
 
 
 
 
 

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA 

Jalan D.I. Panjaitan Nomor 34 Lantai IV Telpon (0511) 3353820 Fax. 3361850 
BANJARMASIN (70114) 

 
PENGUMUMAN 

Nomor :  414/ 667 -KPM/BPMPD 
 

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) adalah Program 
Nasional Percepatan penanggulangan kemiskinan yang telah dimulai di  Provinsi Kalimantan 
Selatan sejak Tahun 1997 , dibawah koordinasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan 
Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Selatan(BPMPD) . dimana pada saat ini membutuhkan 
beberapa orang tenaga profesional muda untuk ditempatkan di Kecamatan-kecamatan yang ada 
di Provinsi Kalimantan Selatan sebagai seorang FASILITATOR KECAMATAN (FK/FT) 
/Pendamping masyarakat sebagai berikut :  
A. Asst. Fasilitator Kecamatan Pemberdayaan  (AFKP) ,dengan kualifikasi  : 

1. Pendidikan S1 semua bidang ilmu  dengan pengalaman kerja yang relevan dengan 
program/proyek pemberdayaan masyarakat minimal 3(tiga) tahun ; atau D-3 dari semua 
bidang ilmu dengan pengalaman kerja yang relevan pada program/proyek minimal 
5(lima) tahun. 

2. Mengenal budaya dan adat istiadat lokasi tugas , diutamakan dapat berbahasa daerah 
tempat tugas. 

3. Dapat menggunakan/mengoperasikan  komputer minimal Ms Office  
4. Sanggup bertempat tinggal dilokasi tugas  
5. Usia pada saat melamar/pendaftaran  maximal 45 (empat puluh lima) tahun. 

B. Fasilitator Kecamatan Teknik (FKT) , dengan kualifikasi : 
1. Pendidikan S1 dari bidang ilmu Teknik Sipil dengan pengalaman kerja yang relevan 

dengan program/proyek pemberdayaan masyarakat minimal 3(tiga) tahun ; atau D-3 
Teknik Sipil dengan pengalaman kerja yang relevan pada program/proyek minimal 
5(lima) tahun. 

2. Mengenal budaya dan adat istiadat lokasi tugas , diutamakan dapat berbahasa daerah 
tempat tugas. 

3. Diutamakan memiliki pengalaman berorganisasi dan pernah aktif di kegiatan 
pemberdayaan masyarakat, pekerja sosial , maupun kegiatan pendamping masyarakat 
lainnya. 

4. Dapat menggunakan/mengoperasikan  komputer minimal Ms Office  
5. Sanggup bertempat tinggal dilokasi tugas  
6. Usia pada saat melamar /pendaftaran maximal 45(empat puluh lima) tahun. 
 

Lamaran dapat disampaikan melalui kotak Pos  : 
   PO.BOX 167 Bjm  Atau via email ke : rekruitmen_faskalsel@yahoo.co.id 

Dengan melampirkan : 
1. Foto copy Ijasah dan Transkip Nilai yang dilegalisir, Pasfhoto warna 3x4 (2 lembar), 

Curiculum Vitae (CV) 
2. Nomor Handphone (HP) agar mudah dihubungi 

 
Lamaran disampaikan mulai tanggal penggumuman ini dan paling lambat tanggal 28 November 
2011, dengan menuliskan kode Posisi yang dilamar (AFKP) untuk Fasilitator Kecamatan dan 
(FKT) untuk Fasilitator Teknik pada sudut kiri atas amplop. 

 
SATKER PNPM-MPd PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 


