
 
 

 

 

 

 

 

PENGUMUMAN 
Nomor : 4401/IT2.III/B/KP.01.00/2022 

 

 

TENTANG 

 

PENERIMAAN CALON PEGAWAI KONTRAK FUNGSIONAL PETUGAS KEAMANAN  
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  

TAHUN ANGGARAN 2022 

 

Dalam rangka memenuhi kebutuhan Pegawai Kontrak Fungsional di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh 

Nopember (ITS), maka bersama ini kami umumkan penerimaan Pegawai Kontrak Fungsional Petugas 

Keamanan.  Adapun persyaratan dan tata cara seleksi penerimaan adalah sebagai berikut: 

 

I. NAMA JABATAN, KUALIFIKASI PENDIDIKAN  

Calon Pegawai Kontrak Fungsional dengan jabatan Petugas Keamanan di lingkungan Institut 

Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Tahun Anggaran 2022, dengan persyaratan sebagai berikut : 

 

A. PERSYARATAN UMUM 

 

1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada 

Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

2. Sehat Jasmani dan Rohani; 

3. Tidak terafiliasi pada ideologi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. 

4. Tidak pernah menggunakan narkotika, obat-obatan terlarang atau sejenisnya; 

5. Berkelakuan baik dan tidak pernah memiliki rekam jejak kejahatan atau tidak pernah dipenjara 

berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; 

6. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat 

sebagai PNS/Anggota TNI/POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta; 

7. Tidak berkedudukan sebagai CPNS atau PNS atau Anggota Polri atau TNI; 

8. Berusia paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun pada saat pelamaran; 

9. Tidak sedang menempuh pendidikan dan/atau pelatihan, dengan perjanjian ikatan dinas/wajib kerja;  

10. Tidak sedang menjalani ikatan dinas/wajib kerja dalam bentuk apapun dengan institusi/lembaga/ 

perusahaan/perguruan tinggi; 

11. Telah mendapatkan vaksin covid-19 minimal dosis 2; 

12. Bersedia bekerja dalam masa kontrak kerja selama 2 tahun, dengan opsi perpanjangan kontrak kerja 

berbasis kinerja, maksimal 1 (satu) kali perpanjangan;dan 

13. Bersedia memulai bekerja pada tanggal 8 Agustus 2022. 

 

B. PERSYARATAN KHUSUS  

 

1. Memiliki kualifikasi pendidikan minimal SMA/SMK Sederajat yang dibuktikan dengan 

fotokopi/salinan sah ijazah; 
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2. Memiliki Sertifikat / Ijazah Pelatihan Pengamanan dari Lembaga Pendidikan Polri atau Lembaga 

yang telah mendapatkan izin dari Kapolri (minimal Gada Pratama); 

3. Memiliki Surat Izin Mengemudi kendaraan roda dua dan/atau roda empat; 

4. Diutamakan memiliki sertifikat pelatihan terkait Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan 

(K3L); 

5. Mengetahui standar operasional prosedur Keamanan dan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan 

Lingkungan (K3L); 

6. Mampu menggunakan peralatan keamanan dan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan 

(K3L); dan 

7. Mampu mengoperasikan komputer dan internet.  

 

C. PERSYARATAN FISIK 

1. Berjenis kelamin Laki – Laki/Perempuan, diutamakan berjenis kelamin Laki - Laki;  

2. Memiliki tinggi badan minimal 168 cm dan berat badan ideal dan proposional;  

3. Tidak memiliki penyakit serius, penyakit dalam, dan/atau patah tulang , dan/atau penyakit lainnya 

yang bisa mengganggu pekerjaan; 

4. Tidak memiliki tato atau tindik;  

5. Tidak buta warna atau kelainan lain pada mata; dan 

6. Tidak menggunakan kacamata.  

 

II. TATA CARA PENDAFTARAN 

 

A. PENDAFTARAN ON LINE 

1. Pelamar melakukan pendaftaran secara online pada http://rekrutmen.its.ac.id, mulai tanggal 11 Juli 

2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022 pukul 23.59 WIB.  

2. Ikuti petunjuk dan langkah dalam pengisian formulir pendaftaran secara on-line; 

3. Pelamar harus mengunggah (upload) dokumen berkas lamaran beserta lampirannya; 

4. Bagi peserta yang telah berhasil melakukan pendaftaran secara online, selanjutnya akan dilakukan 

evaluasi administrasi oleh panitia. 

 

B.  BERKAS LAMARAN 

1. Peserta membuat surat lamaran menggunakan aplikasi komputer dalam Bahasa Indonesia ditujukan 

kepada:  

Rektor ITS  

Kampus ITS, Sukolilo 

Surabaya 60111 

2. Pelamar harus mengunggah (upload) beberapa dokumen sebagai berikut:  

a. Surat lamaran; 

b. Scan identitas (KTP/Paspor/SIM) yang masih berlaku; 

c. Scan semua ijazah dan transkrip asli Pendidikan Terakhir; 

d. Daftar Riwayat Hidup lengkap; 

e. Pas foto ukuran 4 x 6 berwarna, berpakaian formal; 

f. Scan masing – masing dokumen persyaratan khusus; 

g. Surat pernyataan tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan 

yang memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas 

permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS/Anggota TNI/POLRI atau 

diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta bermaterai 10.000  (contoh surat 

terlampir A); 

http://rekrutmen.its.ac.id/


h. Surat Pernyataan tidak sedang terikat kontrak kerja /perjanjian /ikatan dinas pada instansi lain 

bermaterai 10.000  (contoh surat terlampir B); 

i. Surat Pernyataan bersedia melaksanakan penugasan piket pada hari libur bermaterai 10.000 

(contoh surat terlampir C) 

j. Surat keterangan sehat jasmani dari dokter Pemerintah (minimal Puskesmas); 

k. Scan bukti pengalaman kerja (jika ada); dan 

l. Scan bukti pelatihan (jika ada). 

3. Surat Lamaran beserta semua berkas pendukung di unggah (upload) melalui laman 

http://rekrutmen.its.ac.id paling lambat pada tanggal  15 Juli 2022. 

4. Untuk berkas lamaran dalam bentuk hardcopy diserahkan kepada panitia pada saat pelaksanaan 

pemberkasan setelah peserta dinyatakan diterima (jadwal akan disampaikan kemudian). 

 

III. JADWAL SELEKSI DAN UJIAN 

 

TAHAPAN SELEKSI 

1. Seleksi Administrasi 

a. Pelamar dinyatakan lulus seleksi administrasi apabila memenuhi seluruh persyaratan dan 

ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka romawi I dan II; 

b. Peserta yang dinyatakan lolos seleksi administrasi akan diumumkan melalui laman 

http://rekrutmen.its.ac.id pada tanggal  19 Juli 2022, dan akan menerima kartu tanda peserta 

melalui alamat email masing-masing untuk dicetak; dan 

c. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi berhak mengikuti Uji Kompetensi. 

 

2. Uji Kompetensi 

a. Pelamar yang dapat mengikuti uji kompetensi adalah Pelamar yang dinyatakan lolos seleksi 

administrasi;  

b. Materi uji kompetensi: tes tulis dan tes fisik  

c. Pada saat pelaksanaan uji kompetensi, setiap pelamar wajib menunjukkan Kartu Tanda Peserta 

ujian dan  Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Kartu Identitas asli yang masih berlaku; 

d. Pelaksanaan uji kompetensi, dilaksanakan pada : 

Tanggal  : 22 sd 25 Juli 2022 

Tempat : Di infokan lebih lanjut  

Materi uji kompetensi : tes tulis dan tes fisik 

e. Peserta yang dinyatakan lolos uji kompetensi akan diumumkan melalui laman 

http://rekrutmen.its.ac.id pada tanggal  27 Juli 2022; 

f. Pelamar yang dinyatakan lulus uji kompetensi berhak mengikuti Seleksi Wawancara. 

 

3. Seleksi Wawancara  

a. Pelamar yang dapat mengikuti seleksi wawancara adalah Pelamar yang lolos uji kompetensi tes 

tulis dan tes fisik; 

b. Pada saat pelaksanaan wawancara, setiap Pelamar wajib menunjukkan Kartu Tanda Peserta 

Ujian  dan  Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Kartu Identitas asli yang masih berlaku; 

c. Pelaksanaan  Wawancara, dilaksanakan pada : 

Tanggal  :  29 Juli 2022 

Tempat :  Di infokan lebih lanjut  

 

IV. PENETAPAN KELULUSAN 

a. Peserta dinyatakan lulus berdasarkan hasil integrasi nilai Wawancara dengan pimpinan ITS; 

b. Pengumuman kelulusan pada tanggal 1 Agustus 2022 melalui laman http://rekrutmen.its.ac.id; 

http://rekrutmen.its.ac.id/
http://rekrutmen.its.ac.id/
http://rekrutmen.its.ac.id/
http://rekrutmen.its.ac.id/


c. Keputusan Ketua Panitia Seleksi tidak dapat diganggu gugat; 

d. Peserta yang dinyatakan lulus, wajib melengkapi/menyerahkan berkas (hardcopy) sebagai 

Pegawai Kontrak Fungsional pada tanggal 5 Agustus 2022 dan mulai melaksanakan tugas pada 

tanggal 8 Agustus 2022. 

 

V. KETENTUAN LAIN 

1. Setiap pelamar wajib mematuhi dan mengikuti seluruh ketentuan/persyaratan seleksi yang 

ditetapkan. 

2. Apabila dikemudian hari pelamar terbukti memberikan data yang tidak benar/sesuai dengan fakta 

atau melakukan manipulasi data maka kelulusan yang bersangkutan dinyatakan batal dan/atau yang 

bersangkutan diberhentikan sebagai Calon Pegawai Kontrak Fungsional. 

3. Pelamar yang sudah dinyatakan lulus wajib mengabdi dan tidak mengajukan pengunduran diri dari 

ITS dengan alasan apapun, selama masa kontrak kerja. Apabila mengundurkan diri sebelum jangka 

waktu kontrak kerja berakhir, maka Pelamar dimaksud wajib membayar ganti rugi atas sisa masa 

kontrak kerja yang belum dijalani. 

4. Bagi pelamar yang mengundurkan diri setelah dinyatakan lulus seleksi wajib membuat surat 

pernyataan mengundurkan diri yang ditandatangani di atas materai Rp. 10.000,- 

5. Pelayanan informasi terkait pelaksanaan seleksi Pegawai Kontrak Fungsional ITS Tahun 2022 dapat 

melalui whatsapp chat 085655612373 atau Email : rekrutmen@its.ac.id 

6. Pengumuman yang berkaitan dengan kelulusan pada setiap tahap seleksi hanya dilakukan melalui  

laman http://rekrutmen.its.ac.id (tidak ada proses surat-menyurat). 

7. Seluruh tahapan seleksi TIDAK DIPUNGUT BIAYA APAPUN. 

Demikian untuk menjadi perhatian. 

 

Surabaya,  

Ketua Panitia, 

 

 ttd 

 

Dr.Eng. Ir. Ahmad Rusdiansyah, M.Eng., 

CSCP, CLTD 

NIP 196811091995031003 

Catatan 
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LAMPIRAN A 
 

SURAT PERNYATAAN 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

 

N a m a : ……………………………………………………………… 

Tempat dan tanggal lahir : ……………………………………………………………… 

Agama : ……………………………………………………………… 

Alamat : ……………………………………………………………… 

 

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya : 

 

1. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang 

telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan sesuatu tindak 

pidana kejahatan; 

 
2. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak 

dengan hormat sebagai Pegawai Negeri/Anggota TNI/POLRI atau diberhentikan 
tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta; 

 
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di 
muka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh 
Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar. 

 

 

……………………..,…………………  

Yang membuat pernyataan, 

Materai 10.000 

 

 

 

.............................................. 
 

  



LAMPIRAN B 

SURAT PERNYATAAN 
 
 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

 

N a m a : …………………………………………………………………… 

Tempat dan tanggal lahir : …………………………………………………………………… 

Agama : …………………………………………………………………… 

Alamat : …………………………………………………………………… 

 

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya tidak sedang terikat kontrak 

kerja/perjanjian kerja/ikatan dinas pada instansi lain. 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di muka 

pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh yang berwenang, apabila 

di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar. 

 

…………………….., …………………  

Yang membuat pernyataan, 

 

Materai 10.000 

......................................................... 

  



LAMPIRAN C 

SURAT PERNYATAAN 
 
 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

 

N a m a : …………………………………………………………………… 

Tempat dan tanggal lahir : …………………………………………………………………… 

Agama : …………………………………………………………………… 

Alamat : …………………………………………………………………… 

 

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bersedia melaksanakan penugasan 

piket pada hari libur.  

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di muka 

pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh yang berwenang, apabila 

di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar. 

 

…………………….., …………………  

Yang membuat pernyataan, 

 

Materai 10.000 

......................................................... 

 

 


