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PENGUMUMAN
NOMOR : 420 lUn.1 0.01B.11KP.00.1 1212020

SELEKSI PENERIMAAN PEGAWAI KONTRAK BLU
UIN WALISONGO SEMARANG

TAHUN ANGGARAN 2O2O

Universitas lslam Negeri (UlN) Walisongo Semarang membuka rekrutmen PEGAWAI
KONTRAK BLU Tahun 2020 untuk ditempatkan di lingkungan UIN Walisongo, dengan
rincian sebagai berikut:

1. KEBUTUHAN FORMASI PEGAWAI KONTRAK
N

o
NAMA

JABATAN
KEBUTUHA
N FORMASI

KUALIFIKASI
PENDIDIKAN

LOKASI
PENEMPATAN

1 Sl Ekonomi/Manajemen
Pusat Pengembangan
Bisnis UIN Walisongo

2 Kasir o
Min.SMA/SMKSederajat Food Court Kampus 2 dan

3 UIN Walisongo

Kebersihan 3
Min. SMtuSMl(Sederajat Food Couft Kampus 2 dan

3 UIN Walisonoo

4
Customer
Service

4
Min. SMA/SMK/Sederajat Wisma UIN Walisongo

2. PERSYARATAN
A. Umum

a. Warga Negara lndonesia yang bertaqwa kepada Allah SWT, setia dan taat
kepada Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik lndonesia serta
sehat jasmani dan rohani.

b. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum penjara atau kurungan
berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan.

c. Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS/ anggota TNI/POLRI serta tidak
sedang terikat perjanjian kontrak kerja dengan instansi manapun.

d. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
e. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;

B. Khusus
(1) Manager

a) Pria (muslim)

b) Usia maksimal 35 tahun
c) Memiliki pengalaman minimal 3 tahun
d) Mampu mengoperasikan komputer (microsoft office, email dan program

kasir)
e) Jujur, teliti, cepat dan bertanggungjawab
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1 Manager

3



0
s)
h)

i)

Mampu bekerja di bawah tekanan
Tidak memiliki tato dan tidak buta warna
Memiliki loyalitas dan integritas tinggi
Tidak memiliki penyakit menahun dan bebas narkoba

(2) Kasir:
a) Wanita (muslimah)
b) Usia maksimal 25 tahun
c) Belum menikah
d) Berpenampilan menarik & ramah
e) Mampu mengoperasikan komputer (microsoft office, email dan program

kasir)
f) Jujur, teliti, cepat dan bertanggungjawab
g) Mampu bekerja di bawah tekanan
h) Tidak memiliki tato dan tidak buta warna
i) Memiliki loyalitas dan integritas tinggi
j) Tidak memiliki penyakit menahun dan bebas narkoba

(3) Kebersihan
a) Pria (muslim)
b) Usia maksimal 35 tahun
c) lslam dan tidak memiliki tato
d) Memiliki kemampuan teknis saluran air dan listrik lebih diutamakan
e) Tidak memiliki ikatan pekerjaan di tempat lain
f) Memiliki loyalitas dan integritas tinggi
g) Tidak memiliki penyakit menahun dan bebas narkoba

(4) Customer Service
a) Wanita (muslimah)
b) Usia Maksimal 25 tahun
c) Belum menikah
d) Berpenampilan Menarik & Ramah
e) Bersedia bekerja dengan jam kerja shift
f) Mampu mengoperasikan komputer (microsoft office, email dan program kasir)
g) Jujur, teliti, cepat dan bertanggungjawab
h) Mampu bekerja di bawah tekanan
i) Tidak Memiliki Tato dan tidak Buta Warna
j) Memiliki Loyalitas dan Integritas Yang Tinggi
k) Tidak Memiliki Penyakit Menahun dan Bebas Narkoba
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3. PERSYARATAN ADMINISTRASI

4. MEKANISME REKRUTMEN
Rekrutmen tenaga kontrak BLU dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut
1) Pendaftaran.
2) Seleksi berkas dokumen Lamaran.
3) Tes Wawancara.
4) Penetapan dan pengumuman hasil seleksi.

6. JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI.
No Keg iatan Tanggal

1 Pengumuman & Pendaftaran 24 sld 28 Pebruari 2020

2 Pengumuman Seleksi Administrasi 3 Maret 2020

Test Wawancara 4 Maret2020

4 Pengumuman Kelulusan akhir
E Pengarahan dan Pemberkasan 6 Maret 2020

7 Mulai Bekerja 10 Maret 2020
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a. surat lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam pada kertas folio bergaris di atas
materai Rp 6.000,- ditujukan kepada Rektor UIN Walisongo Semarang.

b. Pasfoto berwarna terbaru dengan latar belakang berwarna merih ukuran 4x6
sebanyak 2 (dua) lembar.

c. Fotocopy KTP yang masih berlaku.
d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku.
e. sehat Jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat Keterangan sehat dari

dokter/puskesmas/poliklinik.
f. Surat pernyataan tidak pernah dipeniara atau dipidana, diberhentikan dari

CPNS/PNS/pegawai swasta, tidak meniadi penqurus partai (contoh: tampiran t)
g. Surat Pernyataan bebas narkoba dan zat adiktif lainnya (contoh: lampiran )
h. Daftar Riwayat Hidup.
i. semua persyaratan administrasi sebagaimana huruf a sampai huruf h dimasukkan

dalam satu amplop warna coklat.

5. MEKANISME PENGIRIMAN BERKAS
1) Berkas lamaran dikirim kepada Yth: Rektor ulN walisongo semarang, alamat:

Jl. Walisongo 3-5 Semarang kode pos 50185.
2) Surat lamaran diserahkan kepada panitia paling lambat tanggal 2g pebruari 2o2o

pukul 16.00 WIB

5 Maret 2020



7. LAIN-LAIN
1. Semua informasi pengumuman rekrutmen Pegawai Kontrak akan di up load

melalui www.walisongo.ac. id
2. Seluruh proses pengadaan Pegawai Kontrak BLU UIN Walisongo Semarang TIDAK

DIPUNGUT BIAYA dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
3. Seluruh dokumen lamaran yang telah dikirim menjadi milik panitia dan tidak dapat

diminta kembali.
4. Bagi peserta yang diyatakan lulus seleksi wajib membuat surat pernyataan tidak

menuntut untuk diangkat menjadi ASN.
5. Keputusan Tim Pengadaan Pegawai Kontrak (TppK) BLU UIN Walisongo

Semarang tidak dapat diganggu gugat.
6. Pelayanan dan informasi terkait pelaksanaan rekrutmen Pegawai Konkak BLU UIN

Walisongo dapat menghubungi panitia pada hari Senin s.d Jum,at pukul 0g.00 s.d
16.00 WlB, atau melalui:

- call centre (024)7604554
- email: kepegawaian@walisongo.ac.id

Semarang, 24 Pebruari 2020

ala Biro AUPK,

ono

Tembusan :

Rektor UIN Walisongo Semarang (Sebagai laporan)
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Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :1. Tidak pernah dihukum penyara aiau kurungan U"rirr.rt.
mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena merakukan 

fn putusan pengadilan yang telah
2. ridak peinah oiu.ir'"i.r," a""e., nt,..iiia.;;:;;ffi1'.liJ'li;i::illi",i:l':."Tr""

hormat sebagai pegawai Negeri, atau diberhentikan tii"r o"ngun hormat sebagai pegawai

3. Tidak berkedudukan sebagai Calon pegawai Negeri/pegawai Negeri;4' Tidak menjadi pengurus dan/atau 
""cg*. p;;i ;"riritl o".ir,irn pernvataan ini saya buatdengan sesungguhnya, dan saya.berseJl ai,r",r, ai,nrt, iengaoiran serta bersedia menerima

i".,r,.,llXHi:?, 
yans diambit oteh pemerintah, ,p.uira oierlroian hari terbukti pernyataan saya

Lampiran I

yang bertanda tangan di bawah .n.coNToH: sURAT PERNYATAAN

Nama
Tempat dan tang8al lahir ;Agama 

:

Alamat
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Dengan ini saya menyatakan bahwa saya tidak pernah dan tidak akan terribat daram

!:,?go?,.:[ilT 
dan/atau pendistribusian obalobatan i"rr"irns, narkorika, .rt 

"airiirll"nDemikian pernyataan ini sava 
?::r_ 

O"lS:, sesungguhnya. apabita pernyataan sava initernyata dikemudian hari tid;k benar, mika rrv" dJo"i1" dituntut di pengadiran sesuaiperaturan perundang-undangan yang berlaku

Lampiran ll

CoNToH: SURAT PERNYATAAN BEBAS NARKOBA

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Tempat, tanggal tahir :

Agama :

Kewarganegaraan :

Pendidikan Terakhir :

Alamat :

Nomor Telp-/Hp :
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Male.ei Rp 6.000

( Nama Pelamar)


