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PENGUMUMAN TATA CARA PENDAFTARAN PENDAFTARAN
 

Sebelum mengisi formulir pendaftaran, pelamar diwajibkan membaca petunjuk pengisian dokumen registrasi dibawah ini. 
 
 

PETUNJUK PENGISIAN DOKUMEN REGISTRASI 

 

Berikut ini adalah petunjuk mengenai cara pengisian dokumen registrasi penerimaan pegawai 
negeri sipil Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tahun anggaran 2010. 

 

Login Pendaftaran

Anda harus memiliki dan mengisikan alamat email pribadi anda untuk dapat memulai 
pendaftaran.

Alamat E-mail : Pastikan Anda mengisikan alamat e-mail pribadi yang 
benar dan masih aktif. Kami tidak melayani 
perbaikan/revisi alamat e-mail. Kesalahan penulisan 
alamat email, menyebabkan Anda tidak dapat menerima e-
mail konfirmasi yang berisi nomor registrasi. Contoh 
penulisan alamat email yang benar: budhisur@gmail.com. 
Alamat email yang anda isikan digunakan untuk login di 
menu awal registrasi. Satu alamat email hanya berlaku 
untuk satu pelamar. 

Kata kunci : Tuliskanlah 6-10 karakter untuk membuat password Anda. 
Password ini tidak ada hubungannya dengan alamat email 
Anda dan akan digunakan pada saat log-in untuk melihat 
pengumuman seleksi. Buatlah password yang mudah 
diingat karena password ini akan digunakan selama 
program seleksi ini berlangsung.

Konfirmasi kata kunci : Tuliskan kembali 6-10 karakter dari password yang telah 
Anda tuliskan sebelumnya.

Data Pribadi

No KTP : Tuliskanlah secara lengkap nomor KTP seperti yang tertera 
pada KTP Anda (tanpa spasi). 
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Nama Lengkap : Tuliskan nama Anda dengan lengkap tanpa titel/ gelar. 
Untuk mempermudah perekaman data, mohon tidak 
menyingkat nama dalam penulisan. 

Tempat & Tanggal Lahir : Isikan dengan lengkap, tempat lahir, tanggal, dan bulan 
lahir. Sesuai dengan KTP anda. 

Perhatikan persyaratan usia, peserta yang melebihi batas 
usia maksimal akan didiskualifikasikan.

Kabupaten tempat lahir : Pilih dahulu propinsi tempat lahir dan diikuti dengan 
pemilihan kabupaten tempat lahir anda.

Jenis Kelamin : Pilih salah satu. 

Nama ibu kandung : Isikan dengan nama ibu kandung anda. 

Agama : Pilih salah satu 

Status Perkawinan : Pilih salah satu 

Data Kontak

Alamat KTP (sesuai KTP) : Tuliskan alamat yang sesuai dengan yang tercantum di KTP 
(nama jalan, no.rumah, RT / RW, Kelurahan, Kecamatan, 
Kota dan Propinsi)

Alamat Surat : Tuliskan alamat tempat tinggal anda sekarang untuk 
keperluan korespondensi selama proses seleksi ini 
berlangsung. Isikan dengan jelas dan lengkap (nama jalan, 
no.rumah, RT/ RW, Kelurahan, Kecamatan) 

Propinsi : Pilihlah propinsi tempat tinggal Anda sesuai dengan alamat 
surat. 

Kotamadya/ Kabupaten : Pilihlah kotamadya/kabupaten tempat tinggal Anda sesuai 
dengan alamat surat.

Kode Pos : Tuliskan dengan benar dan lengkap kode pos wilayah 
tempat tinggal Anda sesuai dengan alamat surat.

No. Telepon yang bisa 
dihubungi 

: Tuliskan nomor telepon rumah tempat Anda tinggal 
sekarang yang bisa dihubungi beserta dengan kode 
areanya.

No. Handphone : Tuliskan nomor handphone yang Anda gunakan. Nomor 
handphone yang Anda tuliskan akan digunakan untuk 
mengirimkan pengumuman/informasi yang
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Data Pendidikan

Jenjang : Pilihlah salah satu jenjang pendidikan terakhir yang telah 
Anda selesaikan. Pilihan yang tersedia: D1, D3, S1 dan S2.

Nama Universitas / 
Perguruan Tinggi (lengkap) 

: Tuliskan nama perguruan tinggi tempat Anda 
menyelesaikan pendidikan terakhir. Harap tidak 
menyingkat penulisan nama perguruan tinggi. Contoh 
penulisan yang benar: Universitas Airlangga, Sekolah 
Tinggi Ilmu Komputer, Institut Teknologi Bandung.

Status Universitas/ 
Perguruan Tinggi 

: Pilih status perguruan tinggi tempat anda menyelesaikan 
pendidikan terakhir. Apakah termasuk perguruan tinggi 
negeri atau swasta. 

Jurusan/ Bidang studi : Isi dengan pilihan jurusan/ bidang studi yang tersedia. 
Bilamana pilihan jurusan/bidang studi yang tersedia tidak 
sesuai dengan jurusan/bidang study anda, berarti anda 
tidak masuk dalam kriteria calon pegawai negeri sipil yang 
dibutuhkan. Mohon tidak meneruskan proses registrasi 
CPNS BPN RI 2010. 

Akreditasi : Isi dengan status akreditasi perguruan tinggi anda tempat 
anda menyelesaikan pendidikan terakhir. 

Nomor Ijazah : Isi dengan nomor dokumen ijazah/ bukti kelulusan anda 
dari universitas/ perguruan tinggi. 

Tanggal Ijazah : Isi dengan tanggal dokumen ijazah / bukti kelulusan anda 
dari universitas/ perguruan tinggi. 

Tahun Lulus : Isi dengan tahun kelulusan Anda sesuai dengan ijazah/ 
bukti kelulusan anda dari universitas/ perguruan tinggi. 

IPK (Skala 4) : Tuliskan Index Prestasi Kumulatif/ IPK dari pendidikan yang 
terakhir Anda selesaikan. Mohon tuliskan IPK dalam skala 4 
atau perpadanannya. Gunakan tanda . (titik) dengan 2 digit 
angka yang mengikutinya dalam penulisan IPK Anda. 
Contoh penulisan IPK yang benar: 3.25.

Perhatikan persyaratan IPK minimum. Pelamar yang tidak 
memenuhi syarat akan didiskualifikasikan.

Lain-Lain

Pilihan Lokasi Tes : Pilihlah satu propinsi tempat lokasi tes untuk mengikuti tes 
tertulis. Biasanya lokasi tes adalah di ibukota propinsi akan 
tetapi informasi lebih lanjut mengenai tempat dan alamat 
pelaksanaan tes setiap lokasi akan disampaikan melalui e-
mail per peserta bagi yang telah memenuhi syarat dan 
verifikasi. 
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Konfirmasi

Setelah anda selesai mengisi semua data, anda harus meng-klik tombol persetujuan untuk 
memunculkan tombol "Kirim" guna mengirim data peserta anda.

Copyright 2010 Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
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