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T田N冒A NG

PENGADAAN TENAGA TEKNIS NON PNS DI LINGKUNGAN

DINAS PEKERTAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA KED珊陣

TAHUN 2021

D王nas Peke車aan U捌m d紐Penataan Ruang Kota Kediri me膜buka kesempatan kepada Warga

Negara Repub艦Indo組eS上a di wiiayah Kota Ked証dan s舐tamya y劃g memi馳imegritas d靴

komitmen ti11ggi ur血k mertjadi Tenaga Teknis Non PNS yang akan mengisi lowongan s$umlah 6

時的m) 0胞鵬g膝皿gan掃調櫨患Si sebagai b証k庇

Rincian k脚l甫kasi pendidikan dapat d誼hat dalam Lampiran l Pengumuman ini

I. KETENTUAN UMUM

l. Proses Seleksi Pengadaan Tenaga Teknis Non PNS Dinas PekeIjaan Umum dan Pena也an

誌面喝で漬覗蹴A曜醇翻刻2手痛te転義雨間溝放蕩間隙W境野漣醇顔R甲劇ik潤め弼料y狂壁

beI.domisi賞i d狐mem軸ki Kar如T狐da Pen由uch|k柾wilayah Kediri Kota dan sekitamya ;

2. Pengadaan Tenaga Teknis Non PNS制aksanakan seci劃観Obye軸f d翻t隠皿S‡糊r孤, b顔da測塩n

Sy劃観t-Sya融ya皿g劇粗融en鳳ka皿;

3. Pelamar tidak dipungut biaya apap皿dalam selu則h tahapan proses selcksi;

4. Pelamar yang ]oIos seleksi akan terikat kontrak ke垂dengan Dinas PekeIjaan Umum d細

P蝕かa独R職紬g KQta覧写蛍主m圭n主劃a量る(靭盆地) b通蝕d馳甜独車i璽1amaま2 (d遡出離)

bu王a孤.

II. PERSYARATAN PELARAR

l. Persyaratan Umum

a. warga Negara Republik Indonesia yan呂berdomisili dan mem掴ki Ka血Tan血Pendud血di



wilayah Kota Kediri dan sekitamya;

b. Berusia serendah-rendahnya 23 (dua puluh tiga) tahun dan setinggi-tingginya 35 (tiga pul血

Iima) tahun pada tangga1 1 Januari 2021. Usia pelamar ditentukan berdasa血an t狐ggal

kelahiran y狐g terCantun Pada直zah yang digunakan sebagai dasar untuk pe青a雌ran;

c. Tidak be庇edudukan sebngai CPNS A拙/ ASN’Calon Anggota TNI-Polri / Anggofa TNE-

Polri dan tidak sedang te亜at p軸a垂an触ontr確ke垂dengan壷S紬Si laln, yang dibuk肱紬

deng握れSⅢ紬鱒my郷亀組孤;

d. Tidak berkedudukan sebagai anggota atau pengurus partai politik yang dibu出kan deng組

Surat Pemyataan;

e. Tidak pemah diberhe血kan dengan homat tidak atas pemintaan sendiri atau tidak de喝脚

homat sebagai CPNS / ASN, Calon / Anggota TNI / Polri atau diberhentik紬的ak deng紬

hormat sebagai pegawai swasta, yang dibuktikan dengan surat pemyataan;

f Tidak pemah dihukun pe均ara atau k皿mgan berdasarkan putusan pengadilan yang telah

mempunyai kekuatan hukum tctap karena melakukan tindak pidana k匂ahatan, yang

dibuktikan dengan surat pemyataan;

g. Tidak akan menuntut untuk diangkat me可adi Calon Pegawai Negeri Sipil Apa融S画

Negara, yang dibuktikan dengan surat pemyataan;

h. Memp皿yai pendidikan, kecalkapan, keahlian dan ketrampilan yang diperlukan;

2. Persyaratan Khusus

a.垂ozah pelamar yang diakui adalg血的vah yang diperoleh dari Perglm靭Tinggi

Negeri/Swasta yang program studinya tel‘血mendapatk劃し串n penye重enggara劃d証

Kementerian Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kementerian Ris鏡’

TeknoIogi, dan Pendidikah Tinggi ;

b. Kualifikasi Pendidikan sesuai dengan Rincian Fomasi Tenaga Tekn主s Non PNS

Sebagaimana tercantum dalam l劃nPiran l ;

Ⅲ. TAHAPAN K田GIATAN DAN JADWAL SELEKSI

NO �TAHAPANKEG霊ATAN �WAKTU �LOKAS霊 

l �PengumumandanPendaftaranTenaga �14裏16Apri]2021 �websiteKed壷Kota,i Med工aSosial,email DPUPR 
TeknisNonPNS 

2 �SeleksiAdministrasi �19-20Apri12021 �DPUPR 

3 �PengumunanHasilSeleksi �21Ap正2021 �WebsiteKediriKota, 
Administrasi ��emailDPUPR 

4 �PelaksanaanTesT山is �22Apri12021 �DPUPR　　　　　! 

5 �PengunumanTesTulis �23Apri12021 �websiteKediriK鴫! ema11DPUPR 

6 �PelaksanaanPsiko胎sdanWaⅥ阻nC紬a �26Å中でi12021 �DPUPR 

7 �PengumumanHasil �28Ap心細2021 �WebsiteKediriKota, ema1重DPUPR 



rV. PENDAFTARAN

L Kirimkan berkas lamaran tersebut dengan kelengkapan sebagai ber工kut:

a. Kelengkapan Berkas Lamaran

Berkas Lamaran berisi Surat lamaran harus ditulis tangan atau diketik deng細面ta h王t劃

dan ditandatangani sendiri oleh pelamar dengan menyebutkan l (satu) p組h紬胴鵬

fomasl yang akan dilamar, ditujukan kepada Kepala Dinas Peke屯aan Um耽n d袖

Penataan Runng Kota Kediri dilampiri dengan:

1) Daftar Riwayat Hidup

2) Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;

3) Sc紬a捌h晦ra軸ir sesual dengan kunl搬asi pendidikan y狐g dipersyarathan;

4) Scan trauskrip nilai akademik terakhir ses脚i dengan kua雌k料pendidihan yang

dipe購yaJ瓢瞭劃;

5) S榔琉Pe軍陣y貌駁蘭書deng紬調節軸a主Rpさ0・000;

6) Pas foto te血aru 4x6, dengan fomatjp効peg

b. Penyampaian Berkas Lamaran

Berkas lamaran dikompres dalam l (Satu)珊e *.zip/辞・rar dan dikirim mela虹emall ke

alamat dpupr@kedirikota,gO.id dengar]し∴s巾ek email : NonPNS」ねma

PelamarPenempatan yang dilamar (contoh‥ NonPNS_Rizky Yulianto Prabowo」)idang

Tata R脚ng) paling lambat tangga1 16 Apri1 2021 sampai dengan puku1 23.59 W職

c. Seleksi Administrasi Berkas Lamaran

l) Berkas lamaran akan diveri批asi oleh Pan王tia secara te血tup, Panitia融ak melay程壷

konfimasi dan klarifikasi dengan pelamar;

2) Panitia akan melakul櫓n seleksi administrasi dengan sistem gugur ses脚i de鴨an

PerSyaratan yang ditentukan;

3) Peserta yang lolos seleksi administrasi akan disampaikan me劇ui wt軸te

https://w.kedirikota.go.id/　dan akan dihubungi mela血l email

dp櫨町@ked証ko血go.王d・

d_血fomas王　terka王t pendaftaran y組g kurang jelas dapat drt抑yakan mela旭　ema圭l

dp岬重@誌d誼同軸.登かid.

V. K皿TENTUAN SELEKSI UJ]AN

l. Tes uian Tulis akan dilaksanakan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota

Kediri.

2. Tes Uji狐Tulis akan dilaksanakan tangga1 22 Apri1 202上1okasi Ujian di Dinas Peke軸an

Umun Dan Penataan R脇ng Kota Kediri Mulai pukul O8.00 VAB sampai dengan selesal.

3. Peserta hadir l jam sebelum sesi pelaksanaan申an dan bagl yang terlambat宜d並

diperkenankan皿tuk masuk ke ruang申an dan tidak diberi kesempatan untuk mengikuti

叫lan Pada sesi be正kutnya seuta dianggap gugur;

4. Peserta w弾b membawa kartu identitas (KTP/SIM)



5. Materi uian Tes Tulis disesualkan deng狐kompetensI PeSerta.

6. Pes観ta y狙g lolos Tes T山s akan disamprikan me血ui w由rsite塾P§:〃ww.k軸rikota.go.id/

dan akan dihubunngi melalui email dpupr@kedirikota.go.id.

7. Psikotes dan Waw狐Cara akan dilaksanakan tangga1 26 Apr王1 2021 deng紬Iokas江面狐di

Dinas Peke巾aan Umum Dan Penataan Ruang Kota Kediri Mulai puku1 08.00 WIB sam坤l

deng紬se重e泌i-

8. Peserta yang dinyatakan LULUS dan DITERIMA sebagai Tenaga Te血is Non PNS di

Lingkungan Di脇s Peke垂vn Umum d弧Penataan R脚g Kota Kediri akan disampaik組

melalui website　垣yps://w.kedirikota.go‘id/ dan akan dihub皿gi melalui email

dpupr@ked虹kota.go.id pada tangga1 28 Apri1 2021, untuk selapj血ya men紬datangahi

berkas kontrak ke寄a.

VI. LAIN-LÅIN

l. Kelulusan pelamar pada setiap tahapan tes ditentukan oleh kemampuan dan kompetensi

pelamar. Åpabila ada pihak/oknum yang menawarkan jasa dengan menjar亘ikan dapat diterima

me車adi Tenaga Teknis Non PNS di lingk脚gan Dinas Peke屯aan Umun dan Penataarl Ruang

Kota Ked証dengan meminta imbal細帥en如’maka pe血afan tersebut ada伽P軸ipr弧

Panitia tida軸ert紬鰐u田gjawab atas peめuata叩ihakfok剛m terSedut;

之. Kep血糊n Panha dalam hal ke皿膿an pe蘭がt班毎I租mar車軸iap血hap t既bers憾

mutlak dan tihak dapat diganggu gugat;

3. Apabila pelamar m針調b壷kan keteranga訪data yang tidak be脚r9 dan di kemudian血i

diketahui, baik pada setjap tahapan tes maupun setelg血menandatangani kontrak Tenaga

Teknis Non PNS, maka Di皿as Peke垂抑Umum d紬Penataan Ruang Ko也Kediri berhak

menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau memberhentikan Tenaga Tek血s No龍P鵬.

Kedirエフ　　Apr= 202教

Plt. KEPALA DINAS PEKER掃AAN“町期間期し



Lampiran l

RENCIAN FORMASI PENGADAAN PEGAWAI NON PNS / KONTRAK

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA KEDIRI

TAHUN 202 1

甘OR】ⅧÅ説 P亜細亜珊Å亨ÅN K廿Åし重斑融ÅSi

PEND Ⅱ)皿N

§YÅ蹴ÅT

Te脇ga

T-eknik Sipil

B i dang

Tata Ruang

M紺即aSai Aplikasi

Perhi tungan Strukt脚

Meng脚Sai Å軌ikasi G昭鮎

1 � � � �(AutoCADd田) ーMenguasaiGISdiutamakan -Memilikipengalamanke尋 minima12th 

2 �Tenaga TeknikSipil �匡iぬng BinaMarga �ll ) �D与/Sl l �職Men即a§aうÅ軸ねsi PerhitunganStru鳳If ーMenguasaiAplik料Grafis 

2 l ����(AutoCADdH) ーMenguasaiGISdiutamak弧 ーMem霊l埋れg血紬k刊 minima11th 

3 ! �Tenaga Tek皿ik �Bidang BinaMarga l �1 l �D3/Sl i �-MenguasaiPemrogr劃nan berbasisdata ーMe調執1aSa宣pemO邸租鵬紬 

Informatika ����SySte皿i皿鵡皿asi ーMenuasaims.Accscs/ Dbase/Oraclediutamakan 一Memilikipengalamanke竜a minimallth 

4 � �:三三二三 �王 �十S之 �「議書豊甜 i午 i �l⊥e暮l租ga Teknik �I闘組g TataRunng �l i �i紺D∠ I �「博樹乱闘型l雌肌皿騰 ∴(AutoCA勘cOREL/SCETC H-UP,d11) 

Arsitektur i ����-MenguasaiGISdiutamck劃 -Memilikipengalamankeぜa ~皿壷m観12也　　青 

15 ) �!理馳甜 Teknik �B追蝕g BinaMarga ! �2 1 �ls主催之 ! �ーMenguasaiAplika BerbasisGIS(ArchMÅP, WebG工S,dl青) 

Perencanaan lWijaya旺皿 ����-Memaham王das狐一dasar 口蓋謹謹軽口 

Koぬ/

Planologi

minima1 2 th


