
PENGUMUMAN
NOMOR: S~ IKP.02.01/11/2020

TENTANG
PENERIf\1AAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN)

01 LINGKUNGAN PERWAKlLAN BKKBN DIY
TAHUN 2020

Perwakilan BKKBN DIY membutuhkan tenaga PPNPNyaitu farmasl Satpam sebanyak 3 (tiga)
orang.

1. PERSYARATAN UMUM
a. ~1emiliki KTP DIY dan berdomisili di DIY;
b. Berijazah minimal SLTA Umum atau Kejuruan;
c. Berusia 20 - 35 tahun per 1 April 2020 yang ditentukan berdasarkan tanggaJ kelahiran

yang tercantum pada KTP;
d. Tidak berkedudukan sebagai CASN/ASN, Calon Anggota TNI-Polri/Anggota TNI-Poln dan

tidak sedang terikat perjanjian/kontrak kerja dengan instansi lain pada tahun 2020, yang
dibuktikan dengan surat pernyataan sebagaimana format terlampir;

e. Tidak berkedudukan sebagai anggota atau pengurus partai politik yang dibuktikan dengan
surat pemyataan sebagaimana format terlampir;

f. Tidak pemah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak.
dengan hormat sebagai CASN/ASN, Calon Anggota TNI-Polri/Anggota TNI-Polri atau
diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta, yang dibuktikan dengan
surat pernyataan sebagaimana format terlampir;

g. Tidak pemah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan, yang
dibuktikan dengan surat pemyataan sebagaimana format terlampir;

h. Tidak akan menuntut diangkat menjadi CASN/ ASN, yang dibuktikan dengan surat
pemyataan sebagaimana format terlampir;

i. Bersedia menandatangani perjanjlan kerja;
j. Mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan ketrampilan yang diperlukan;
k. Berkefakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

2. PERSYARATAN KHUSUS
a. Lakl-Iakl
b. Berbadan tegap dan sehat
c. Tlnggi badan minimal 165 em
d. 1emillki sertifikat pelatihan Satpam
e. Sanggup bekerja dalam sistem Shift
f. Diutamakan memiliki SIM A/Bl/B2 dan terampil mengemudi
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3. TAHAPAN KEGIATAN DAN JADWAL SELEKSI
No Tahapan Kegiatan

_ .. __ ...
Waktu Keterangan

- .._ IWe-b: Yogya~bkkbn.go.id· ,1 Pengumuman 14 April 2020
Instagram: @bkkbndiy I

2 Penyerahan berkas dan 14 - 17 April 2020 Kantor Perwakilan I
seleksi adminIstrasi BKKBN DIY

3 Pengumuman 10105 seleksi 20 April 2020 Kantor Perwakilan I

administrasi I BKKBN DIY- - - -.--- •.- - - -- ..
4 Pelaksanaan tes tertulis dan 22 April 2020 I Kantor Perwakllan

wawancara j BKKBN DIY I

5 Pengumuman hasil akhir 28 April 2020 I Kantor Perwakilan I
seleksi I BKKBN DIY --- - _ 4

4. PROSEDUR PENDAFTARAN
a. Pelamar datang sendiri (tidak diwakilkan) dengan membawa surat lamaran tulis tangan

sebagaImana format terlampir yang dimasukkan dalam map warna Merah.
b. Surat lamaran disertai lampiran:

a. Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar;
b. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang diperoleh kurang dari 3 bulan sebelum

tanggal pendaftaran;
c. Fotokopi KTP, Ijazah, Sertifikat keahllan (jika ada) dengan menunjukkan aslinya saat

pendaftaran;
d. Fotokopi sertifikat pendidikan Satpam dengan menunjukkan aslinya;
e. Fotokopi SIM A/Bl/B2 atau lainnya yang berlaku untuk kendaraan roda empat dengan

menunjukkan asllnva (bagi yang memiliki);
c. Tidak melavant pertanyaan dan konsultasi lewat media apapun (surat, email, telepon dan

sebagainya ).

Yogyakarta, J 3 April 2020
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Lamplran II
Contoh Format Surat Pernvataan

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dl bawah Inl:
Nama , .., , " , ,., , , , , ' ' ,
Tempat Tanggal Lahlr: , , ' , ' , ' ' , , .
Aqarna · .. ,..' , , , , ,.. , , ' , , ' ' ' ' .
A'iamat " ' ! ••••• , •• ,•••••••••••••••• ' ••••••• " ••••••••••••••••••••••• ' •• ' ••• ' •••• '•••• '.' •• ' ••••

Dengan ini rnenyatakan dengan sesungguhnya bahwa save:
1. Memiliki integritas yang tinggi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Tldak berkedudukan sebagai CPNS ASNjASN, Calon Anggota TNI-PolrijAnggota TNI ..Polri dan

tidak sedang terIkat pe~anjian/kontrak kerja dengan instansl lain pada tahun 2020;
3. Tidak berkedudukan sebagai anggota atau pengurus partai polltlk:
'4. l1dak pernah dibernentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendlri atau tIdak dengan

hormat sebagai CPNS ASNIASN, Calon Anggota TNI ..PolrijAnggota TNI-Polri atau
diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;

5. Tldak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap karena rnelakukan tlndak pidana kejahatan;

6. Tldak akan menuntut dianqkat menjadi CASN;
7. Bersedia menerima segala keputusan tim pengadaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai

Negeri (PPNPN) dan tidak akan mengganggu gugat.

Dernikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di muka
pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diarnbll oleh Pernerintah, apabila di
kemudian hari terbukti pernyataan sava ini tidak benar,

................... , .
Yang rnernbuat pernyataan

Meterai Rp 6.000, ..

( , ,.' ' ,.)
Nama Pelamar
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