dianggap tidak memenuhi svarat/gugur;

E. Seluruh isi berkas pendaftaran ]rang telah diuplocdharus dapat terbaca dengan jelas

dan tidak menirnbuikan keragLlan yang dapat merugikan pendaftar;

l0.Panitia akan melakukan validasi kesesuaia:e persyaratan sebagaimana tertera dalam

forrni-r1ir pendallaran dengan berkas-berkas asli. Feserta dinyatakan gugr-rr jika
ditemukan adanya ketidaksesuaian antara data persyaratal _yang dituliskan dalam

formuiir pendaftaran dengan data dalam herkas asli;

11.Berkas pendaftaran dimasukan ke da-1arn lVlap plastik snelhecrer ln,,arna biru yang

terdiri dari :

a. Formulir pendaftaran yang telah ciiisi lengkap idicetak rangkap 2 dari biodata

pendaftaran online);

b. Foto cop3," Ijazah/STTB/Surat Ta:rda Kelulusal, atau surat l{eterangal Lulus (bagi

lulusan tahun saat pendaftaran) )rang telah dilegalisir oleh Kepala Sekolah yang

krersangkutal seban].ak 1 lembar;

c. Foto copy rapor clari kelas X s.d XII yang telah dilegalisir oleh Kepala Sekolali -yang
bersangkntan sebanyak 1 lembar:

d" Keter;x:gan Konversi nilaj mata pelajarar: Matematika -vang ditaldatangani oieh

Kepala Sekolah;

e. Pas foto ber-r,r.arna terbaru dengan latar belakalg wafiia merah, ukuran 4 x 6 cm

seba:t1,ak 2 lembar (serana denga:r foto pada formulir pendaftaran online)

f. Foto copv bukti setorafl bia1,-a pendaftaran sebanl,ak 1 lembar (pada bukti setor

tercantum narna pendaftar dan nornor registrasi);

g. Surat pernvataan kebenaran data peserta :

h. Surat pern\-ataan bersedia untuk mengrkuti proses pendidikan clar-l mengemba,Likan

seluruh biaya )'artg telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten \{anggar-ar

apabila mengundurkal diri, diberhentikan dan atau melanggar peraturan

pendidikan, serta bersedia mengabdi pada daerah formasi kebutuhan ( format

clapat diunduh di website i::,.,i..,"r.;"..t.":.i.;j:,.i.:,v,Lr:.r1*i*-:,.1i.*r.r-1,,il.t-,::*j atau di tuebsite

https: llwww. b.eo.id/.

t. Foto copy Kartu Tanda Pencluduk (KTP) dan Kartu Keiuarga {KK}
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12. Berkas pendaftaran disampaikarr kepada panitia lang bertempat pada :

13" Berkas pendaftaran harus suclah diterirna panitia pa-1ing larnbat tanggal 15 Juni 2A19

Pukul 15.00 Wita;

14. Foto copy ijazah / STTB / Surat Tanda Kelulusan atau surat keterangan lulus, rapor

yang tidak dilegalisir dianggap tidak rnerr:enuhi svarat / gugur;

15. Selurrh isi berkas pendaftar harus dapat terbaca dengan jelas dari tidak
menimbulkan keraguar:;

i6. Berkas yaflg diantar ha::us lengkap dan palitia tidak melayani berkas susulan.

D. Peiaksanaall ujizur

1. Seieksi penerirnaan calon Taruna Program Studi Diplorna I Pengukural dan Pemetaan

Kadastral Jaiur Kerjasarna terdiri atas:

a. Lijian tertuiis (Matematika dan Tes Fotensi Akademik [TPA);

b. 'War,vancara

c. Uji stereciskopis

d. Pemeriksaan kesehatan {TBC, }{BS.Ag, SGCT, SGPT, AIDSIHIV, i{arkotika,
Psikotropika dan zat aditif {NAPZA};

e. Femeriksaan Mata dan TllT
f. LTjia kesamaptailx A ilari 12 meniti dan kesamaptaan B {Pr-rli Up. Sit Up, Push Up,

Shuttle Run)"

2" Lokasi ujian akan diumukan kemudian

E. Pelaksanaan pendidikan

1. Pelaksanaan pendidikan akan diarvali dengan kegiatan pengenalan prograrn studi dan
prograrn penclidikan (PPSPP) serta dilanjutka:r perkuliahan yang akan dimulai pada

bulan Septemlrer 2A79.

2. Selama mengikuti pendiclikan taruna wajib tinggal di asrama taruna Bhumi STPN dan

mentaati peraturan -vang berlaku.

F. Prospek kelulusan

Prospek keiuiusan prograln studi Diploma I Pengukurar dan Pemetaan Kadastral adalah

sebagai berikut :

a. Dapat mendaftar sebagai CPNS di lingkr-rngzur Kementerian ATR/BPN dan Pemerintah

Daerah sesuai formasi yarlg tersedia;

b. Dapat mendaftar sebagai Pegawai Pernerintah Non Pegar,*.ai Negeri cli i{ementerian

ATR/BPN danr atam Pemerintah daerah sesuai formasi yang tersedia;

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Manggarai
Jalan Ahmad Yani No. 15 Ruteng - Manggarai
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c. Sebagai Asisten Sutweyor" I{adastral (ASK) yang dapat dimanfaatkan oleh hrerbagai

pihak {KJSKB, Pemerinteih daerah, Kantor FPAT, BUh{N dan Fengembangan Froperty,

Peru sahaan Sur-l.ey) .

G. Catatan

Ta::una Progralr: Studi Dipiorna I Pengukr-rran dan Ferrretaan Kadastra-tr Jzrlur Kerjasama

bukan taruna ikatan dinas, dengan demikpian lulnsan prograln studi dimaksucl tidak
srcara otornatis diangkat menjadi Carlon Pegawai l{egeri Sipii (CPNS}, narnun berseciia

mengairdi sebagai zrtrurnni penerima beasisrva Pemerintah l(abupaten Manggarai.

Demikian pengumuman, atas perhatian disampaikan terima kasih.

Ruteng, 28 Mei 2O\9

Bupati Manggarai,
Daerah,

dan
A

M.Si
tama Muda. IV/c

NIP.19611004 198503 1 007
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