
PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

JL. Soekarno Hatta No.3 Telp. (0753) 466262 Fax.(0753) 466170
Simpang Empat

Website: www.kominfo.pasamanbaratkab.go.id
email:diskominfo@pasamanbaratkab.go.id

PENGUMUMAN
REKRUTMEN TENAGA IT DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
Nomor : 800 /387/DISKOMINFO/2020

I. Tenaga ahli yang dibutuhkan
1. Ahli pemprograman/ programer jumlah 6 orang
2. Ahli server/ network engineer jumlah 1 orang
3. Ahli Multimedia/desain grafis 1 orang

II. Kualifikasi tenaga ahli
1. Ahli pemprograman/ programmer (kode: PR)

a. Pria atau wanita usia 22 sampai dengan 35 tahun
b. Pendidikan minimal D3/S1 jurusan Informatika/teknik komputer/ teknologi informasi atau yang

terkait ( skill oriented);
c. Memiliki IPK diatas 2.75 untuk PTN dan 3.00 PTS
d. Mahir dan menguasai HTML, CSS, Javascript, PHP/JAVA
e. Mahir dan menguasai database MySQL/ PostgreSQL/MariaDB/MongoDB
f. Menguasai sistem operasi linux server dan windows server
g. Mampu merancang / mendefinisikan alur program berupa flowchart dan algoritma program
h. Memahami sistem integrasi data dan web service
i. Tenaga ahli yang diharapkan sudah pernah membuat aplikasi dan bersedia dilakukan uji coba

pembuatan aplikasi
j. Memiliki kemampuan menulis dengan baik dalam bahasa indonesia

2. Ahli server /Datacenter/ network engineer (kode: NE)
a. Pria / wanita usia 22 s.d 35 tahun;
b. Pendidikan D3/S1 informatika/komputer / teknologi jaringan / yang terkait (skill oriented);
c. Memiliki IPK diatas 2.75 untuk PTN dan 3.00 untuk PTS.
d. Memahami pengelolaan jaringan komputer (manajemen bandwidth, manajemen user, firewall,

trabelshoting TIK , routing)
e. Bisa membangun server: (DNS, proxy, cacti, disaster recovery center)
f. Menguasai WLAN, LAN dan VLAN.
g. Mengerti tentang teknologi filber optik
h. Menguasai beberapa OS server ( linux, freeBSD, windows)

3. Ahli Multimedia (kode: MM)
a. Pria / wanita usia 22 s.d 35 tahun;
b. Pendidikan D3/S1 Desain komunikasi Visual/Penyiaran/ Multimedia / yang terkait (skill oriented)
c. Memiliki IPK diatas 2.75 untuk PTN dan 3.00 untuk PTS
d. Mahir dan menguasai adobe photoshop/corel draw/adobe ilustrator
e. Mahir dan menguasai adobe priemere/ulead studio/edius/ sony vegas/3DMax/Maya

III. Tahapan seleksi

No Tahapan Waktu Tempat
1 Pengumuman rekrutmen

tenaga ahli
24 februari sampai 8 Maret
2020

Papan pengumuman dinas
kominfo,
Website:pasamanbaratkab.go.id

2 Pendaftaran/Pengiriman
lamaran

9 s/d 15 maret 2020 Dinas komunikasi dan informatika
kabupaten Pasaman Barat /
diskominfo@pasamanbaratkab.g
o.id

3 Seleksi administrasi 16 maret 2020 Dinas komunikasi dan informatika
kabupaten Pasaman Barat

4 Pengumuman hasil seleksi
administrasi dan
pemanggilan peserta untuk
tes TKD dan TKB

17 maret 2107 Dinas komunikasi dan informatika
kabupaten Pasaman Barat/
www.pasamanbaratkab.go.id

5 Ujian tertulis TKD dan
Ujian praktek TKB

18 maret 2020 Dinas komunikasi dan informatika
kabupaten Pasaman Barat

6 Wawancara 19 maret 2020 Dinas komunikasi dan informatika

http://www.kominfo.pasamanbaratkab.go.id
mailto:diskominfo@pasamanbaratkab.go.id
mailto:diskominfo@pasamanbaratkab.go.id


kabupaten Pasaman Barat
7 Pengumuman hasil seleksi 30 maret 2020 Dinas komunikasi dan informatika

kabupaten Pasaman
Barat/www.pasamanbaratkab.go.i
d

IV. Tata cara pengiriman dokumen lamaran :
1. Dokumen lamaran terdiri dari :

a. Surat lamaran ditujukan kepada kepala dinas komunikasi dan informatika kabupaten Pasaman
Barat dengan mencatumkan pilihan posisi ( 1 pelamar untuk satu posisi )

b. Kurikulum vitae/ resume;
c. Portfolio aplikasi (khusus programmer)
d. Potocopy kartu tanda penduduk;
e. Pas photo berwarna ukuran 3 x 4 1 lembar;
f. Salinan ijazah yang telah dilegalisir oleh pihak berwenang
g. Surat keterangan pengalaman kerja sesuai dengan posisi yang dilamar dari lembaga/

perusahaan / instansi ( jika telah memiliki pengalaman kerja )
h. Nomor telpon / hp/whatsapp yang bisa dihubungi.

2. Dokumen lamaran dapat di antar langsung atau dikirim melalui email
diskominfo@pasamabaratkab.go.id dalam format. Pdf dengan subjek lamaran tenaga ahli <spasi>
kode lamaran <spasi> nama pelamar, atau diantar langsung ke kantor dinas Komunikasi dan
Informatika kabupaten Pasaman Barat dengan alamat di Kantor Bupati Pasaman Barat lantai 3, Jl.
Soekarno-hatta no.3 Simpang Empat.

3. Pengiriman dokumen lamaran yang diantar langsung diterima paling lambat tanggal 15 Maret 2020.
4. Berkas yang dikirim melalui email diterima paling lambat tanggal 15 Maret 2020.
5. Setiap lamaran yang masuk akan di proses untuk tahap seleksi selanjutnya.
6. Bagi pelamar yang lulus seleksi akan di undang melalui email atau telpon sesuai dengan tahap atau

jadwal yang ditentukan.
7. Setiap pelamar bersedia untuk mengikuti seluruh proses tahapan rekrutmen di pasaman barat atas

biaya sendiri.
8. Apabila diterima, pelamar harus siap berkerja setelah kontrak kerja di tanda tangani sampai dengan

akhir kontrak kerja yang dibuktika dengan surat pernyataan yang ditanda tangani diatas matrai Rp.
6000, - serta persyaratan lain yang akan diatur dalam kontrak kerja.

V. Lain-Lain
a. Kelulusan pelamar pada setiap tahapan seleksi ditentukan oleh kelengkapan dan kebenaran

dokumen, kemampuan dan kompetensi pelamar, panitia tidak bertanggung jawab atas perbuatan
pihak atau oknum yang menawarkan jasa dengan menjanjikan kelulusan perserta;

b. Keputusan panitia dalam hal kelulusan pendaftaran / pelamar pada setiap tahap tes bersifat mutlak
dan tidak dapat di ganggu gugat;

c. Bagi pelamar yang dinyatakan sebagai tenaga ahli, harus bersedia berdomisili di simpang empat
kabupaten pasaman abarat.

d. Bila dikemudian hari diketahui pelamar memberikan keterangan atau data yang tidak benar atau
palsu, baik pada setiap tahapan tes maupun setelah penada tangannan kontrak kerja maka dinas
komunikasi dan informatika kabupaten pasaman barat berhak membatalkan kelulusan tersebut dan
/ atau memutuskan kontrak kerja secara sepihak dan pelamar bersedia untuk menganti atas
kerugian negara yang terjadi akibat tindakan kasus ini.

Simpang empat, 22 Februari 2020
KETUA TIM SELEKSI

Ttd

EDY MURDANI,SH
Pembina Tk.I/ IV b

NIP. 19670822 198803 1 004
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