LOWONGAN TENAGA TEKNIS/PENDUKUNG BAGIAN PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI
BIRO PERENCANAAN DAN DATA
Biro Perencanaan dan Data Setjen KPU membutuhkan tenaga teknis/pendukung dalam rangka
pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan persyaratan dan kualifikasi sebagai berikut:
1. Persyaratan Umum
a. Berdomisili di Wilayah Jakarta atau Sekitarnya;
b. Menandatangani Surat Pernyataan yang terdiri dari:
i. Tidak menjadi anggota partai politik;
ii. Bersedia bekerja penuh waktu tidak terhalang oleh jam kerja dan bekerja di hari
libur/tanggal merah/libur nasional sesuai dengan jadwal dan tahapan pemilu/pilkada;
iii. Tidak sedang terikat dengan kontrak kerja dari instansi manapun;
iv. Tidak sedang menjalani pendidikan di jenjang apa pun;
v. Tidak menuntut lebih dari hak-hak yang terdapat pada kontrak kerja;
vi. Tidak menuntut untuk perpanjangan kontrak.
2. Persyaratan Khusus
[TIPA01] untuk 3 orang programmer dengan spesifikasi berikut:
a. Pria/Wanita dengan pengalaman minimal 1 tahun dalam pembuatan Aplikasi web
b. Menguasai penggunaan PHP dengan framework code igniter atau menguasai Penggunaan
Java dengan framework spring atau menguasai penggunaan java script untuk pembuatan
aplikasi mobile di android dan iOS
c. Menguasai penggunaan database mysql atau postgresql
d. Pendidikan minimal SMA atau sederajat
e. Mau belajar dan menyesuaikan dengan kondisi pekerjaan
f. Menguasai algoritma pemrograman
[JKD01] untuk 3 orang tenaga teknis Jaringan dengan spesifikasi berikut:
a. Pria dengan usia maksimal 30 tahun terhitung 31 Januari 2019;
b. Pendidikan minimal SMK atau sederajat
c. Memiliki kemampuan dalam bidang:
i. Jaringan Komputer, TCP/IP, Rounting, Cabling, Layer OSI. Diutamakan memiliki sertifikat
CCNA, Mikrotik, dll.
ii. Teknis perangkat Komputer/PC
iii. Menguasai minimal 2 dari OS server berikut : Linux, Windows Server, FreeBSD

[JKD02] untuk 1 orang tenaga administrasi keuangan dengan spesifikasi berikut:
a. Pria dengan usia maksimal 30 tahun terhitung 31 Januari 2019;
b. Pendidikan minimal D3;

c. Memiliki kemampuan dalam penyusunan dan pelaporan keuangan.
[PETA01] untuk 2 orang tenaga teknis database administrator dengan spesifikasi berikut:
a. Pria/wanita dengan usia maksimal 30 tahun terhitung 31 Januari 2019;
b. Pendidikan minimal D3/S1 atau sederajat;
c. Memahami dan menguasai:
i.
Structured Query Language (SQL)
ii.
MySQL
d. Mampu menganalisa permasalahan dan memberikan solusinya
e. Mau belajar dan menyesuaikan dengan kondisi pekerjaan
[PETA02] untuk 1 orang tenaga teknis Desain Grafis dengan spesifikasi berikut:
a. Pria/wanita dengan usia Maksimal 30 tahun terhitung 31 Januari 2019;
b. Pendidikan minimal D3/S1 atau sederajat;
c. Memahami dan menguasai Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, Corel, dll;
d. Mau belajar dan menyesuaikan dengan kondisi pekerjaan;
e. Membuat porto folio desain grafis terbaik dengan tema Pemilu 2019.
3. Prosedur Pendaftaran:
a. Penerimaan dokumen pendaftaran melalui email mulai tanggal 21 s/d 28 Februari 2019;
b. Seleksi administrasi dilakukan oleh panitia.
c. Peserta yang dinyatakan lulus administrasi akan disampaikan melalui email, pesan singkat
dan atau telpon;
d. Dokumen Pendaftaran terdiri dari:
i. Fotokopi Kartu Penduduk Elektronik (E-KTP)
ii. Fotokopi Ijazah terakhir yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang
iii. Surat lamaran bermaterai 6.000,iv. Daftar Riwayat Hidup Lengkap;
v. Sertifikat Kualiafikasi (jika ada)
vi. Pas Foto ukuran 3 x 4 berwarna terbaru;
e. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf f dikirimkan melalui email dengan subjek
[kode persyaratan khusus] dan nama pelamar ke alamat email datin@kpu.go.id.
f. Berkas pendaftaran dikirimkan dalam format pdf yang digabungkan dalam satu lampiran
dalam format (rar/zip) diberi judul [kode persyaratan khusus] dan nama pelamar;
g. Tidak menerima berkas dalam bentuk hardcopy;
h. Keputusan panitia bersifat tetap dan tidak dapat diganggu gugat;
Panitia tidak memungut biaya apa pun dalam proses penerimaan tenaga pendukung ini.
Demikian pengumuman ini disampaikan.
Panitia Seleksi

