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PENERIMAAN PEGAWAI TETAP NON PNS

DI LINGKUNGAN INSTITUT TE(NOI.OGI SEPULUH NOPEMBER TAHUN 2019

Dalam rangka memenuhi kebutuhan pegawai tetap Non PNs di lingkun8an lnstitut Teknologi Sepuluh Nopember

{lTs), maka bersama ini kami umumkan bahwa lTs akah melaksanakan penerimaan pegawai tetap Non PNS

sejumlah 18 petawai. Adapun persyaratan dan tata cara seleksi penerimaan adalah sebagai berikut :

1. KUAI.IFI(ASIAXADEMIX

JABATAN DESXRIPSI PEKERJAAN KOMPETENSI WAJIB KOMPETENSI
PENDUI(UNG

,UMLAH
FORMASI

Analis dan

Pengembang

1. Menganalisis
kebutuhan sistem

informasi.
2. Mendesain dokumen

kebutuhan dan basis

data.
3. Mendesain dan

mengembangkan
aplikasiberbasis web.

4. Melakukan perawatan
aplikasi berbasis web.

1. Menguasai pemodelan

UML.

2. Menguasai pemodelan

ER,

3- Menguasai bahasa
pemrograman PHP.

4. Menguasai HTM[, CSS,

dan Javascript.
5. MenguasaiSQ[.
6. Mampu menggunakan Git

vcs_

1. Memahamikonsep
RestfutAPl.

2. Diutamakan yanB

menguasaisalah
satu framework
Laravel, Phalcon,

CodelBniter.
3. Dapat melakukan

administrasi/konfig
urasipada
Nginx/Apache.
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Pengembang

Aplikasi
Perangkat
Bergerak

1. Menganalisis
kebutuhan sistem
informasi

2. Mendesain dan
mengembangkan

aplikasi mobile unt!k
platform Android.

3. Melakukan perawatan

aplikasimobile
Android.

4.

1. Menguasai bahasa
pemroSraman Java atau
Kotlin.

2. MenguasaiAndroid SDK.

3. Memahamikonsep
RestfulAPl.

4. MenguasaiSQL.

5. Mampu men8gunakan Git
vcs.
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Pengembang
aplikasiback-
end

1. Mendesain dan
mengembanekan web

2. Melakukan perawatan
web service/APl.

3. Melakukan perawatan
API Gateway.

1. Menguasai bahasa
pemrograman lava
dan/atau PHP.

2. Memahamikonsep
RestfulAPl.

3. MenEuasaiSQt.
4. Mampu menSgunakan Git

vcs.
5. Dapat melakukan

administrasi/konfigurasi
pada Tomcat/NEinx.

1. Menguasai
framework SprinB.

z



JABATAN DESXRIPSI PEXERJAAN KOMPETENSIWAIIB KOMPETENSI

PENDUKUNG

JUMIAII
FORMASI

TeknisiServer
dan laringan

Mendesain dan
mengembangkan
jarin8an kampus dan
data center.
Melakukan perawatan
jaringan kampus dan
data center.
Mendesain dan
mengembangkan
infrastruktur multi-

Melakukan perawatan
infrastruktur multi-
server.
Melakukan

Pengemban8an dan
implementasi

Perangkat loT.

Menguasai konsep desain
dan manajemen jaringan
(kabel dan wi-Ii).
Men8uasai inter dan intra
domain protokol routing.
Menguasai konsep cloud
computing.
Mentusasikonsep
virtualisasi.
Dapat melakukan
konfigurasi server dan
jaringan (kabel dan wi-fi).
Dapat melakukan

manajemen virtualisasi
server dan storage area

2_

3.

7. Menguasai
pemrograman
sistem.
Pernah memiliki
pengalaman dalam
merancanS dan
implementasi loT.
Dapat melakukan
pengujian kapasitas
pada sistem
jaringan dan server.
Memiliki

Pengalaman dalam
bidant Devops.
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2. PERSYARATAN UMUM
2.1. War8a Negara lndonesia (WNl);
2.2. Berusia maksimal 35 (tiga puluh llma) tahun pada tanggal 1 September tahun 2019j
2.3. Sehat jasmani, rohani dan bebas NARKOBA;
2.4. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yanB

memiliki kekuatan hukum tetap;
2.5. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat

sebatai PNs/Anggota TNI/POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat seba8ai pegawai swasta;
2.6. Tidak sedanB terikat kontrak kerja/ perjanjian kerja/ikatan dinas pada instansi lain;
2.7. Lulusan (atau akan lulus) dari program studi D3/D4/S1 lnformatika, mu Komputer, Sistem tnformasi, Teknik

Komputer, atau Matematika.

3, PERSYARATAN KHUSUS PEI.AMAR
3.1. Pendidikan D3/D4lSariana dari Per8uruan Tinggi dan ProBram Studi terakreditasi minimat B yang diakui

Kemristekdikti;
3.2. Berasaldari program studi : lnformatika/llmu Komputer/Sistem tnformasi/Teknik Komputer/Matematika;
3.3. Bagipelamaryangtinggalmenunggu wisuda dapat melampirkan surat keterantan lulus.

4. TATA CARA PENDAFTARAN
4.1. Pendaftaran dilakukan secara online melalui laman htto://rekrutmen.its.ac.id, mulaitanggal 13 September

2019 sampai dengan tangSal 23 September 2019.
4.2. lkutipetunjuk dan langkah dalam pengisian formulir pendaftaran secara on-line;
4.3. Yang harus di unggah (upload) pada saat pendaftaran :

- scan identitas (KTP/Paspor/slM) yang masih berlaku;
- pas foto ukuran 4 x 6 berwarna, berpakaian formal;
- scan ijasah dan transk p aslij
- scan bukti pelatihan 0ika ada).

4.4. Satu peserta hanya mendaftar pada satu formasij
4.5. Peserta yang telah berhasil melakukan pendaftaran secara online, selanjutnya panitia akan melakukan

evaluasi administrasij



4.6. Peserta yang dinyatakan lolos seleksi administrasi akan diumumkan melalui laman
htto://rekrutmen.its.ac.id pada tanggal 27 September 2019, dan akan menerima kartu tanda peserta
melalui alamat email masing-masing untuk dicetak.

5. PENYERAHAN BERXAS LAMARAN
5.1. Peserta yanB dinyatakan lolos seleksi administrasi, membuat surat lamaran secara tertulis dalam Sohoso

,rdorreiid, ditujukan kepada:
Rektor ITS

Kampus lTt Sukolilo
Surabaya 60U1

5.2. Surat lamaran dilampiri :

a) Fotocopy KTP yang masih berlaku;
b) Fotocopy ilazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
c) Fotocopy buktiakreditasi Program Studi pada saat tahun kelulusan pelamar;

d) Daftar Riwayat Hidup;
e) Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 lembar (ditulis nama dibalik foto);
f) Surat Pernyataan tidak pernah dihukum penjara ata! kurungan berdasarkan putusan pengadilan

yang memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak pernah diberhentikan den8an hormat tidak atas
permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS/Anggota TNI/POLRI atau diberhentikan
tidak dentan hormat sebagai pegawaiswasta {contoh sutdt te dmph);

g) Surat Pernyataan tidak sedang terikat kontrak kerja /perianjian /ikatan dinas pada instansi lain,
bermaterai 6.000 (6ontoh sutdtte ompitl;

h) Sehatjasmanidan rohani/jiwa yang dibuktikan dengan surat keterangan dokterdariRumah Sakit
Pemerintah minimal tipe C.

i) Surat Pernyataan bersedia menandatangani perjanjian untuk tidak mengundurkan diri atau keluar
dari ITS dalam jangka waktu tertentu, bermatefti 6,OOO lcontoh sutot terlompir);

j) Ookumen portofolio berisidaftar proyek atau produk lnformation Technology (lT) beserta peran
yang dilakukan (oleh pelamar) baik semasa perkuliahan maupun ketika bekerja di perusahaan (jika

ada)
k) Mencantumkan referensi berisi nama, jabatan, hubungan dengan pelamar, dan nomor telepon

serta email (jika ada)
l) Eukti Pengalaman Kerja (jika ada);
m) Bukti Pelatihan Uika ada);
n) Bukti sertifikat TOEFL atau setara Uika ada);
o) Eerkas lamaran dimasukkan dalam stop map dengan ketentuan warna :

. Warna kuning untuk pelamar 51;

. Warna hUau untuk pelamar D4;

. Warna merah untuk pelamar D3j
p) Pada stop map bagian depan ditulis identitas pelamar antara lain rdmd pelomdL ldboton yong

dildmot.
5.3 Surat Lamaran beserta semua berkas pendukung diserahkan kepada panitia pada saat pelaksanaan Tes

Kompetensi Dasar {TKD) pada tanggal 3 Oktober 2019.

5. JADWAT TES (UJTAN)

6.1. Tes Kompetensi Dasar (TKD)

a) Pelaksanaan TKD dilaksanakan pada :

Hari / tanggal

Tempat
MateriTKD

Kamis,3 Oktober 2019
08.00 - 10.00 wrB
GedunB Pasca Sarjana
. Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), untuk menilai pen8uasaan pengetahuan

dan kemampuan mengimplementasikan nilai-nilai 4 (empat) Pilar
Kebangsaan lndonesi, yang meliputi : Pancasila; UUD 1945; Bhineka Tunggal
lka; Negara Kesatuan Republik lndonesia (sistem tata negara lndonesia,
baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sejarah



perjuangan bangsa, peranan bangsa lndonesia dalam tatanan regional
maupun global, kemampuan beabahasa lndonesia secara baik dan benar);

. Tes lntelegensi Umum (TlU), yang dimaksudkan untuk menilai:
kemampuan verbal, kemampuan numerik, kemampuan berfikir logis dan
kemampuan berfikir analistis.

b) Pada saat pelaksanaan TKD, setiap pelamar waiib menunjukkan Kartu Tanda Peserta Seleksi dan
Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Kartu ldentitas asli yang masih berlaku.

c) Peserta yang telah selesai mengikutiTKD, akan mengikuti Test Kompetensi Bidang (TKB)

6.2. Tes Kompetensi Bidang (TxB)

a) Pelamar yant dapat mengikuti TXB adalah pelamaryang telah mengikuti TKD;

b) Materi Ujian TKB bagi pelamar:
-Tes Tulis BidanB, Tes Praktek Bidang dan Tes Wawancara

c) Pada saat pelaksanaan TKB, setiap pelamar wajib menunjukkan Kartu Tanda Peserta Seleksi dan
Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Kartu ldentitas asliyang masih berlaku;

d) JadwalTKB, sebagai berikut :

. Tes Tulis Bidang, Tes Praktek Bidan8, dan Tes Wawancara pada tanggal 08 Okober 2019

. Tes Psikologi pada tanggal 09 Oktober 2019

6,3. Pengumuman hasil seleksi pada tanBgal 21 Oktober 2019 melalui laman htto://rekrutmen.its.ac-id dan
laman [!]D/!qyLiE aqiq

7. tAtN - tAtN
7.1. Penetapan/keputusan Panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diSanggu guEatj
7.2. Pengumuman yanB berkaitan dengan kelulusan pada setiap tahap seleksi hanya dilakukan melalui laman

http://rekrutmen.its.ac.id dan laman htto://www.its.ac.id (tidak ada proses surat-menyurat).
7.3. lnformasi rekrutmen :

AnyW.,lndah M
Telp. (031)5994251-55 Pes. 1019 dan 1020
Hp.08L327522027
Email : rekrutmen@its.ac.id

Demikian untuk menjadi perhatian.

Surabaya, 09 September 2019
Ketua Panitia

ttd

Dr.Eng.lr. Ahmad Rusdiansyah, M.Eng.
NtP. 196811091995031003


