
 
 
 
 
 
 
 

PENGUMUMAN 
Nomor : 1032/KP.01.00/SJ/02/2021 

TENTANG 

KETENTUAN PELAKSANAAN UJI KESESUAIAN JABATAN 
PENGISIAN JABATAN KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN/KOTA 

 
 Sehubungan dengan Pengumuman Nomor 1016/KP.01.00/SJ/02/2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang 
Seleksi Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota Periode Ke-2, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut: 

1. Peserta wajib hadir di lokasi paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum pelaksanaan Wawancara Uji 
Kesesuaian Jabatan untuk melakukan registrasi dan validasi berkas pendaftaran; 

2. Pada saat registrasi akan dilakukan validasi berkas pendaftaran, Peserta wajib menunjukkan dokumen 
persyaratan sebagai berikut: 
a. Asli Kartu Tanda Penduduk; 
b. Asli atau fotokopi yang sudah dilegalisir Ijazah yang dipersyaratkan; 
c. Asli atau fotokopi yang sudah dilegalisir Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir; 
d. Asli atau fotokopi yang sudah dilegalisir Surat Keputusan pengangkatan dalam jabatan sekurang-kurangnya 

Jabatan Pengawas atau Jabatan Fungsional Ahli Muda yang pernah dijabat paling singkat 3 (tiga) tahun; 
e. Asli atau fotokopi yang sudah dilegalisir Sertifikat Diklat Kepemimpinan atau Diklat Fungsional sesuai 

persyaratan. 
3. Peserta Wawancara Uji Kesesuaian Jabatan wajib menaati Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian 

Disease (COVID-19) selama mengikuti wawancara Uji Kesesuaian Jabatan dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. Wajib membawa surat keterangan hasil rapid test antigen/PCR dengan hasil negatif yang masih berlaku 

(masa berlaku paling lama 3 x 24 jam sejak tanggal pemeriksaan); 
b. Wajib menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga menutupi dagu. Jika diperlukan 

pelindung wajah (faceshield) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan; 
c. Peserta Uji Kesesuaian Jabatan tidak diperkenankan singgah ke tempat lain selain ke tempat Uji 

Kesesuaian Jabatan; 
d. Tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain; 
e. Menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan/atau 

menggunakan hand sanitizer; 
f. Membawa alat tulis pribadi; 
g. Peserta yang berasal dari wilayah yang berbeda dengan lokasi Uji Kesesuaian Jabatan mengikuti ketentuan 

protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Pemerintah. 
4. Peserta yang tidak mengikuti wawancara uji kesesuaian jabatan dianggap gugur. 

Demikian pengumuman ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. 
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