PENDAFTARAN
Contact Person :
Nurdin / Natalia / Rizki
Sekretariat MAPPI
Telp. : 021 – 22783000
021 – 22 783111 (Ext 111)

PENDAFTARAN ONLINE
Informasi ini dapat di lihat dan di
Download di Website mappi
http://www.mappi.or.id

JADWAL
Kapasitas Peserta : 40
Orang
Pendidikan :
28 Jan – 4 Feb 2019
Pkl. : 09.00 – 18.00 WIB
Ujian :
7 Februari 2018
Jam 09.00 – 12.30 WIB
Batas Pendaftaran :
Senin, 25 Januari 2019
Tempat Pendidikan :
(TENTATIVE)
-18 OFFICE PARK
-ALUN GRAHA ( Tebet )
-IPMI ( Kalibata )

KONTRIBUSI PESERTA :



Anggota MAPPI
Rp. 4.000.000 /peserta
Non MAPPI / Umum
Rp. 5.500.000/peserta

FASILITAS YANG DIPEROLEH :
•
Bahan ajar PLP 2
•
Alat Tulis ( notes & pensil)
•
Coffee break & Lunch

PENDIDIKAN LANJUTAN PENILAIAN 2
( PLP 2) PROPERTI
MASYARAKAT PROFESI PENILAI INDONESIA
Pendidikan Lanjutan Penilaian [PLP] 2 Properti merupakan pendidikan lanjutan dari
pendidikan sebelumnya, Pendidikan Lanjutan Properti [PLP] 1. Kedua pendidikan ini
merupakan pendidikan yang tidak terpisahkan, bertujuan memberikan pembekalan
kepada penilai madya dalam melakukan penilaian properti komersial dan properti
khusus
Dalam PLP 1 Properti, pendidikan lebih dititik beratkan pada teori dan onsep dasar
penilaian properti komesial dan properti khusus. Selanjutnya dalam PLP 2 Properti
akan dibahas lebih mendetail mengenai analisis dan perhitungan Penilaian Properti
komersial dengan fokus penerapan penilaian dan stuadi kasus berbagai properti
komersial dan properti khusus, sampai kepada pembuatan Laporan Penilaian.

4.

Mengembalikan formulir pendaftaran dan surat pernyataan,
yang dilakukan bersamaan dengan penyerahan beberapa
dokumen lain, yaitu :
a. Bukti pembayaran
b. Pas foto digital terakhir 4 x 6 berwarna sebanyak 2 [dua] lbr

5.

Pengembalian dapat melalui :
 Emailke pendidikan.mappi@gmail.com
 Langsung diserahkan ke sekretariat MAPPI di Jl. Kalibata
Raya No. 11-12 E, Jakarta. Pada maksimal batas tanggal
dan jam yang telah ditetapkan.
Jika pengembalian dilakukan via fax atau email, maka berkas
asli formulir pendaftaran, surat pernyataan serta dokumen
lainnya sebagaimana tersebut di atas wajib diserahkan pada
hari pertama pendidikan

6.

Kapasitas kelas maksimal adalah 40 [empat puluh] orang.
Penerimaan peserta dilakukan berdasarkan urutan pelunasan
biaya pendidikan yang dilakukan oleh calon peserta.

PLP 2 Properti akan diselenggarakan dalam 70 sesi, terbagi atas 55 sesi teori dan
penerapan penialian dan 15 sesi studi kasus. Materi pendidikan akan membahas teori
dan konsep umum penilaian properti komersial dan properti khusus, analisa-analisa
yang terkait dengan penilaian properti komersial serta pembahsan studi kasus untuk
masing-masing jenis properti.

TUJUAN PENDIDIKAN LANJUTAN PENILAIAN 2 PROPERTI :
1. Peserta didik akan memahami dan mampu melakukan analisa yang terkait dengan
penilaian berbagai jenis properti komersial dan properti khusus
2. Perserta didik mampu melakukan penilaian berbagai jenis properti komersial dan
properti khusus
3. Peserta didik dapat memahami dan mampu menyusun Laporan Penilaian Properti.

PEMBATALAN
1.

SIAPA PESERTA PENDIDIKAN LANJUTAN PENILAIAN 2 PROPERTI :
 Penilai yang sudah lulus PLP 1 (sesuai dengan persyaratan MAPPI) dan
 Penilai yang sudah lulus PLP1 – PLP 2 / P3 - P4 (sebagai bahan refreshing USP)

2.

MATERI PENDIDIKAN LANJUTAN PENILAIAN 2 PROPERTI :

3.

 PenilaianGedungPerkantoran
Penilaian Usaha
 Penilaian Pusat Perbelanjaan
PenilaianHakPengelolaanHutan
 Penilaian Hotel & Apartemen
PenilaianPertambangan
 Penialain Tanah : Land Development Method PenerapanPenilaianAsetKomersial
 Penilaian Tanah : Land Residual Technique StudiKasusPenilaianAset
 Penilaian Partial : BOT
 Penilaian Perkebunan
 Penialaian Lapangan Golf & Sport Club

SYARAT PENDAFTARAN
1. Lulus Pendidikan Lanjutan Penilaian 1 (PLP1) Properti
2. Mengisi formulir pendaftaran dan surat pernyataan
3. Membayar biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan

4.

Apabila calon peserta yang sudah melakukan proses pendaftaran
dan pembayaran, melakukan pembatalan keikutsertaan PLP-2
pada 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan, maka akan dilakukan
pemotongan biaya adm sebesar 30 % dari total pembayaran.
Apabila pembatalan dilakukan pada hari H pelaksanaan, maka
uang pendaftaran dinyatakan hangus.
Sisa uang pendaftaran tidak dapat dikembalikan dan akan di
masukkan ke pembayaran pendidikan PLP-2 di periode berikutnya,
dan peserta diwajibkan
membayar sisa kekurangan biaya
pendidikan tersebut sebesar 30%.
Peserta yang melakukan pembatalan di wajibkan mengikuti
pendidikan
PLP-2
pada
periode
berikutnya,
jikatidakmakauangpendaftarandinyatakanhangus

PEMBAYARAN
Bank Mandiri Cab. Menteng

A.C : 122- 000-576-4645
A.N : MAPPI

