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Pemerintah Kabupaten Banjarnegara memanggil putra putri terbaik yang berintegritas  

untuk bersama-sama membangun sektor pertanian mewujudkan Visi Banjarnegara Yang 

Bermartabat dan Sejahtera dengan mengikuti seleksi sebagai Manajer Fasilitator Desa dan On 

Granting Officer (OGO) Kegiatan The Development of Integrated Farming System in Upland 

Areas (UPLAND)  pada Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten 

Banjarnegara.   

Kegiatan The Development of Integrated Farming System in Upland Areas (UPLAND)  

merupakan kegiatan pengembangan pertanian terpadu integrasi komoditas kopi dan ternak di 

daerah dataran tinggi.  Kegiatan UPLAND didanai dari Islamic Development Bank (IsDB) dan 

International Fund for Agricultural Development (IFAD)  dan direncanakan akan dilaksanakan 

selama 4 (empat) tahun dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024.  

Ketentuan seleksi calon Manajer Fasilitator Desa dan On Granting Officer pada Dinas 

Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara sebagai berikut :  

 

I. DASAR HUKUM 

Perjanjian Hibah Daerah antara Kementerian Keuangan RI dengan Pemerintah Kabupaten 

Banjarnegara untuk Program Hibah UPLAND Nomor PHD-

01/MK.7/DTK.03/UPLAND/2021 

 

 

 

 

 



 

 

 

II. FORMASI YANG DIBUTUHKAN 

NO NAMA FORMASI 

JUMLAH YANG 

DIBUTUHKAN 

(orang) 

1 Manajer Fasilitator Desa 1 

2 On Granting Officer (OGO) 1 

 

III. LOKASI KEGIATAN 

Lokasi kegiatan The Development of Integrated Farming System in Upland Areas 

(UPLAND) yaitu di Kecamatan Kalibening, Pejawaran, Pagentan dan Batur  di 23 (dua 

puluh tiga) desa untuk 33 (tigapuluh tiga) kelompok tani/gabungan kelompok tani.  

 

IV. PERSYARATAN  

A. Persyaratan Umum 

1. Warga Negara Indonesia memiliki KTP Banjarnegara dan  diutamakan 

berdomisili di lokasi kegiatan 

2. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan SKCK dari Polres Banjarnegara 

3. Berintegritas tinggi, disiplin, jujur dan loyal 

4. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik 

5. Tidak berkedudukan sebagai Calon Aparatur Sipil Negara (ASN),  ASN, Prajurit 

Tentara Nasional Indonesia atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

6. Tidak menjadi pengurus atau anggota partai politik atau terlibat politik praktis 

7. Pelamar berasal dari Perguruan Tinggi dan Program Studi yang terakreditasi pada 

BAN – PT dengan Indeks Prestasi Kumultaif (IPK) minimal 2.75  

8. Surat Keterangan Sehat dari dokter Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah  

9. Surat Keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, 

prekusor, dan zat aditif lainnya yang ditandatangani oleh dokter Unit Pelayanan 

Kesehatan Pemerintah atau pejabat yang berwenang dari badan/lembaga yang 

diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud, yang wajib 

diserahkan setelah pelamar tersebut dinyatakan lulus seleksi.  

10. Bisa mengoperasikan komputer  minimal program MS Office dan  memahami 

teknologi gadget berbasis android 

11. Memiliki dan mampu mengendarai alat transportasi kendaraan bermotor minimal 

roda dua dan memiliki Surat Ijin Mengemudi yang masih berlaku, serta HP 

berbasis Android  

12. Pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) formasi yang dibutuhkan 

13. Tidak sedang terikat kontrak pekerjaan  dengan pihak lain 

14. Tidak menuntut untuk diangkat sebagai ASN 

 



 

 

 

 

B. Persyaratan Khusus 

1. Pendaftar Manajer Fasilitator Desa berusia paling tinggi 45 (empat puluh lima) 

dan pendaftar On Granting Officer (OGO) berusia paling tinggi 40 (empat puluh) 

tahun  pada saat mendaftar. 

2. Memiliki persyaratan pendidikan sebagai berikut :   

a)    Manajer Fasilitator Desa 

 Memiliki Ijazah minimal Sarjana Strata 1 (S-1) bidang   pertanian, sosial, 

pendidikan dan di bidang ilmu terkait lainnya  

b)   On Granting Officer (OGO) 

 Memiliki Ijazah minimal Sarjana (S-1) bidang Ekonomi, Akuntansi, 

Pertanian, Teknik dan di bidang ilmu terkait lainnya 

3. Memiliki pengalaman bekerja  sebagai berikut :  

a) Manajer Fasilitator Desa 

Memiliki pengalaman bekerja dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan 

penyelenggaraan  kegiatan  pelatihan serta memahami tentang 

pengarusutamaan gender  minimal selama 5 tahun 

b) On Granting Officer (OGO) 

Memiliki pengalaman bekerja dalam  bidang pengelolaan  keuangan  di 

instansi pemerintah atau swasta minimal 2 tahun 

4. Memiliki persyaratan kemampuan sebagai  berikut : 

a) Manajer Fasilitator Desa 

- Memiliki kemampuan manajerial yang baik 

- Memiliki ketrampilan memecahkan masalah, pengambilan keputusan, 

kepemimpinan, dan teknik fasilitasi yang baik 

b) On Granting Officer (OGO) 

- Memiliki kemampuan yang baik dalam hal administrasi perkantoran 

- Memiliki ketrampilan dalam mengelola administrasi keuangan 

 

V. PERSYARATAN ADMINISTRASI 

A. Scan Surat permohonan lamaran asli yang diketik sesuai formasi yang diminati 

ditujukan kepada Bupati Banjarnegara, ditandatangani pelamar di atas materai Rp 

10.000,- ukuran maksimal 300 kb dalam format PDF. Contoh Surat Lamaran dapat di 

peroleh pada link berikut ini  https://bit.ly/3k4x1LK  

B. Scan Biodata lengkap pelamar yang meliputi informasi pendidikan dan pengalaman 

kerja ukuran maksimal 500 kb dalam format PDF. Contoh format Biodata dapat di 

peroleh pada link berikut ini https://bit.ly/3lbA3x6  

https://bit.ly/3k4x1LK
https://bit.ly/3lbA3x6


 

 

C. Scan  e-KTP asli pelamar yang masih berlaku dengan ukuran maksimal 300 kb dalam 

format PDF  

D. Scan pas foto 3x4 terbaru latar belakang berwarna merah posisi portrait (tegak) ukuran 

maksimal 200 kb dalam format JPEG 

E. Scan SKCK asli yang dikeluarkan oleh POLRES Banjarnegara ukuran maksimal 500 

kb dalam format PDF 

F. Scan Ijazah asli dan transkrip nilai asli dalam satu file sesuai persyaratan pendidikan 

yang ditentukan dan formasi yang dipilih ukuran maksimal 800 kb dalam format PDF  

G. Scan Surat Keterangan Sehat asli dari dokter Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah 

ukuran maksimal 500 kb dalam format PDF  

H. Scan Keterangan berpengalaman sesuai persyaratan masing masing  formasi  yang 

ditandatangani di atas materai  Rp 10.000,-  oleh  pimpinan organisasi/lembaga/instansi 

dimana pengalaman bekerja tersebut pernah dilakukan ukuran maksimal 500 kb dalam 

format PDF. 

I. Bagi pelamar formasi manajer fasilitator desa Kegiatan The Development of Integrated 

Farming System in Upland Areas (UPLAND) melampirkan scan makalah singkat 

sebanyak 2-3 lembar  ukuran maksimal 500 kb dalam format PDF.yang berisi tentang  : 

1. pengalaman singkat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa  

2. gagasan singkat mengenai cara/langkah untuk  mengkoordinasi fasilitator desa 

dalam pendampingan kelompok tani tingkat desa. 

3. gagasan cara/langkah  guna memberikan dukungan bagi fasilitator desa untuk 

memperkuat upaya pendampingan kelompok tani tingkat desa 

J. Seluruh peserta menandatangani Surat Pernyataan bermaterai Rp 10.000 tentang 

keaslian dan kebenaran seluruh dokumen yang di upload, ukuran maksimal 500 kb 

dalam format PDF. Contoh  Surat Pernyataan Keaslian dan Kebenaran Dokumen dapat 

di peroleh pada link berikut ini https://bit.ly/3lm0GiK  

 

VI. TATA CARA PENDAFTARAN 

A. Pengumuman lowongan formasi ya,ng dibutuhkan dapat dilihat pada 

website  https://banjarnegarakab.go.id/  https://distankan.banjarnegarakab.go.id/ ,          

 ,   https://bkd.banjarnegarakab.go.id/

B. Pendaftar mengisi form yang tertera pada https://bit.ly/3u6hEVi kemudian mencetak 

bukti awal pendaftaran online  untuk mendapatkan nomor pendaftaran pada link 

https://bit.ly/3EaJCVA   

C. Semua dokumen disimpan dalam satu folder dan dikompres dengan aplikasi 

winzip  atau winrar dan dikirim ke alamat email sebagai berikut : 

1. mfd.pkp2021@gmail.com  (untuk formasi Manajer Fasilitator Desa) 

2. ogo.pkp2021@gmail.com  (untuk formasi On Granting Officer) 

 

https://bit.ly/3lm0GiK
https://banjarnegarakab.go.id/
https://distankan.banjarnegarakab.go.id/
https://bkd.banjarnegarakab.go.id/
https://bit.ly/3u6hEVi
https://bit.ly/3EaJCVA
mailto:mfd.pkp2021@gmail.com
mailto:ogo.pkp2021@gmail.com


 

 

 

 

Kode Formasi adalah sebagai berikut : 

1. Manajer Fasilitator Desa : MFD 

2. On Granting Officer (OGO) : OGO 

 

Format Nama Folder : formasi_nomor pendaftaran _nama lengkap 

Contoh Nama Folder : MFD_0001_Ahmad Subarjo 

 

3. Dokumen administrasi yang diverifikasi adalah dokumen yang dikirim ke email panitia 

pertama kali tanpa adanya susulan, sehingga sebelum dikirim pastikan dokumen 

lengkap, file dapat dibuka dan jaringan internet mendukung.  

  

VII. PELAKSANAAN SELEKSI 

A. Seleksi administrasi didasarkan hasil verifikasi dokumen administrasi  

B. Pengumuman peserta yang lulus administrasi akan diunggah pada situs 

https://banjarnegarakab.go.id/   https://distankan.banjarnegarakab.go.id/ ,                       

   https://bkd.banjarnegarakab.go.id/

C. Bagi pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi selanjutnya akan mengikuti 

Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang akan diselenggarakan melalui mekanisme 

Computer Assisted Test (CAT) bertempat di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten 

Banjarnegara. 

D. Pengumuman peserta lulus Seleksi Kompetensi Bidang akan diunggah pada situs 

https://banjarnegarakab.go.id/   https://distankan.banjarnegarakab.go.id/ ,                       

https://bkd.banjarnegarakab.go.id/  

E. Apabila peserta seleksi memperoleh nilai SKB  yang sama  maka : 

1. Jika peringkat 1 sampai dengan 3 nilainya sama, maka peserta SKB peringkat 1 

sampai 3 mengikuti tahapan berikutnya 

2. Jika peringkat 2 dan 3 nilainya sama, maka peringkat 2 dan 3 mengikuti tahapan 

seleksi berikutnya 

3. Jika peringkat 3 dan 4 nilainya sama, maka dilihat dari lamanya pengalaman yang 

dimiliki. 

4. Jika peringkat 3 dan 4 memiliki lama pengalaman  sama, maka dilihat dari IPK  

5. Jika peringkat 3 dan 4 memiliki IPK sama, maka dilihat dari usia yang lebih tua  

6. Jika pada tahapan seleksi administrasi hanya ada satu pelamar pada masing-masing 

formasi yang memenuhi syarat, maka tidak mengikuti tahapan seleksi berikutnya 

dan selanjutnya dinyatakan lolos seleksi.  

https://banjarnegarakab.go.id/
https://distankan.banjarnegarakab.go.id/
https://bkd.banjarnegarakab.go.id/
https://banjarnegarakab.go.id/
https://distankan.banjarnegarakab.go.id/
https://bkd.banjarnegarakab.go.id/


 

 

F. Bagi pelamar yang dinyatakan lulus Seleksi Kompetensi Bidang, selanjutnya akan 

mengikuti test wawancara dan  paparan singkat terkait makalah yang disusun (paparan 

khusus untuk pendaftar formasi manajer fasilitator desa). 

G. Jumlah peserta yang mengikuti seleksi wawancara adalah sebanyak 3 (tiga) kali jumlah 

kebutuhan masing-masing formasi. 

H. Kartu peserta ujian wajib dibawa pada setiap tahapan seleksi  untuk diverifikasi oleh 

panitia seleksi. 

I. Jadwal seleksi sebagai berikut : 

NO Uraian Jadwal Keterangan 

1 
Pengumuman 

Pendaftaran 

 

10 September 2021 

https://banjarnegarakab.go.id/,  

https://distankan.banjarnegarakab.go.id/ 

, https://bkd.banjarnegarakab.go.id/ 

2 
Pendaftaran dan Upload 

Dokumen Administrasi 

 

15-16  September 

2021  

Maksimal tanggal 16 September 2021 

pukul 23.59 WIB 

3 
Seleksi Dokumen 

Administrasi 

17-18 September 

2021 

 

4 
Pengumuman Hasil 

Seleksi Administrasi 

 

19 September 2021 

https://banjarnegarakab.go.id/,  

https://distankan.banjarnegarakab.go.id/ 

, https://bkd.banjarnegarakab.go.id/ 

5 Test SKB dengan CAT 27 September 2021 Ruang CAT BKD Kab. Banjarnegara 

6 
Pengumuman Hasil Test 

SKB 

 

28 September 2021 

https://banjarnegarakab.go.id/,  

https://distankan.banjarnegarakab.go.id/ 

, https://bkd.banjarnegarakab.go.id/ 

7 
Wawancara dan Paparan 

Makalah 

 

29 September 2021 

Dinas Pertanian Perikanan dan 

Ketahanan Pangan Kab. Banjarnegara 

8 
Pengumuman Hasil 

Seleksi 
30 September 2021 

https://banjarnegarakab.go.id/,  

https://distankan.banjarnegarakab.go.id/ 

, https://bkd.banjarnegarakab.go.id/ 

 

J. Bobot nilai Seleksi : 

1. Manajer Fasilitator Desa  

Bobot Seleksi Kompetensi Bidang sebesar 50 % , wawancara  sebesar 30 % dan 

presentasi makalah sebesar 20 %   

2. On Granting Officer  

 Bobot Seleksi Kompetensi Bidang sebesar 60 % , wawancara  sebesar 40 %. 

K. Kelulusan akhir ditentukan berdasarkan hasil integrasi nilai Seleksi Kompetensi 

Bidang, wawancara dan paparan makalah (khusus untuk pendaftar formasi manajer 

fasilitator desa oleh Panitia Seleksi. 

L. Keputusan Panitia Seleksi tidak dapat diganggu gugat. 

https://banjarnegarakab.go.id/


YIII. LAIN,LAIN

A. Pendaftaran tidak dipungut biaya

B. Peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi menandatangani konkak kerja per tahun

C. Pada saat jumlah pelamar tidak memenuhi 3 kali jumlah formasi maka pendaftaran

formasi tersebut akan diperpanjang selama 2 idua) hari, jika setelah perpanjangan tetap

tidak memenuhi jumlah 3 kali forrnasi pada setiap tahapan seleksi maka proses seleksi

tetap dilanjutkan

D. Jadwal pendaftaran akibat terjadinya perpanjangan akan disesuaikan lebih lanjut

E. Panitia dapat melakukan perpanjangan wakhr apabila dipaadang perlu

F. Pada saat mengikuti tahapan seleksi SKB, wawancara dan paparan makalah pesefia

berpakaian atasan kemeja putih, bawahan hitam, dan bersepatu hitam. Bagi yang

berhijab menggunakan hijab berwama hitam.

G. Selama rnengikuti tahapan seleksi SKB, wawancara dan paparan makalah peserta

menerapkan protokol kesehatan (menggunakan masker, dan hand scoonlsarung

tangan lateks sefia menjaga jarak)

H. Hal hal terkait informasi rekruitmen dapat menghubungi ke nomor telp 0286 59i038

sebagai help deskpada saathari danjam kerja.

DAERAH
JARNEGARA

A TIM SELEKSI

h{adya
9651 1986071001
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