SEKRETARIAT DAERAH PROVINS! DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PENGUMUMAN
Nomor

4 TA H UN 2019
TENTANG

SELEKS I TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA
DI LIN GKUNGAN PEMERINTAH PROVIN S! OKI JAKARTA
Dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan
Pemerintah Provinsi OKI Jakarta sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara , bersama ini diberikan kesempatan
kepada seluruh Pegawai Negeri Sipi l (PNS) di Indonesia yang memenuhi persyaratan
untuk mendaftar dan mengikuti Seleksi Terbuka dengan ketentuan sebagai berikut:
KETENTUAN UMUM
Seleksi Terbuka ini merupakan seleksi untuk menetapkan calon pemangku
Jabatan Pimpinan Tinggi Madya

2.

Peserta seleksi terbuka berasal dari seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di
Indonesia untuk menetapkan calon pemangku Jabatan Pimpinan Tinggi Madya
(Eselo n I b) sebagai berikut·
NO.

1

3.

II .

NAMA JABATAN

Deputi Gubernur Bidang Budaya dan Pariwisata

2.

Oeputi Gubernur Bidang Pengendalian Kependudukan dan Permukiman

3.

Deputi Gubernur B idang lndustri , Perdagangan dan Transportasi

Oeskripsi
masing-masing
jabatan
https ://seleksiterbuka .jakarta .go .id

dapat

di lihat

dalam

website

PERSYARATAN UMUM

Berstatus Pegawai Negeri Sipil ;
2.

Memiliki jenjang pangkat serendah-rendahnya
persyaratan pangkat dalam jabatan ;

3.

Berusia setinggi-tingginya 58 (l ima puluh delapan) tahun pada 1 April 2019
(lahir setelah bulan Maret 1961) ;

satu

tingkat

di

bawah

4.

Sedang atau pernah menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pa ling
singkat 2 (dua) tahun , kecuali untuk Pejabat Fungsional (yang terkait bidang
tugasnya) jenjang ahli utama paling singkat 2 (dua) tahun secara kumulatif;

5.

Memiliki latar belakang pendidikan serendah-rendahnya Strata 1 (S-1)/Diploma
IV (D-IV) bidang terkait dengan jabatan yang dilamar;
Memilki penga laman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan rumpun
jabatan yang akan diduduki paling singkat selama 7 (tujuh) tahun secara
kumulatif;

7.

Menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) terakh ir,
kecuali untuk pejabat fungsional menyerahkan Laporan Harta Kekayaan
Aparatur Sipil Negara (LH KASN) ;

8.

Menyerahkan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT) tahun terakhir;

9.

Semua unsur peni laian prestasi kerja pegawai sekurang-kurangnya bernilai
baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

10. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana , hukuman disiplin tingkat sedang/berat.
tidak sedang
menja lani
hukuman d isiplin , dan
tidak dalam
status
tersangka/terdakwa/terpidana o leh aparat penegak hukum , serta tidak pernah
d ipidana dengan pidana penjara;
11. Tidak memiliki afiliasi dan/atau menjadi anggota Partai Politik dan tidak pernah
menjadi calon anggota legislatif dari Partai Politik ;
12. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari
Rumah Sakit Pemerintah (dilengkapi sebelum tahapan wawancara) ;

13. Bebas Narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan bebas narkoba dari
Rumah Saki! Pemerintah/Badan Narkotika Nasional (dilengkapi sebelum
tahapan wawancara) ; dan
14 Mengajukan surat lamaran yang ditandatangani oleh pelamar dan bermaterai
Rp 6.000 (enam ribu rupiah) ditujukan kepada Sekretaris Oaerah Provinsi OKI
Jakarta selaku Ketua Panitia Seleksi.

Ill.

PE RSY A R A T A N KHU S US
1. Bagi peserta yang berasal dari Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Oaerah
di luar Pemerintah Provinsi OKI Jakarta , yang diangkat menjadi Pejabat Pimpinan
Tinggi Madya harus menyertakan surat pernyataan dari Pejabat Pembina
Kepegawaian
tentang
Persetujuan
Pindah
secara
definitif
dari
'<ementerian/Lembaga atau Pemerintah Oaerah Lainnya (FO RM 4) .

IV . T AHAPAN D A N ME K ANISME
1. Pend aftaran sec ara daring (online)
a . Pendaftaran dilakukan secara daring (online)
b . Setiap peserta mengisi data secara baik dan benar.
c . Peserta hanya dapat mendaftar untuk 1 (satu) jabatan.
d . Peserta yang telah melakukan pendaftaran secara daring (online) harus
mencetak (print) beberapa formulir dalam website , terdiri dari ·

.
..
.

JENIS FORM
Surat lamaran yang ditujukan kepada Sekretaris Oaerah
Provinsi OKI Jakarta selaku Ketua Panitia Seleksi Terbuka
Oaftar Riwavat Hiduo + foto
Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana ,
hukuman disiplin tingkat sedang/berat, tidak sedang
menjalani hukuman disiplin , dan tidak da lam status
tersangka/terdakwa/terpidana oleh aparat penegak hukum ,
serta tidak oernah dioidana denaan oidana oeniara
Surat pernyataan dari Pejabat Pembina Kepegawaian
Oefinitif
dari
tentang
Persetujuan
Pindah
secara
Kementerian/Lembaaa atau Pemerintah Daerah Lalnnva

NOMOR
F ORM
FORM 1
FORM2
FO RM 3

FO RM4

e . FORM 1, FO RM 2, dan F O RM 3 harus dibubuhi materai Rp 6.000 ,- (enam
ribu rupiah) dan ditandatangani
f.

Segala dokumen/berkas pendukung dalam persyaratan tersebut di atas agar
diunggah (upload) pada website resmi pendaftaran , meliputi :
(1)

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)

(2)

Fatakapi SK Pangkat Terakhir

(3)

Fatakapi SK Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (apabila ada)

(4)

Sertifikat I Tanda Kelulusan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan
(Diklatpim) , kecuali Pejabat Fungsianal

(5)

Fatocapi ljazah Pendidikan Sarjana Strata 1 (S-1)/Diploma IV (D-IV)
dan Pascasarjana (apabila ada)

(6)

Fatokapi tanda terima Laparan Harta Kekayaan Pejabat Negara
(LHKPN) terakhir, kecuali Pejabat Fungsional menyerahkan Laparan
Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)

(7)

Fatakapi Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT) Tahun 2017

(8)

Fatakapi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi
Kerja PNS tahun 2017 dan tahun 2018
FORM 1 : Surat lamaran yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah
Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua Panitia Seleksi Terbuka
FORM 2 : Daftar Riwayat Hidup + fota (sesuai format)

(9)
(10)
(11)

(12)

FORM 3 : Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana ,
hukuman disiplin tingkat sedang/berat, tidak sedang menjalani
hukuman
disiplin,
dan
tidak
dalam
status
tersangka/
terdakwa/terpidana aleh aparat penegak hukum, s erta tidak pernah
dipidana dengan pidana penjara
Fata capi Dakumen yang medukung pengisian Daftar Riwayat Hidup
antara lain
Diklat penjenjangan , Diklat Teknis/Fungsianal,
Penghargaan , SK riwayat jabatan dan Hukuman Disiplin Uika ada) ,

g. Panduan pendaftaran seleksi terbuka dapat diakses dan diunduh (download)
melalui website : https://seleksiterbuka .jakarta .ga.id
2. Tahapan Seleksi

a . Seleksi Administrasi
a . Sekretariat Panitia Seleksi akan melakukan verifikasi data pejabat dan
mengumumkan hasil verifikasi tersebut melalui website resmi.
b . Seleksi dilakukan dengan sistem gugur. Peserta yang dinyatakan gugur
dalam seleksi administrasi dinyatakan tidak berhak mengikuti tahapan
berikutnya
b . Tes Tertulis dan Penulisan Makalah
•

Terna penulisan makalah ditetapkan pada saat tes berlangsung .

•

Tes menggunakan sistem Computer A s sissted Test (CAT) .

c . Tes Kampetensi
•

Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Tertulis dan Penulisan Makalah,
diwajibkan membawa semua berkas asli dan form yang telah diunduh
(download) .

•

Peserta yang dinyatakan lulus Tes Tertulis dan Penulisan Makalah ,
diwajibkan mengikuti Tes Kampetensi.

d . Tes Kesehatan
Peserta diwajibkan mengikuti Tes Kesehatan yang dilaksanakan aleh UPT.
Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai Dinas Kesehatan bertempat di

Ged ung Ba la ikota Provin si OKI J a k a rta sesu ai de n ga n jad wa l yang akan
di berita h ukan kem udia n

e. Wawa ncara

•

Peserta yang din yataka n lu lus T es Ko mpe te nsi , d iwajibka n meng ikuti
Wawancara

3. Hasil S e leksi
G ube rn u r menetapkan 3 (tiga) orang p ese rta seleksi te rbuka da lam masingmas ing jabatan u ntuk d iaj ukan sebagai calon P e jaba t Pimpinan Ti nggi Madya
kepa da P residen .
V . WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN
1. Wakt u Pelaksa n aan Sele k si T e rb uka
NO;

/

,·~1i,; ..

<::· ·.

TAHAPAN '."":·.• <.:<t;~

.· ··r

1.

Pengumuman

15 Februari -1 Maret 2019

2.

Pendaftaran

15Februari-1 Maret2019
16 Februari-2 Maret 2019

3.

Sele ksi Administrasi

4.

Pengumuman H a sil Seleksi Admini strasi

5.

Tes Tertulis dan Penulisan Makalah

8 Maret2019
11-13 Maret2019
15 Maret 2019

6.

Pengumuman Hasil Tes Tulis

7.

Assesment Kompetensi

18-22 Maret 2019
19 - 20 Maret 2019

8.

Tes Kesehatan

9.

Pengumuman Hasil Kompetensi & Kesehatan

10.

W awancara

11.

Pengumuman Akhir

27 Maret 2019
28 Maret - 5 April 2019
10April2019

K eterangan .
Waktu pe/aksanaan kegiatan tersebu t di a las bersifat tentatif (dapat berubah
sewaktu-waktu sesuai dengan situasi dan kondisl)

2 . Perin cian jadwa l d an te m pa t pela ksanaan d a lam masing-masi n g tahapan tes
a kan d ii ntorm asikan mela lui we bsi te resm i
3 . Peserta h aru s meng ikuti seti ap tahapa n da lam ta h apa n seleksi pada lokasi dan
waktu yan g te lah d iten t ukan o leh Pani tia Seleksi Terbu ka
4 . Peserta yang t idak meng ikuti sala h satu tahap a n dalam seleksi terbuka
dia n ggap meng und urkan diri sebaga i Peserta Seleksi Terbu ka dan ti dak dapat
mengi k uti tahapan tes beri kutnya .
VI. KETENTUAN LAIN
1 . P eserta sele k si te rb u ka yang berasal da ri Keme nteria n/ Lembaga atau
P emerin ta h Daerah lai n nya ya ng terp ilih untuk mendud uki J abatan P impinan

T in gg i Mad ya , d iwajibkan m enyerahk a n FORM 4 te ntang surat pern yataan dari
Pejabat
Pembi n a
K epegawa ian
te n ta n g
Perset uj uan
P indah
dari
Kemente rian/ Lembaga a ta u P emeri ntah D aerah Lainn ya .
2 . Keputusan Panitia Seleksi Terbu ka bers ifa t fi na l dan mengikat.
3 . P an itia Seleksi
pendahuluan

ti dak

m enyelenggara kan

b imbi ngan

tes

a tau

persiapan

4 . Peserta Seleksi Terbuka tidak dikenakan biaya atau pungutan dalam bentuk
apapun .
5 . Seluruh biaya akomodasi , transportasi , dan biaya pribadi dibebankan kepada
peserta .

6 . Panitia Seleksi Terbuka dapat melakukan pembatalan terhadap hasil seleksi
terbuka apabila selama proses seleksi terbuka , peserta :
a . Menyampaikan data dan informasi yang tidak benar;

b . Oikenakan hukum disiplin ; dan/atau
c . Oitetapkan status hukum sebagai tersangka
7 . Segala berita , informasi , dan pengumuman lainnya akan diumumkan melalui
website resmi : https://seleksiterbuka.jakarta.go.id . Panitia Seleksi Terbuka lidak
bertanggung

jawab

atas

berita ,

informasi ,

dan

pengumuman

yang

disebarluaskan tanpa melalui website resmi tersebut.
8 . Kelalaian peserta dalam mengakses , mengunggah , dan mengunduh berita ,
informasi , dan pengumuman menjadi tanggung jawab peserta seleksi terbuka .

9 . Apabila ada informasi sehubungan dengan pelaksanaan Seleksi Terbuka yang
perlu ditanyakan lebih lanjut, Peserta dapat menghubungi Sekretariat Panitia
Seleksi Terbuka sebagai berikut :

SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI TERBUKA
d.a. Badan Kcpcgawaian Daerah Provinsi OKI Jakarta
A lam at: Gedung B alaikota, B lok G Lan tai 20

Jalan M edan Merdeka Se latan No. 8-9 , Jakarta Pusat
Te lepo n I Fax
We bs ite

(0 2 1) 382-2832
https://b kddki .jakarta.go. id d a n
https://sele ksiterbuka.jakarta.go.id

Emai l
Narahubun g

selek siterbuka@ j akarta.go. id
Yanu dan G ilang

Tembusan ·
1. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia
2 . Menteri Oalam Negeri Republik Indonesia
3 . Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
4 . Gubernur Provinsi OKI Jakarta
5 . Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi OKI Jakarta
6 . lnspektur Provinsi OKI Jakarta
7 . Kepala BKO Provinsi OKI Jakarta

