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Dalam rungka Implementasi dan Pengemban gan e-Goverfllnent, Pemerintah Kota Solok

membuka kesempatan seluasluasnya kepada masyatakatuntuk bergabung menjadi Programer

Non pNS di lingkungan PemerintahKatasolok Tahun 2A21, dengan ketentuan sebagai berikut:

L FOR]\,[ASI

Formasi yang dibuka dan dibutuhkan dalarn proses perekrutan ini adalah :

TenagaProgramer (Kode Forrnasi : TP) sebanyak 1 (satu) orang.

U. PERSYARATAN
A. UMUM

1. Warga Negara Republik Indonesia.

2. Usia pelam ar palirrytinggi 35 {TigaPuluh Lima) tahun per 1 Mei 2A21.

3. IPK Minimal2,75 (dua koma tujuh puluh lima).

4. Mempunyai pendidikan, kecakapan,keahhan danketerampilan yang diperlukan.

5. Tidak pernah dihukum peryara kurungan berdasarkan putusan petgadllan yang

telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan tindak pidana

kej ahatan (p erny ataan di ny atakan s et el ah lul u s) .

6. Tidak berkedudukan sebagw Aparatur Sipil NegaralTNUPolri (pernyataan

disampaikan setelah lulus).

7. Tidak berkedudukan sebagai anggota atau pengurus Partai Politik (pernyataan

dilampirkan seteiah lulus).

8. Tidak menuntut dtangkat sebagai ASN (PNS atau PPPK) (pernyataan dilampirkan

setelah lulus).

9. Bersedia berdomisili di Kota Solok (pernyataan disampaikan setelah lulus).

10. Berkelakuan baik dibuktikan dengan Surat KeteranganCatatanKepolisian (SKCK)

dari kepolisian yang masih berlaku (Asli, dilampirkan setelah lulus).

11. Kartu TandaPencari Kerja yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang (Asli,

dilampirkan setelah lulus).

72. Surat keterangan tidak mengonsumsi, menggunakan narkotika, psikotropika,

prekusor d,an zat adiktif lainnya yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pemerintah

(Asli, dilampirkan seteiah lulus).

13. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari dokter dari

Rumah Sakit Pemerintah (Asli, dilampirkan setelah lulus).

14. Kualifikasi Pendidikan Bagi Pelamat Tenaga Programer Lulusan Perguruan Tinggi

Negeri/Swasta DIII/DIVISl dan Program studi :

- Teknik Informatika

- Sistem Informasi

- Ilmu Komputer

- Sistem/TeknikI(omputer

- Manajemen Informatika



- Teknik Elektronika dengan kekhususan Teknik Sistem Komputer

- Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer/Pendidikan Informatika

B. KHUSUS

1. Menguasai pemograman Web Base (HTML, PHP, CSS, -Iava Script, Framework

dan Database).

2. Menguasai Pemograman Android Base antara lain Android Studio, Android SDK,

XML, Java, PHP, JSON dan Database.

3. Diutamakan yang mempunyai sertifikasi keahlian pemograman atan pemah

mengikuti pelatihan pemograman seperti Web Progranler, Programer Android dat

lain-1ain.

4. Diutamakan memiliki pengalaman kerja sebagai programmer Web/Android

minimal 2 tahun atau terlibat mengerjakan project yang dibuktikan dengan

Portofolio Aplikasi berbasis Web/Android.

5. Menguasai konsep webservice / web API.

6. Pengalaman menulis u-nit Test, Integration Test, dan End-To-End Testing.

7. Terbiasa menggunakan Framework Cl/Laravei untuk PHP.

8. Terbiasa menggunakan Framework Play untuk Java.

9. Terbiasa menggunakan Sistem Operasi selver Linux.

10. Memahami penggunaan version controller seperti git (github, gitlab, atau

bitbukcket).

11. Menguasai bahasa SqI dan no SqI.

12. Menguasai struktur database MySql dan PostgreSQ.

III. TATA CARA PENDAFTARAN/LAMARAN

1. Pelamar wajib memiliki alamat email yang aktif dan nomor HP untuk mengikuti

proses rekrutmen Programer Non PNS Pemerintah Kota Solok.

2. Setiap pelamar harus mengirimkan berkas lamaran melalui alamat email resmi panitia

seleksi yaitu pq;,r,,:l!.i-,r":-iiii::,^:iil:-l::,*ii:;;1j:*i:ir4,,r:,i,.i dimulai dari tanggal 03 Mei 2021

s.d lt Mei 2021. Berkas lamaran peserta yang sudah diterima, akan rnendapatkan

email konfirmasi dari panitia.

3. Setiap pesefia wajib mengunggah berkas lamaran 1 (satu) rangkap dengan format

ziphar maksimum berukuran 2 Mb melalui email yang telah ditentukan dengan rincian

berkas sebagai berikut :

a. Scan warna KTP asli.

b. Pas foto digital berwarna terbaru.

c. Scan wama Daftar Riwayat Hidup.

d. Scan wama surat lamaran.

Surat lamaran ditulis tangan di atas kertas HVS ukuran ,A,4 ditujukan kepada Walikota

Solok cq. Ketua Panitia Pelaksanaan Penerimaan Programer Non PNS Pemerintah

Kota Solok Tahun 2021 dan mencantumkan biodata antara lain : nama, tempat dan

tanggal lahir, status (nikah/belum nikah/janda/duda), alamat jelas dan nomor

teleporVHP, pendidikan, alamat email dan formasi yang dilamar kemudian

ditandatangani di atas materai Rp10.000,-

e. Scan warna ljazah yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang.

f. Scan wama transkrip nilai yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang.

g. Scan warna sertifikat keahlian.

h. Scan warna surat keterangan pengalaman kerja sebagai tenaga ahli bidang teknologi

informasi dan kornunikasi.

4. Subiek pada email diisi dengan format : Kode Formasi (spasi) Nama Pelamar

contoh "TP Windy Sri Rahayu".

5. Panitia akan mengirimkan kartu ujian melalui email bagi pelamar yang dinyatakan

lulus seleksi administrasi.



6. Setiap peserta harus mencetak Kartu Ulian tersebut dan

mengrkuti tahapan tes selanlutnya'

TV. TAHAPAN SELEKSI

Seleksi Administrasi

i., r.tnu*puan Dasar (TKD) (te9ri).

i;; K"-p;nsi Keahlian (TKK) (praktek)

Tes Wawancara

i.Urp tahapat seieksi diberlakukan si stem gugur'

Wajib membawanYa Pada saat

1.

2.

J.

4.

v. JAI}WAL
1. Seleksi Administrasi

lunggut: 03 Mei 202r sld 1'.Yti2.o:'
(23.se wIB terakhir)

I:ffi i*#;J,-ffi :"'"i#-i;Hi{:;:{:il:,::r::;:ry;;:^v;I#;;trffi
iffiffif; ?::';;:iT#,:;:;;;;:;;;;;;ian-oris:lnnrooubtiksotokkotusoiiy
dan dikirim ke email *fil!_ *asing beserta nomor ujian

Dasar (TKD Teori)

: Lulus Seleksi Administrasi

:Kamis, 20 Mei202l

Tempat Seleksi :1ffiffi ;;il ;- al p ens etko minfo 2 0 2 I@s olokkotu s o' i d

ii"' i. 
" 

n"" . r* t t 

^ 
*' * * 

" 
r' * d'an h*p s : /i nfaU ub lik' s ol okk ot * s o' i il/

Pengumuman Lulus : Sabtu, 22Me\ 2A2l

3. Kompetensi Bidang (TKB) (praktek)

Tanggal Seleksi : Selasa, 25Mei202l

Pukul : 08.00 s'd 12'00 WIB

TempatSeleksi :informasimelalui emulpenselkominfo2L2l@solokkotuso'id

2. Tes KemamPuan

Syarat Peserta

Tanggal Seleksi

Pengumuman Lulus

4. \ilawancara
Tanggal Seleksi

Pukul

Tempat Seleksi

Pengumuman Lulus

. Rabu, 26Mei202l

: Kamis, 27 lll{ei202l

: 08.00 s.d selesai

: informasi melalui email p enselkowinfo 2 0 2 l@solokkota so. id

: Jumat, 28Mei 2O21

peserta yang dinyatakan lulus dan diterima akan mulai bekerja Terhitung Mulai

Tanggal lfVfT'; 2 Juni 2021 dan ditempatkan pada Dinas Komunikasi dan Informatika

Kota Solok.

\rI. KETENTUAN UMUM
1. Peserta yang akan mengikuti Seleksi Tes Kemampuan Dasar adalah 100 (Seratus)

orang pelamar pertama yang Lulus Seleksi administrasi.

Z. Apabilajumlah pelamar yang memenuhi syarat telah mencapai 100 (Seratus) orang
' 

sesuai dengan poin I atau Pendaftaran dan penyampaian melewati batas waktu /

tanggal pendaftaran maka berkas lamatan tersebut tidak diproses'



J. Setelah selesai dilaksanakan seleksi administrasi, pelamar akan diberikan status yaitu:
a' LULUS mengikuti ujian TKD, dengan kriteria memenuhi syarat administrasi.
b. TrDAK LULUS, dengan kriteria tidak memenuhi syarat administrasi.
Keputusan panitia bersifat mutlak dan tidak dapatdi ganggu-gugat.
Surat lamaran beserta lampirannya menjadi dokumen Dinas Kominfo Kota Solok dan
tidak dikembalikan kepada pelamar.

Setiap pelamar yang memberikan data informasi tidak benar, dibatalkan
kelulusannya dan yang bersangkutan dapat dituntut sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

4.

5.

6.

YII. LAIN.LAIN
1. Gaji Programer Non PNS adalah sebesar Rp5 000 000/bulan (termasuk paJak)
?. Selama pelaksanaan tes peserta wajib melaksanakan protokol Kesehatan yakni;

memakai masker, menjaga jarak, membawa Handsainitazer sendiri serta membawa
hasil Rapid Tes Antigen Negatif yang masih berlaku.

3. Peserta Wajib Hadir 30 Menit sebelum ujian seleksi dimulai.
4. Selama pelaksanaan tes, pesefta tidak dibenarkan membawa tas, FIP/alat

komunikasilalat rekam visual lainnya ke dalam ruang tes dan setiap peserta wajib
membawa kartu tanda ujian dan KTP asli yang masih berlaku

5. Selama tes peserta wajib berpakaian rapi dan sopan, atasan kemeja berwama putih
polos dan bawahanroUcelana dasar kain berwarnagelap.

6. Peserta seleksi wajib membawa alat tulis (pensil 28, penghapus, pena dan alat
penggaris) untuk kebutuhan seleksi.

7. Panitia seleksi tidak menerimalantaran secara langsung.

8. DAIam seleKsi TIDAK DIKENAKAN BIAYA ATAU PUNGUTAN DALAM
BENTIIK APAPUN

9. Apabila di kemudian hari diketahui pelamar memberikan datalketerangan idak
benar, makaPanitia Penerimaan ProgramerNon PNS Pemerintah Kota Solok berhak
membatalkan hasil seleksi yang bersangkutan.

10. Jadwal di atas memungkinkan dilakukan perubahan sesuai dengan Kebijakan Panitia
Seleksi dengan pemberitahuan selanjutnya pada website resmi Pemerintah Kota
Solok https://solokkotaeo.id/ dan portal Berita Resmi Kota Solok
httn s : //i nfoo ublik solokkota s o. idl

Demikian pengumuman ini untuk dimaklumi.

tl202l

aMadya (IV/d)

NIP. 1 965 1227 1986A30A3


