
Balai Besar Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Kominfo 

Makassar (BBPSDMP Kominfo Makassar) membutuhkan tambahan personil 

yang berkualitas sebagai Tenaga Pendukung DTS. Tenaga Pendukung DTS 

tersebut dibutuhkan di beberapa jabatan dengan rincian sebagaimana tercantum 

berikut: 

 

Persyaratan Umum 

Tenaga Pendukung DTS yang dicari secara umum memenuhi persyaratan, 

sebagai berikut : 

 Warga negara Indonesia (WNI); 

 Usia maksimal 28 tahun per tanggal 1 Februari 2022 untuk semua jabatan; 

 Berpenampilan menarik; 

 Lulusan DIII/S1 (sederajat) dari perguruan tinggi dengan program studi 

minimal terakreditasi B, serta memiliki IPK minimal 3,0 dari skala 4; 

 Mahir mengoperasikan komputer, aplikasi perkantoran dan aplikasi 

internet; 

 Aktif bermedia sosial dan dapat membuat konten untuk sosial media 

berupa foto maupun video. 

 Memiliki keahlian dan/atau kemampuan sesuai dengan kualifikasi bidang 

yang dibutuhkan; 

 Dapat berkomunikasi dengan baik; 

 Mampu berbahasa Inggris dengan baik; 

 Mampu bekerja dibawah tekanan; 

 Disiplin, berkelakuan baik dan mampu bekerja mandiri maupun dalam tim;  

 Bersedia bekerja penuh waktu (full time) selama kontrak kerja 

berlangsung; 

 Bersedia ditempatkan di Makassar dan ditugaskan dalam wilayah kerja 

BBPSDMP Kominfo Makassar; 

 Belum menikah (single). 

 

Jabatan yang Dibuka dan Persyaratan Khusus 

Tenaga Pendukung DTS akan mengisi jabatan-jabatan, sebagai berikut: 

Jabatan dan Persyaratan Khusus Kode Jabatan 

Pelaksana Administrasi Umum DTS 

 Jumlah posisi: 2 (dua) orang 

 Diutamakan Perempuan 

 Latar belakang pendidikan: DIII/S1 Teknik/ 

MIPA/Ekonomi/Sastra/Hukum/FISIP/Administra

si/FKIP; 

TP_DTS_ADM_(Nama 

pelamar) 

Pelaksana Administrasi Publikasi DTS 

 Jumlah posisi: 1 (satu) orang 

 Diutamakan Laki-laki 

TP_DTS_Publikasi_(Na

ma pelamar) 



 Latar belakang pendidikan: DIII/S1 Komputer/ 

Informatika/DKV/Komunikasi; 

 Diutamakan mempunyai sertifikat kompetensi. 

 Mampu menggunakan Aplikasi Ilustrator dan 

Corel Draw 

Pelaksana Pengelola Administrasi Keuangan 

 Jumlah posisi: 3 (tiga) orang 

 Latar belakang pendidikan: DIII/S1 

Akuntansi/Manajemen/Administrasi. 

TP_DTS_Keuangan_(N

ama pelamar) 

Bagi yang berminat bisa mendaftar langsung melalui e-mail/surel ke 

bbpsdmpmks@kominfo.go.id dengan mencantumkan kode sesuai dengan 

jabatan yang dilamar pada subyek surel. Contohnya, 

TP_DTS_ADM_Kalashnikov jika kamu (yang bernama Kalashnikov) melamar 

untuk jabatan Pelaksana Administrasi Umum DTS. 

Jangan lupa lampirkan di surel, kelengkapan dokumen dalam format PDF, 

sebagai berikut: 

 Surat lamaran yang ditujukan kepada Kepala BBPSDMP Kominfo 

Makassar dengan mencantumkan posisi yang dilamar dan Resume diri 

(dijadikan dalam satu file PDF); 

 KTP dan pas foto formal berwarna ukuran 4x6, pindaian ijazah dan 

transkrip nilai terakhir serta sertifikat keahlian lainnya (dijadikan dalam 

satu file PDF). 

Jadwal Proses Seleksi 

Penerimaan, pendaftaran, dan seleksi Tenaga Pendukung DTS akan melalui 

serangkaian proses dengan jadwal, sebagai berikut: 

 

Proses Tanggal 

Pengumuman penerimaan 5–9 Januari 2022 

Penerimaan berkas 6–10 Januari 2022 

Seleksi administrasi 11–13 Januari 2022 

Pengumuman lulus seleksi administrasi 14 Januari 2022 

Pemanggilan peserta ujian tertulis 14 Januari 2022 

Pelaksanaan ujian tertulis 17 Januari 2022 

Pengumuman lulus ujian tertulis  21 Januari 2022 

Ujian Teknis 22-23 Januari 2022 

Pengumuman Hasil Ujian Teknis 24 Januari 2022 

Wawancara 25 Januari 2022 

Pengumuman hasil seleksi 27 Januari 2022 

Pemberkasan calon Tenaga Pendukung  28 Januari 2022 

Tanda Tangan Kontrak 31 Januari 2022 

Tanggal Mulai Bekerja 1 Februari 2022 



 

Ketentuan Lain 

Hal lain yang perlu diperhatikan pelamar, yaitu: 

 Panitia hanya menerima lamaran melalui surel. Jadi lamaran yang 

dikirimkan melalui pos atau media lain tidak diterima; 

 Seluruh berkas persyaratan dikirimkan paling lambat Senin, 10 Januari 

2022; 

 Pengumuman hasil seleksi di setiap tahapan serta pemanggilan ke tahapan 

selanjutnya akan disampaikan hanya kepada peserta yang lolos melalui 

surel; 

 Pelamar yang dinyatakan diterima, akan bekerja berdasarkan kontrak kerja 

selama 11 (sebelas) bulan dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan 

hasil evaluasi kinerja; 

 Panitia tidak memungut biaya apapun di setiap tahapan proses seleksi; dan 

 Keputusan panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. 

 

Jika ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan seleksi penerimaan Tenaga 

Pendukung ini, silakan hubungi nomor telepon (0411) 4660084 atau berkirim 

surel ke bbpsdmpmks@kominfo.go.id. 

 

PANITIA SELEKSI PENERIMAAN TENAGA PENDUKUNG DTS 

 


