KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BAMT
TIM PENILAI KINER]A PROVINSI
Jafan Subarkah No 1 Pontianak 78121

Fax:0561-736835

Telp. 0561-735074

PENGUMUMAN
Nomor'. 24 nPK-SDM/Prov/61 Nllll2020
Tentang

SELEKSI TERBATAS JABATAN KEPALA SUB BAGIAN
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SANGGAU

Tim Penilai Kinerja Provinsi Kalimantan Barat membuka kesempatan bagi Seluruh Pegawai
Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah
mengikuti assesment jabatan Eselon lV yang dilaksanakan oleh KPU Rl, yang berminat dan
memenuhi syarat menjadi calon Kepala Sub Bagian Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dengan
ketentuan sebagai berikut:

A.

FORMASI PENGISIAN JABATAN
Jabatan Kepala Sub Bagian Sekretariat KPU Kabupaten/Kota:

KABIKOTA

NO
1.

B.

KAB. SANGGAU

JABATAN
KASUBBAG PROGMM DAN
ANGGARAN

KET
ESELON IV

PERSYARATAN PELAMAR

1.

Persyaratan Umum
Jabatan Kepala Sub Bagian KPU Kabupaten/Kota

1)

memiliki pangkaUgolongan ruang paling kurang, Penata Muda Tk.l (lll/b);

2)

berusia paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun sejak tanggal ditetapkannya
Keputusan Pengangkatan yang bersangkutan;

3) pendidikan paling kurang setara Diploma lll;
4) pernah atau sedang menduduki Jabatan Fungsional paling sedikit 4 (empat)
tahun atau Jabatan Fungsional yang setingkat dengan Jabatan pelaksana sesuai
dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki;
memiliki integritas pribadi dan moralitas yang baik;

5)
6) diutamakan berpengalaman

7l

setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua)
tahun terakhir;

8)

dalam bidang Pemilihan Umum;

sehat jasmani dan rohani.

C.

TATA CARA PENDAFTARAN

1.

Dokumen yang wajib disampaikan dalam persyaratan pendaftaran, yaitu:

1)
2)
3)
4)
5)

surat lamaran bermaterai 6000;
fotokopi sah SK CPNS dan PNS;

fotokopi keputusan kenaikan pangkat terakhir yang telah dilegalisir;
fotokopi ijazah terakhiri

fotokopi keputusan Jabatan Struktural atau Fungsional terakhir yang lelah
dilegalisir,

6)

fotokopi Penilaian Prestasi Kerja serta Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 2 (dua)
tahun terakhir yang telah dilegalisir;

7)
8)
9)

fotokopi sah SK Jabatan Terakhir;
daftar riwayat hidup;
foto berwarna sebanyak 2 buah (ukuran 3x4),

10) surat
11)

keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang/berat dari
Kepala Satuan Kerja;
fotokopi SPT pajak (1 tahun terakhir);

'12) fotokopi s€rtifikat telah mengikuti diklat k€psmimpinan dan/atau diklat fungsional
/diklat teknis:

13) Pakta

Integritas yang ditandatangani

di atas materai 6.000,

menggunakan

formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran pengumuman;

14) surat

pemyataan persetu.iuan dari PPK Instansi Induk (bagi yang selama ini
sudah bekerja di Sekretariat KPU Provinisi/Kabupaten/Kota) untuk mengikuti
Seleksi Terbatas, dan dipekerjakan pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kola serta
tidak akan menarik yang bersangkutan selama KPU masih membutuhkan
kiner.ianya apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Sub Bagian
Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, bagi PNS dari Instansi Pemerintah lain;

15) surat

pernyataan persetujuan bagi PNS instansi lain untuk mengikuti seleksi
dari PPK instansi induknya;
'16) surat pernyataan persetujuan bagi PNS Sekretariat Jenderal KPU untuk
mengikuti seleksi dari Sekretaris Jenderal KPU;

17) Surat keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Dokter Rumah

Sakit

Pemerintah/Puskesmas setempat.

2.

Pendaftar dapat melampirkan keterangan atau bukti lain yang dapat mendukung
komoetensi oendafiar.

3.

Dokumen pendaftaran dikirim melalui /,rk : https://bit.lv/2seleksiJPKalbar dengan diisi
tujuan lamaran jabatan pada subjek e-mail mulai tanggal 6 s.d. 13 Agustus 2020.

D,

JADWAL SELEKSI
No

E.

Kegiatan

Tanggal

1.

Pengumuman Pendaftaran

5

-

l2Agustus 2020

2.

Pendaftaran

6

-

13 Agustus 2020

3.

Seleksi Administrasi

6

-

14 Agustus 2020

4.

Wawancara dan Rekam Jejak

18

-

2l Agustus

5.

Penetapan Hasil

LAIN

2020

24 Agustus 2020

- LAIN

1.

Dalam Seleksi Terbatas Jabatan Kepala Sub Bagian KPU Kabupaten/Kota, tidak
dipungut biaya dan imbalan dalam bentuk apapun;

2.

Apabila dikemudian hari diketahui pelamar telah memberikan data/keterangan tidak
benar, maka Tim Penilai Kinerja berhak membatalkan hasil seleksi;

3.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdri. Leni Marlina (Hp. 0813-5259-5646) dan
Regina Angela Dian Novianti (Hp. 0853-4748-292A).

Agustus 2O2A

tl

FORMAT PAKTA INTEGRITAS
iL-i

PAKTA INTEGRITAS
Pemilu adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses pemilu rentan
dengan penyimpangan, godaan dan memiliki potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak
bertanggung jawab. Pada saat bersamaan ada harapan yang besar dari rakyat agar pemilu

terselenggara dengan penuh integritas.

Demi masa depan demokrasi, Negara dan bangsa

Saya.
Unit Kerja

yang

lebih

baik,

......Jabatan......
dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen

saya sebagai berikut:

1. Saya akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Lembaga
pelaksanaan

Komisi Pemilihan Umum melalui

tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel serta objektif

untuk

mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik di dalam maupun

di luar Komisi Pemilihan Umum, sesuai Kode Etik dan Pedoman Perilaku sesuai jabatan
yang saya emban dan atau Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil;

2.

Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;

3.

Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa
suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;

4. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
5. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interesf) dalam melaksanakan tugas;
6. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam
melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;

7. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di KPU, KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang
dilaporkannya;

Apabila saya melanggar apa yang tercantum dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia
dikenakan sanksi dan dituntut sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2020

Yang Membuat Pernyataan,
Materai
6000
(Nama yang membuat pernyataan)

i

I

Itt sunnr LAMARAN BEMATERAI
L-__

Perihal:

---

Kepada
Yth. Ketua Tim Penilai Kinerja
Provinsi Kalimantan Barat

Lamaran Calon...............

Sehubungan dengan Pengumuman Seleksi Terbatas Pengisian
Jabatan Kepala Sub Bagian Sekretariat KPU Kabupaten/Kota Nomor: 24 /TPKSDM/Prov

161

N112020, dengan ini:

Nama
NIP

Pangkat,

Gol./Ruang

:

Jabatan,

Eselon

:

Unit Kerja

mengajukan permohonan untuk mengikuti seleksi terbatas Calon

Kabupaten

........ Bersama ini kami lampirkan:

1. Surat lamaran bermaterai cukup;

2. Fotokopi keputusan kenaikan pangkat terakhir yang telah dilegalisir;
3. Fotokopi tlazah terakhir;
4. Fotokopi keputusan jabatan struktural atau fungsional terakhir yang telah dilegalisir;
S.

Fotokopi penilaian prestasi kerja serta sasaran kerja pegawai (SKP) 2 (dua) tahun terakhir
yang telah dilegalisir;
Daftar riwayat hidup;
Surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang/berat dari kepala

6.
7.
satuan kerja;
g. Fotokopi sertifikat telah mengikuti diklat kepemimpinan dan/atau diklat fungsional/diklat
teknis:

9. Pakta integritas yang ditandatangani di atas materai Rp 6.000.00 (enam ribu

rupiah),menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran pengumuman;
10. Surat pernyataan persetujuan dari PPK instansi induk untuk mengikuti seleksi terbatas,
dan dipekerjakan pada sekretariat KPU kabupaten/kota serta tidak akan menarik yang
bersangkutan selama KPU masih membutuhkan kinerjanya apabila yang bersangkutan
terpilih menjadi kepala sub bagian sekretariat kpu kabupaten/kota, bagi PNS dari instansi
pemerintah lain.
1

1. Surat keterangan sehat jasmani
pemeri ntahlpuskesmas setem Pat.

dan rohani dari dokter rumah sakit

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

2020
Hormat kami
Materai
6000
(Nama yang membuat pernyataan)

i
l

