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Yang Terho rmat (Te rlamp ir)

Bersama ini kami sampaikan bahwa Balai Besar Pelatihan Petemakan (BBpp) Kupang, akan
menyelenggarakan Pelatihan Pengolahan Limbah Ternak Menjadi Pupuk Organik bagi
Penyuluh/Petugas yang akan dilaksanakan dari tanggal 06 s/d 12 Pebruari 2O1S (7 hari) sehubungan
dengan hal ter:sebut diatas, kami mohon kesediaannya menugaskan peserta untuk mengikuti Diklat
dimaksud, dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Persyaratan Peserta
a. Penyuluh Pertanian Lapangan yang membina kelompok tani temak sapi yang dipelihara secara

intensif/ semi intensit
b, Belum pemah mengikutidiklat sejenis.
c. Bersedia hadir tepat waktu pelaksanaan pelatihan.
d. Sehat jasmani dan rohani.
e. Sanggup mematuhi peraturan yang berlaku pada BBpp Kupang.f. Membawa pas foto terbaru ukuran 3 x 4 dengan latar belakang wama merah sebanyak 3 lembar.g. Membawa surat penugasan daridinas/instansi pengirim
h. Bebas dari obat - obatan terlarang (narkoba)

2. Untuk kepastian calon peserta dalam mengikuti diklat ini mohon konfirmasi kembali kepada panitia
melalui TelflFaximile : (0380) 8551140 / 8551166, juga konfirmasi melalui lr. Nambut Maksimus
(081339001553), M. Awaluddin, S.Pi, M.Si (0813391697fl)) atau Drs. Petrus Nenu (08i237SS8172)
dan email bhppkupans@qmail.cam paling lambat hari Jumat, 02 Pebruari 2018 pada jam kerja.

3' Bagi Dinas/instansi yang mengirimkan calon peserta tidak sesuai dengan persyaratan, akan
dikembalikan tanpa menggantisemua biaya yang sudah dikelua*an.

4. Peserta wajib melapor kepada Panitia dan melakukan registrasi di Balai Besar Pelatihan petemakan

Kupang, dengan alamat Jln. Timor Raya KM. 17 Noelbaki Kupang, paling lambat pada hari
Senin,05 Pebruari 20{7 pukul 15.00 Wita.

5' Biaya akomodasi dan konsumsi selama pelatihan serta tansport PP ditanggung oleh panitia, bagi
peserta di luar Daratan Timor (NTT) menggunakan tiket pesawat kelas ekonomi atau non Garuda.

Ada pun rincian dan asal peserta seperti terlampir.

Demikian, atas perhatian dan keriasamanya diucapkan terima kasih.

Tembusan Yth.
Seperti Terlampir


