
 
PENGADAAN BARANG JASA 

SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK 

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT 
Jl. Raya Kembangan No. 2, Blok A Lantai 9 

Telepon : (021) 5821756,  Faximile (021) 5825106, Email: kominfotikjb@jakarta.go.id 
J A K A R T A 

Kode Pos : 11610 

  
PENGUMUMAN 

NO : 02/PPBJ-A/KOMINFOTIK/PN.01.01/XII/2022 

 

Dalam rangka memenuhi kebutuhan Jasa Tenaga Terampil di lingkungan Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan 

Statistik Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2023, membuka penerimaan pendaftaran Calon Tenaga 

Terampil tambahan dengan kualifikasi sebagai berikut : 

 

No. Nama Jabatan Jumlah Kode Pelamar 

1 Technical Support Jaringan SMK 2 Orang TSJ-SMK 

2 Kameramen SMA 1 Orang KMR-SMA 

 TOTAL 3 Orang  

 

I. Ketentuan 

a. Seluruh proses pengadaan calon Tenaga Terampil Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota 

Administrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2023, TIDAK DIPUNGUT BIAYA; 

b. Apabila anggaran tidak tersedia atau tidak mencukupi dari nilai paket ini maka proses 

penyediaan/pengadaan/perekrutan Tenaga Terampil menjadi BATAL; 

c. Tenaga Terampil terpilih tidak dapat melakukan penuntutan atas pembatalan proses 

penyediaan/pengadaan/perekrutan Tenaga Terampil tersebut diatas; 

d. Tenaga Terampil terpilih tidak dapat meminta ganti rugi atas pembatalan proses 

penyediaan/pengadaan/perekrutan Tenaga Terampil tersebut diatas; 

e. Pelaksanaan kontrak dilakukan selama 1 (satu) tahun anggaran. 

 

II. Persyaratan Umum 

a. Warga Negara Indonesia (WNI); 

b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

c. Setia kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

d. Menguasai Bahasa Indonesia dengan baik dan benar; 

e. Memahami Bahasa Inggris (pasif); 

f. Sehat jasmani dan rohani; 

g. Telah mendapatkan vaksinasi Covid-19 lengkap (3 dosis); 

h. Berkelakuan baik dan tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan 

yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; 

i. Tidak pernah terlibat penyalahgunaan narkoba; 

j. Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS, Calon/Anggota TNI/Polri; 

k. Tidak berkedudukan sebagai anggota dan/atau pengurus partai politik; 

l. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat 

sebagai PNS/TNI/Polri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta; 

m. Memiliki integritas, disiplin dan komitmen pada pekerjaan; 

n. Memiliki wawasan luas, kreativitas tinggi dan mengikuti perkembangan teknologi; 

o. Mampu dan siap bekerja dalam tekanan deadline bila dibutuhkan/diperlukan serta menyelesaikan 

pekerjaan sesuai target; 

p. Siap bekerja di luar jam kerja dan hari libur nasional apabila dibutuhkan/diperlukan; 

q. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik; 

r. Mampu bekerja secara individu maupun dengan tim; 

s. Wajib mengenakan pakaian sopan, rapi dan sesuai dengan ketentuan lingkungan kerja; 

t. Memiliki kemampuan untuk multi-tasking dan mengatur prioritas pekerjaan; 

u. Diutamakan memiliki pengalaman bekerja di bidang yang sama pada instansi Pemerintah Provinsi DKI 

Jakarta; 

v. Mampu membuat laporan administrasi hasil pekerjaan setiap bulan berikut dokumentasi pekerjaan serta 

daftar hadir kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 



 

III. Persyaratan Khusus 

A. Technical Support Jaringan SMK (TSJ-SMK) 

a. Pendidikan minimal SMK diutamakan jurusan Teknik Komputer Jaringan/Jaringan 

Komputer/Komputer; 

b. Diutamakan memiliki pengalaman kerja di bidang jaringan yang dibuktikan dengan surat keterangan 

pengalaman kerja; 

c. Batas usia pelamar maksimum 45 (empat puluh lima) tahun; 

d. Memiliki kemampuan melaksanakan instalasi jaringan, monitoring jaringan dan troubleshooting 

terhadap permasalahan jaringan; 

e. Memiliki kemampuan dalam instalasi dan operasional perangkat TIK dan multimedia; 

f. Memiliki sertifikat keahlian/kompetensi di bidang jaringan yang dikeluarkan maksimal 2 tahun 

terakhir; 

g. Diutamakan memiliki pemahaman yang baik terhadap wilayah Jakarta Barat. 

 

B. Kameramen SMA (KMR-SMA) 

a. Pendidikan minimal SMA; 

b. Memiliki pengalaman kerja di bidang fotografi/videografi minimal 7 tahun yang dibuktikan dengan 

surat keterangan pengalaman kerja; 

c. Batas usia pelamar maksimum 45 (empat puluh lima) tahun; 

d. Memiliki kemampuan mengambil foto/video dengan baik serta menguasai penggunaan kamera dan 

kelengkapannya;  

e. Memahami framing, layouting, penyesuaian warna dan lighting; 

f. Memiliki kreatifitas yang tinggi serta memahami tren sosial dan digital saat ini; 

g. Memiliki sertifikat keahlian/kompetensi di bidang fotografi/videografi yang dikeluarkan maksimal 2 

tahun terakhir; 

h. Memiliki kemampuan editing dan kemampuan mengoperasikan drone menjadi nilai tambah; 

i. Diutamakan memiliki pemahaman yang baik terhadap wilayah Jakarta Barat. 

 

IV. Persyaratan Khusus Lainnya 

a. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Jabodetabek (diutamakan berdomisili Jakarta Barat dan 

sekitarnya); 

b. Memiliki NPWP pribadi; 

c. Memiliki kendaraan bermotor; 

d. Memiliki SIM A/C yang masih berlaku; 

e. Diutamakan menguasai wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat; 

f. Memiliki Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku; 

g. Memiliki BPJS Kesehatan Aktif; 

h. Memiliki rekening Bank DKI (apabila diterima); 

i. Surat pernyataan bermaterai tidak menuntut untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (apabila 

diterima); 

j. Melampirkan Surat Keterangan Kesehatan terbaru (dikeluarkan oleh Dokter pada bulan November 2022); 

k. Tidak terikat dalam hubungan kerja dengan pihak lain; 

l. Berkomitmen mengikuti proses seleksi sampai dengan dikeluarkannya pengumuman hasil seleksi oleh 

panitia.  

 

V. Berkas 

a. Scan asli Surat Lamaran Kerja ditujukan kepada Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) Suku Dinas 

Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Barat; 

b. Scan asli Daftar Riwayat Hidup ditempel foto 4x6 dan ditandatangani; 

c. Scan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP); 

d. Scan asli Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 

e. Scan asli Ijazah dan Transkrip Nilai pendidikan formal terakhir; 

f. Scan asli Sertifikat Keahlian/Kompetensi pendukung (jika ada beberapa dijadikan 1 file); 

g. Scan asli Surat Keterangan Pengalaman Kerja sesuai dengan bidangnya; 

h. Scan asli Surat Ijin Mengemudi (SIM A/C) yang masih berlaku; 

i. Scan asli Sertifikat Vaksin Covid-19 lengkap (3 dosis); 

j. Scan asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku; 

k. Scan asli Surat Keterangan Kesehatan. 



 

 

VI. Jadwal Pelaksanaan Seleksi 

Pengumuman : 6 Desember 2022 

Penerimaan surat lamaran dan dokumen pendukung : 6 - 11 Desember 2022 

Seleksi Administrasi  : 12 Desember 2022 

Pengumuman hasil seleksi administrasi : 13 Desember 2022 

Tes CAT, tes praktek dan wawancara : 15 - 19 Desember 2022 

Pengumuman hasil tes dan wawancara : 20 Desember 2022 

 

VII. Tahapan Penerimaan dan Tata Cara Melamar 

a. Pengumuman secara online melalui website https://barat.jakarta.go.id pada tanggal 6 Desember 2022; 

b. Pelamar dapat mengirimkan surat lamaran secara daring dan mengunggah scan berkas sebagaimana poin 

V melalui link website https://barat.jakarta.go.id/kominfotik/rekrutmen. Pengiriman dapat dilakukan 

mulai tanggal 6 Desember 2022 ditutup pada tanggal 11 Desember 2022 pukul 23:59 WIB;  

c. Pelamar yang dinyatakan lolos seleksi administrasi akan menjalani 3 (tiga) tahap seleksi yaitu: 

1) Test CAT; 

2) Test Praktek; dan 

3) Test Wawancara. 

d. Pada saat wawancara, pelamar diwajibkan membawa berkas asli sesuai dengan berkas lamaran yang 

diunggah pada poin V, dimasukkan ke dalam Map diberi Nama dan Kode Pelamar di pojok kanan atas 

untuk diperlihatkan kepada panitia pada saat wawancara; 

e. Pelamar yang dinyatakan lolos tahapan seleksi akan diinformasikan melalui menu status pada link 

website https://barat.jakarta.go.id/kominfotik/rekrutmen. 

 

VIII. Ketentuan Lain 

a. Bagi pelamar yang dinyatakan lulus administrasi dan tidak menghadiri tahapan seleksi selanjutnya, 

dinyatakan GUGUR; 

b. Berkas lamaran yang telah masuk, menjadi milik panitia penerimaan Tenaga Terampil dan tidak dapat 

diambil kembali; 

c. Tenaga Terampil terpilih tidak diberikan dan tidak menuntut THR/Gaji ke-13, tunjangan kesehatan dan 

fasilitas lainnya dalam bentuk apapun; 

d. Tenaga Terampil terpilih tidak menuntut untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (membuat 

Surat Pernyataan bermeterai) dan tidak ada jenjang karir kepegawaian; 

e. Tenaga Terampil terpilih membuat Surat Pernyataan bermeterai yang menyatakan tidak pernah terlibat 

dalam penyalahgunaan narkoba dan siap untuk diputus kontrak jika melanggar; 

f. Berkas lamaran yang telah diajukan sebelum pengumuman ini diumumkan dianggap tidak sah; 

g. Pelamar yang memenuhi syarat dapat menjadi cadangan jika ada Tenaga Terampil yang mengundurkan 

diri atau ada penambahan kuota; 

h. Pelamar dapat mengajukan pertanyaan dan menyampaikan kendala terkait rekrutmen ke email 

kominfotikjb@jakarta.go.id. 

i. Rekrutmen ini adalah untuk menjadi Tenaga Terampil di  Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 

Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2023. 

 
Jakarta, 5 Desember 2022 

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 
Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 

Kota Administrasi Jakarta Barat 
 

ttd 

 

 

     Dwi Sukarno Putro, ST 
NIP. 198511242011011007 

https://barat.jakarta.go.id/

