
PENGUMUMAN SELEKSI PETUGAS PEMANTAUAN PPDPP 

TAHUN ANGGARAN 2020 

UNIT KERJA DIREKTORAT OPERASI 

BLU – PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN 

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 

 

I. JABATAN, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, JUMLAH ALOKASI FORMASI DAN PENEMPATAN 

WILAYAH 

No Formasi Kualifikasi Pendidikan Wilayah Penempatan 
Alokasi 
Formasi 

1 Petugas 
Lapangan 

a. Lulusan SMA/SMK (jurusan teknik 
sipil/konstruksi bangunan/dan sejenisnya lebih 
diutamakan) dengan pengalaman minimal 3 
tahun 

b. Lulusan D3 (jurusan teknik sipil/konstruksi 
bangunan/dan sejenisnya lebih diutamakan) 
dengan pengalaman minimal 2 tahun 

c. Lulusan S1 (jurusan teknik sipil/konstruksi 
bangunan/dan sejenisnya lebih diutamakan) 

Wilayah I 
1. Sumatera Utara 

 
2 orang 

2. Riau 1 orang 

3. Jambi 1 orang 

4. Sumatera Selatan 1 orang 

5. Sumatera Barat & Lampung 1 orang 

Wilayah II 
1. Banten 

 
2 orang 

2. Jawa Barat  
a. Kota Bekasi & Kab. Bekasi 

 
4 orang 

b. Kab. Karawang 1 orang 

c. Kota Bogor & Kab. Bogor 1 orang 

d. Kab.Subang, Kab. Indramayu, 
Kab.Cirebon, Kota Cirebon, Kab. 
Kuningan, Kab. Sumedang, 
Kab.Majalengka 

1 orang 
 
 
 

e. Kab. Purwakarta, Kota Sukabumi, 
Kab. Sukabumi, Kab. Cianjur, Kab. 
Bandung Barat, Kab. Bandung, Kab. 
Garut, Kab. Tasikmalaya, Kota 
Tasikmalaya, Kab. Ciamis, 
Kab.Banjar 

 
1 orang 
 
 
 
 

3. Jawa Tengah 1 orang 

4. Jawa Timur 1 orang 

Wilayah III 
1. Kalimantan Barat 

 
1 orang 

2. Kalimantan Tengah 1 orang 

3. Kalimantan Selatan 1 orang 

4. Sulawesi Selatan 1 orang 

5. Sulawesi Tenggara 1 orang 

6. Sulawesi Utara & Gorontalo 1 orang 

Wilayah IV 
1. Papua & Papua Barat 

 
1 orang 

2 Petugas 
Verifikasi 

a. Lulusan SMA/SMK semua jurusan dengan 
pengalaman minimal 3 tahun 

b. Lulusan D3 semua jurusan dengan 
pengalaman minimal 2 tahun 

c. Lulusan S1 semua jurusan 

Jabodetabek 3 orang 

3 Petugas 
Administrasi 

a. SMK Akutansi atau sejenisnya dengan 
pengalaman minimal 3 tahun 

b. D.III Sekretaris/Administrasi atau sejenisnya 
dengan pengalaman minimal 2 tahun 

c. S1 Manajemen/Ekonomi/Administrasi Publik 
atau sejenisnya 

Jabodetabek 1 orang 



Deskripsi Pekerjaan 

1. Petugas Lapangan 

a. Melakukan kunjungan lapangan, wawancara, dan dokumentasi; 

b. Menyusun laporan hasil pemantauan lapangan dan menginput serta mengunggahnya pada 

aplikasi pemantauan; 

c. Bertanggung jawab atas keamanan, kerahasiaan, dan kebenaran hasil pemantauan lapangan; 

dan 

d. Bertanggung jawab kepada Kepala Divisi Pemantauan dan Evaluasi. 

2. Petugas Verifikasi 

a. Memeriksa kelengkapan berkas kuesioner dan laporan Petugas Lapangan; 

b. Memeriksa hasil input dan unggah Petugas Lapangan pada aplikasi pemantauan; 

c. Menyusun laporan hasil verifikasi; 

d. Memiliki kompetensi dalam hal kecepatan dan ketelitian; 

e. Bertanggung jawab atas keamanan, kerahasiaan, dan kebenaran hasil verifikasi; dan  

f. Bertanggung jawab kepada Kepala Divisi Pemantauan dan Evaluasi 

 

3. Petugas Administrasi 

a. Melayani klarifikasi debitur/nasabah hasil pemantauan lapangan melalui aplikasi; 

b. Mendokumentasikan hasil klarifikasi debitur/nasabah; 

c. Mengarsipkan dokumen hasil kegiatan pemantauan lapangan; 

d. Menyusun laporan hasil kegiatan klarifikasi dan pengarsipan dokumen; 

e. Memiliki kompetensi dalam hal kecepatan dan ketelitian; 

f. Bertanggung jawab atas keamanan, kerahasiaan, dan kebenaran hasil klarifikasi;  

g. Bertanggung jawab kepada Kepala Divisi Pemantauan dan Evaluasi. 

 

II. PERSYARATAN 

A. PERSYARATAN UMUM 

1. Warga Negara Indonesia yang setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia; 

2. Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai sebagai pegawai swasta; 

3. Tidak berkedudukan sebagai calon Pegawai swasta dan/atau sedang proses rekrutmen pada 

instansi lainnya. 

4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik/LSM/Tim Sukses atau terlibat politik praktis. 

5. Berkelakuan baik dan tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan 

pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. (Dibuktikan dengan Surat 

Keterangan Catatan Kepolisian pada saat dinyatakan lulus pada Pengumuman Kelulusan Akhir). 

6. Sehat Jasmani dan Rohani serta Bebas dari penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika dan Zat 

Adiktif lainnya dan tidak pernah terlibat tindak pidana terkait penyebaran Narkoba, 

Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (Dibuktikan dengan Surat Keterangan Berbadan Sehat dan 

Bebas Narkoba/NAPZA yang masih berlaku pada saat dinyatakan lulus pada Pengumuman 

Kelulusan Akhir).  

7. Tidak berafiliasi dan menerima upah dari instansi pemerintah/swasta lain serta bersedia untuk 

membatalkan perjanjian/kontrak kerja dengan instansi pemerintah/swasta lain, pada saat 

dinyatakan lulus.  

8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia untuk penugasan khusus (Dibuktikan 

dengan menandatangani dan menyampaikan Surat Pernyataan pada saat pendaftaran). 



9. Bersedia bekerja dan menyelesaikan tugas dan bertugas sekurang-kurangnya selama 10 

(sepuluh) bulan dan tidak mengajukan pengunduran diri dengan alasan apapun sejak 

dinyatakan lulus sebagai Petugas Pemantauan PPDPP. (Dibuktikan dengan menandatangani dan 

menyampaikan Surat Pernyataan pada saat pendaftaran). 

10. Bersedia tidak dibayar upah dan/atau membayar denda dengan ketentuan yang telah 

ditentukan PPDPP jika tidak dapat menyelesaikan tugas dalam jangka waktu kontrak. 

(Dibuktikan dengan menandatangani dan menyampaikan Surat Pernyataan pada saat 

pendaftaran). 

11. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer yang meliputi kemampuan mengoperasikan 

sistem operasi, menggunakan microsoft office (Ms. excel, Ms. word dan Ms. powerpoint) dan 

menggunakan internet (pengoperasian email dan kemampuan browsing/searching). 

B. PERSYARATAN KHUSUS 

1. Pada saat melamar (menyelesaikan pendaftaran di website PPDPP 

(https://ppdpp.id/pengumuman/)), pelamar berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun 

dan paling tinggi 45 (empat puluh lima tahun) dengan jenjang Pendidikan minimal SMA/SMK 

semua jurusan (jurusan teknik sipil/konstruksi bangunan/dan sejenisnya lebih diutamakan). 

Batas usia sebagaimana dimaksud dihitung berdasarkan tanggal kelahiran yang tercantum pada 

ijazah yang digunakan sebagai dasar untuk pelamaran. 

2. Pada saat mendaftar, seluruh pelamar wajib telah memiliki ijazah Pendidikan terakhir (Surat 

Keterangan Lulus tidak berlaku). 

3. Memiliki kemampuan komunikasi publik yang baik. 

4. Pengalaman kerja sebagai fasilitator dan/atau surveyor menjadi pertimbangan.  

5. Berkedudukan/domisili tempat tinggal sesuai dengan penempatan wilayah. Jika 

kedudukan/domisili tempat tinggal tidak sesuai dengan wilayah penempatan, maka akan 

dinyatakan berkedudukan/domisili tempat tinggal sesuai dengan wilayah penempatan yang 

dilamar. 

III. TATA CARA PENDAFTARAN 

1. Seluruh pelamar melakukan pendaftaran melalui email pemantauanlapangan@ppdpp.id 

dengan melengkapi seluruh persyaratan dokumen yang dibutuhkan. 

2. Pada saat melakukan pendaftaran, pelamar hanya diperbolehkan memilih 1 (satu) lowongan 

jabatan pada 1 (satu) wilayah penugasan. 

3. Pelamar harap membaca dan mengikuti ketentuan pendaftaran dengan baik dan teliti serta 

menyiapkan terlebih dahulu persyaratan yang harus dipenuhi sebelum mulai melakukan 

pendaftaran. 

4. Pelamar wajib mengunggah (upload) dokumen-dokumen kelengkapan berupa data 

digital/hasil scan atas dokumen asli serta dokumen pendukung lainnya, sebagai berikut : 

a. Dokumen Daftar Riwayat Hidup/Curriculum Vitae dalam format pdf yang memuat 

sekurang-kurangnya identitas diri dan informasi yang menggambarkan pengalaman 

akademis, organisasi, pekerjaan, pelatihan/seminar serta referensi. 

b. Hasil scan KTP asli/Surat Keterangan asli Pengganti KTP/Surat Keterangan asli Perekaman 

Data E-KTP (format pdf dengan ukuran file maksimal 200Kb) yang secara keseluruhan fisik 

dokumen harus terlihat jelas dan dapat dibaca. 

c. Hasil scan SIM C asli (format pdf dengan ukuran file maksimal 200Kb) yang secara 

keseluruhan fisik dokumen harus terlihat jelas dan dapat dibaca. 

d. Pas Foto terbaru, sekurang-kurangnya menggunakan kemeja dan dokumen yang diunggah 

harus terlihat jelas. 

https://ppdpp.id/pengumuman/)
mailto:pemantauanlapangan@ppdpp.id


e. Hasil scan surat lamaran dan surat pernyataan yang disatukan dalam 1 (Satu) file format 

pdf multi halaman dengan ukuran file maksimal 300Kb, dengan ketentuan : 

1) Hasil scan Surat Lamaran asli yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen 

Satuan Kerja PPDPP dan sudah ditandatangani dengan tinta biru oleh pelamar di atas 

materai    Rp. 6.000,- sesuai dengan format pada lampiran I. 

2) Dokumen surat lamaran yang diunggah berupa hasil tulisan tangan sesuai format yang 

telah ditetapkan oleh Panitia Seleksi, secara keseluruhan fisik dokumen harus terlihat 

jelas dan dapat dibaca. 

f. Hasil scan Surat Pernyataan Asli yang telah ditandatangani di atas materai Rp. 6.000,- 

sesuai dengan format pada lampiran II. Dokumen surat pernyataan yang diunggah berupa 

hasil tulisan tangan sesuai format yang telah ditetapkan oleh Panitia Seleksi, secara 

keseluruhan fisik dokumen harus terlihat jelas dan dapat dibaca. 

g. Hasil Scan Ijazah asli (format pdf dengan ukuran file maksimal 300Kb) dan secara 

keseluruhan fisik dokumen yang diunggah harus dapat terlihat jelas dan dapat dibaca. 

Khusus bagi pelamar dengan spesifikasi jurusan teknik sipil/konstruksi bangunan/dan 

sejenisnya 

1) Pelamar dengan spesifikasi keahlian jurusan teknik sipil/konstruksi bangunan/dan 

sejenisnya menyertakan hasil scan sertifikat keahlian; dan/atau 

2) Pelamar dengan pengalaman kerja sebagai fasilitator dan/atau surveyor menyertakan 

bukti kerja sebagai fasilitator dan/atau surveyor (dapat berupa Salinan kontrak kerja 

atau recommendation letter). 

h. Hasil Scan Transkrip nilai asli/Salinan transkrip sesuai ijazah berupa 1 (Satu) file pdf multi 

halaman (dengan ukuran file maksimal 600Kb) yang menampilkan seluruh halaman 

transkrip nilai, secara keseluruhan fisik dokumen harus terlihat jelas dan dapat dibaca.  

i. Dokumen pendukung lainnya, yaitu: 

1) Khusus bagi Pelamar yang memiliki pengalaman kerja sebagai petugas pemantauan 

PPDPP pada tahun anggaran sebelumnya dengan prestasi dan kinerja baik untuk 

mendapatkan kelonggaran batas usia sampai dengan 55 tahun dan dapat secara 

langsung direkomendasikan dengan menambahkan unggahan dokumen hasil Scan 

Surat Keputusan/Surat Perjanjian Kerja tahun 2019 beserta bukti penilaian kinerja 

yang telah dilegalisasi oleh atasan langsungnya serta secara keseluruhan fisik 

dokumen yang diunggah harus dapat terlihat jelas dan dapat dibaca. 

2) Khusus bagi pelamar formasi Petugas Lapangan dengan domisili di luar Jabodetabek, 

wajib mengunggah tugas/assignment sebagai berikut: 

i. Mengunggah video berdurasi 1 menit yang mendeskripsikan identitas diri, 

pengalaman kerja, riwayat Pendidikan, kepribadian diri dan motivasi kerja 

sebagai petugas pemantauan. 

ii. Mengunggah dokumen dalam bentuk Microsoft Word yang berisi salinan(ketik 

ulang) dokumen terlampir berikut (link dokumen). 

iii. Menyusun laporan rekapitulasi dalam bentuk Microsoft Excel yang berisi data 

dengan format terlampir berikut (link dokumen). 

iv. Menyusun informasi diri dalam bentuk Microsoft Powerpoint yang menarik dan 

informatif. 

 

 

 



IV. TAHAPAN SELEKSI (jadwal dan skema pembobotan nilai) 

1. Seleksi Administrasi 

2. Seleksi Penilaian/Pembobotan Nilai 

3. Pengumuman Hasil Seleksi 

 

V. LAIN-LAIN 

1. Seleksi Pengadaan Petugas Pemantauan PPDPP TIDAK DIPUNGUT BIAYA. 

2. Segala biaya/akomodasi selama mengikuti proses seleksi ditanggung oleh Pelamar. 

3. PPDPP Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tidak bertanggung jawab atas 

pungutan atau tawaran berupa apapun oleh oknum–oknum yang mengatasnamakan PPDPP 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Panitia Seleksi sehingga peserta 

diharapkan tidak melayani tawaran–tawaran yang menjanjikan kemudahan lulus seleksi. 

4. Berkas lamaran yang dikirimkan kepada PPDPP sebelum pengumuman Pengadaan Petugas 

Pemantauan Tahun 2020 dan tidak mengikuti prosedur pengadaan tidak akan diproses dan 

dianggap tidak berlaku serta tidak dapat diminta kembali. 

5. Berkas lamaran yang diterima panitia menjadi milik panitia dan tidak dapat diminta kembali 

oleh pelamar. 

 

Jadwal Pengumuman 

No. Kegiatan Tanggal Batas Waktu 

1. Penerimaan Lamaran 12-19 Maret 2020 19 Maret 2020 
Pukul 17.00 WIB 

2. Seleksi Penerimaan 20-23 Maret 2020  

3. Pengumuman 24 Maret 2020  

 


