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A. KETENTUAN UMUM
1. Seleksi dalam rangka Penerimaan Taruna Baru STMKG (PTB-STMKG-2018) terdiri atas 3

(tiga) tahap dengan sistim gugur.
1. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)
2. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) atau seleksi lanjutan, merupakan tes akademik

untuk mata pelajaran Fisika, Matematika dan Bahasa Inggris. SKB ini hanya dapat
diikuti oleh peserta yang telah dinyatakan memenuhi ambang batas kelulusan SKD.

3. Wawancara dan Pemeriksaan Kesehatan bagi peserta yang telah dinyatakan lulus SKB
dan termasuk pada kuota wawancara yang ditentukan pada setiap lokasi seleksi
berdasarkan urutan jumlah nilai terbaik pada lokasi tersebut ( Lihat Tabel Kuota
Wawancara dibawah).

2. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dilaksanakan secara serentak dimulai hari Senin, 16 Juli
2018 di 10 (sepuluh) lokasi sesuai dengan pilihan peserta pada saat mendaftar. SKD dan SKB
dilaksanakan dengan sistim tes berbasis komputer, CAT (Computer Assisted Test)

3. Jadwal SKD untuk setiap peserta dan alamat lokasi SKD dapat dilihat pada daftar dibawah.
Peserta sesuai jadwal tersebut adalah pendaftar yang telah menyelesaikan pembayaran
pendaftaran di STMKG sebesar Rp. 75.000,- dan pembayaran SKD ke BKN sebesar Rp.
50.000,-

B. TATA TERTIB PESERTA
1. Hanya peserta yang tertulis pada jadwal yang dapat mengikuti seleksi.
2. Peserta tidak diperkenankan berpindah jadwal dan lokasi seleksi diluar jadwal dan

lokasi yang sudah ditentukan.
3. Wajib hadir 1 jam sebelum pelaksanaan SKD untuk melakukan registrasi dan mengikuti

pengarahan cara pelaksanaan SKD.
4. Peserta yang datang terlambat TIDAK DIPERBOLEHKAN mengikuti seleksi dan dianggap

tidak hadir.
5. Peserta yang tidak hadir dianggap tidak lulus seleksi dan dinyatakan gugur.
5. Peserta wajib mengenakan pakaian rapi, kemeja putih, rok/celana gelap (bukan jeans),

bersepatu. Diperbolehkan menggunakan seragam sekolah.



6. Membawa identitas diri berupa :
a. KTP asli. Bagi peserta yang belum mempunyai KTP diperbolehkan membawa Kartu

Keluarga Asli dan Kartu Identitas lain (SIM, Kartu Pelajar, dll) yang ada pas foto
yang bersangkutan.

b. Kartu Tanda Peserta PTB-STMKG-2018

7. Tidak diperbolehkan membawa barang apapun ke dalam ruang seleksi kecuali KTP asli.
Semua alat tulis yang diperlukan telah disediakan di dalam ruang seleksi. Barang milik
peserta agar diamankan di tas masing-masing dan disimpan pada loker yang disediakan.

C. PROSES SELEKSI.
1. Peserta dinyatakan lulus SKD jika memenuhi nilai ambang batas minimal sesuai dengan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 22
Tahun 2018 tentang Penerimaan Mahasiswa-Mahasiswi / Taruna-Taruni Sekolah
Kedinasan Pada Kementerian / Lembaga Tahun 2018, yaitu :

a. Tes Karakteristik Pribadi (TKP) = 143 dari maksimum 175
b. Tes Intelegensia Umum (TIU) = 80 dari maksimum 150
c. Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) = 75 dari maksimum 175

2. Peserta yang telah dinyatakan Lulus SKD dapat mengikuti SKB pada jadwal yang
ditentukan. SKB dilaksanakan setelah semua peserta mengikuti SKD. SKB dilaksanakan
pada tempat yang sama dengan pelaksanaan SKB.

3. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) atau seleksi lanjutan, merupakan tes akademik
untuk mata pelajaran Fisika, Matematika dan Bahasa Inggris. Nilai maksimum Fisika,
Matematika dan Bahasa Inggris masing-masing adalah 100.

4. Hasil tes SKB akan diurutkan (rangking) mulai dari jumlah nilai tertinggi sampai dengan
jumlah nilai terendah pada setiap lokasi tes. Urutan ini akan dibedakan menurut Jenis
Kelamin peserta.

5. Peserta dinyatakan Lulus SKB dan dapat mengikuti seleksi selanjutnya (tes kebugaran,
wawancara dan pemeriksaan kesehatan) apabila termasuk dalam kuota wawancara
sesuai dengan urutan nilai terbesar dan tidak memiliki nilai kurang dari 25 pada Fisika,
Matematika dan atau pada Bahasa Inggris

6. Apabila jumlah nilai beberapa peserta sama, maka akan diperhatikan urutan nilai
matematika yang lebih besar. Apabila nilai matematikanya sama, akan diperhatikan
urutan nilai fisika yang lebih besar. Jika nilai fisikanya sama, maka semua dinyatakan



lulus dan masuk dalam kuota wawancara.

7. Kuota wawancara disusun berdasarkan :
a. kebutuhan tugas operasional BMKG 24 jam sehari, 7 hari perminggu.
b. pertimbangan lokasi unit kerja BMKG yang mayoritas berada pada lokasi yang tidak

mudah dijangkau dengan sarana dan prasarana terbatas.

8. Kuota Wawancara tersebut adalah sebagai berikut :

LOKASI TES
KELOMPOK

LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH

1. JAKARTA 104 26 130
2. YOGYAKARTA 76 19 95
3. SURABAYA 60 15 75
4. MAKASAR 28 7 35
5. MEDAN 52 13 65
6. PALEMBANG 44 11 55
7. JAYAPURA 10 5 15
8. SORONG 7 3 10
9. MATARAM 10 5 15

10. SOFIFI 7 3 10

9. Tes Kebugaran dan wawancara bagi peserta yang dinyatakan lulus SKB dan termasuk
dalam kuota wawancara akan dilaksanakan di kantor UPT BMKG terdekat setelah
selesai SKB.

10. Peserta tes kebugaran agar mengenakan pakaian olahraga (training, kaos, sepatu).
11. Peserta wawancara wajib membawa :

a. Ijazah Asli bagi peserta yang lulus SMA/MA/SMK tahun 2017 atau sebelumnya.
b. Rapor asli bagi peserta yang masih duduk di kelas XII pada tahun 2017.

12. Pemeriksaan Kesehatan
a. Pemeriksaan kesehatan dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

setempat yang ditentukan Panitia, atau di Poliklinik STMKG setelah selesai
mengikuti tahap wawancara.

b. Biaya pemeriksaan kesehatan dan cara pembayaran ditentukan oleh RSUD
tersebut dan ditanggung oleh calon yang bersangkutan.

c. Rekam medis hasil pemeriksaan kesehatan dikirimkan ke alamat resmi Pantia
PTB-STMKG-2018 dan harus sudah diterima panitia paling lambat hari Kamis, 9
Agustus 2018.



d. Alamat resmi Panitia PTB-STMKG-2018 :
Panitia Penerimaan Taruna Baru
Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
Tahun Akademik 2018/2019
Jl. Perhubungan I No. 5, Komplek Meteorologi
Pondok Betung, Bintaro, Tangerang.

13. Hasil Kelulusan Final akan diumumkan melalui laman Panitia PTB-STMKG-2018 pada
hari Jumat, tanggal 31 Agustus 2018 melalui laman http://ptb.stmkg.ac.id

D. LAIN LAIN
1. Bagi calon yang dinyatakan lulus pada pengumuman final, diharuskan melakukan

pendaftaran ulang di STMKG Jakarta, antara tanggal 3 - 7 September 2018 pada jam
kerja.

2. Pada waktu daftar ulang calon harus membawa kelengkapan administrasi asli sesuai
ketentuan syarat umum pada saat pengumuman awal.

3. Bagi peserta yang dinyatakan selesai melakukan daftar ulang, selanjutnya akan
dikenakan kewajiban membayar sejumlah biaya untuk keperluan seragam dan aktivitas
ketarunaan kampus STMKG.

Panitia PTB-STMKG-2018


