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BADAN PUSAT STATISTIK 
KABUPATEN BANYUMAS 

PENGUMUMAN 

REKRUTMEN TERBUKA 

PETUGAS LAPANGAN SENSUS PERTANIAN 2023 (ST2023) 

BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BANYUMAS 

NOMOR : B-150/33020/SS.200/03/2023 

 
Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banyumas akan melakukan kegiatan lapangan 

Pendataan Lengkap Sensus Pertanian 2023 (ST2023) pada 1 Juni – 31 Juli 2023. Untuk 

pelaksanaan kegiatan tersebut, BPS Kabupaten Banyumas membutuhkan petugas untuk posisi 

Petugas Pemeriksa Lapangan (PML) sebanyak 178 orang dan Petugas Pendataan Lapangan 

(PPL) sebanyak 1.129 orang, maka panitia seleksi calon petugas lapangan ST2023 BPS 

Kabupaten Banyumas melakukan rekrutmen secara terbuka dengan ketentuan sebagai berikut : 

A.   PERSYARATAN 

I. Persyaratan Umum 

1. Diutamakan berpendidikan minimal tamat SMA/sederajat; 

2. Diutamakan berumur 18 s.d 50 tahun; 

3. Bersedia bekerja terikat kontrak; 

4. Sehat jasmani dan rohani; 

5. Disiplin dan berkomitmen; 

6. Mampu berbahasa Indonesia; 

7. Mampu menulis huruf latin kapital dengan baik; 

8. Mampu bekerja sebagai petugas lapangan sensus; 

9. Mampu bekerjasama dan berkoordinasi dengan sesama Petugas Lapangan 

Sensus, Pemeriksa Lapangan Sensus (PML), Pemeriksa Lapangan Sensus 

(Koseka), pegawai BPS, dan tokoh masyarakat (RT/RW/Ketua/Pengurus SLS); 

serta mampu berkomunikasi dengan masyarakat di wilayah tugasnya;  

10. Petugas tidak berstatus sebagai pegawai negeri sipil (PNS) atau tidak memiliki 

pekerjaan tetap agar dapat fokus melaksanakan kegiatan  ST2023 sesuai yang 

tertuang dalam kontrak kerja; termasuk bukan petugas sekretariat pemilihan 

umum, PPS/PPK, Panwas, dan P3K. 

11. Petugas Lapangan Sensus dapat berasal dari mitra statistik diutamakan yang 

berpengalaman dengan sensus/survei BPS, dan diutamakan berasal dari 

penduduk lokal setempat;  
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12. Bersedia bertugas lintas wikayah, baik antar desa/kelurahan maupun kecamatan; 

13. Wajib mengikuti kegiatan pelatihan petugas  ST2023 dan bersedia mengikuti 

seluruh tahapan kegiatan ST2023 seperti seluruh tahapan rekrutmen, pertemuan 

petugas, dan sebagainya. 

II. Persyaratan Khusus  

1. Mampu mengoperasikan tablet/smartphone dan aplikasinya dengan baik 

2. Memiliki/menguasai tablet/smartphone dengan spesifikasi minimal :  

a) Operating System Android, dengan versi minimal 4.0.3 (Ice Cream 

Sandwich). 

b) Ukuran layar minimal 4,5 inch. 

c) Processor Quadcore 1,2 GHz. 

d) Memori system (RAM) minimal 2 GB. 

e) Memori internal minimal tersisa 2 GB. 

f) Memiliki fitur kamera.  

g) Memiliki fitur GPS aktif 

h) Dapat terkoneksi internet, baik melalui wifi atau jaringan 2G/3G/4G/LTE. 

 

B.  TATA CARA PENDAFTARAN DAN SELEKSI  

Tata Cara Pendaftaran dan seleksi calon petugas Sensus Pertanian 2023 (ST2023) sebagai 

berikut :  

1. Calon petugas Sensus Pertanian 2023 (ST2023) melakukan pendaftaran di 

mitra.bps.go.id atau aplikasi SOBAT BPS (playstore android) dengan memilih 

kegiatan : SENSUS PERTANIAN 2023 UTP dan memilih KABUPATEN 

BANYUMAS sebagai wilayah tugas pada tanggal 17-19 Maret 2023. Bagi calon 

petugas yang belum memiliki akun SOBAT BPS, maka wajib memiliki akun terlebih 

dahulu dan mengisi profil akun SOBAT BPS.  

2. Calon petugas mengunduh berkas administrasi pendaftaran di tautan 

s.bps.go.id/formatberkas_st2023bms 

Berkas administrasi yang harus dilampirkan dan di-upload untuk melengkapi 

persyaratan petugas yaitu: 

a. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir, berupa hardfile dan softfile pdf untuk di-

upload. 

b. Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP)/identitas lainnya (apabila tidak memiliki 

KTP), berupa hardfile dan softfile pdf untuk di-upload. 
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c. Pas foto 3x4 dan 4x6 masing-masing sebanyak 1 lembar, berupa hardfile dan 

softfile pdf/jpg/jpeg untuk di-upload. 

d. Daftar riwayat hidup (sesuai format), berupa hardfile dan softfile pdf untuk di-

upload. 

e. Surat keterangan domisili/tempat tinggal (sesuai format), berupa hardfile dan 

softfile pdf untuk di-upload. 

f. Surat pernyataan memiliki, menguasai dan dapat menggunakan 

gadget/tablet/smartphone sesuai spesifikasi yang ditentukan (sesuai format), 

berupa hardfile dan softfile pdf untuk di-upload. 

g. Surat lamaran bermaterai wajib dalam bentuk tulisan tangan (sesuai format), 

berupa hardfile dan softfile pdf untuk di-upload. 

h. Screenshoot spesifikasi gadget/tablet/smartphone yang dimiliki*, berupa hardfile 

dan softfile pdf untuk di-upload. 

*  Cara mengecek spesifikasi gadget/tablet/smartphone: 

• Menu pengaturan         Tentang perangkat/Ponsel           Info perangkat 

lunak (cara bisa berbeda tergantung jenis/merk gadget/tablet/smartphone) 

• Download aplikasi CPU-Z dari google playstore 

3. Calon petugas Sensus Pertanian 2023 (ST2023) melakukan pendaftaran dengan 

mengisi  dan meng-upload berkas administrasi (maksimal ukuran file upload 1 MB) 

pada tanggal 17-19 Maret 2023 pada link : s.bps.go.id/rekrutmen_st2023bms  

4. Calon petugas yang telah mengisi link pendaftaran dan melengkapi persyaratan 

administrasi wajib melakukan pretest (tes kompetensi) secara online pada tanggal 21 

Maret 2023 melalui tautan s.bps.go.id/test_st2023bms 

5. Calon petugas yang dinyatakan lulus administrasi dan pre-test (tes kompetensi online) 

wajib mengikuti seleksi wawancara dengan jadwal, tempat dan mekanisme yang akan 

diumumkan pada tanggal 24 Maret 2023 di website BPS Kabupaten Banyumas 

(https://banyumaskab.bps.go.id). Pada saat jadwal wawancara diwajibkan membawa 

berkas administrasi (hardfile). 

 

C. JADWAL REKRUTMEN 

No. Kegiatan Tanggal Keterangan 

1 Pendaftaran di SOBAT BPS 

dan pengisian link 

pendaftaran 

17-19 Maret 2023 Calon petugas melakukan pendaftaran di 

SOBAT BPS, mengisi link pendaftaran 

dan mengupload berkas administrasi 

2 Pre-test (tes kompetensi)  21 Maret 2023 Calon petugas mengikuti pre-test secara 

online 
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