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Universitas Sriwijaya akan menyelenggarakan seleksi penerimaan Pegawai Tenaga Harian Lepas
untuk Anggota SATPAM dalam lingkungan Universitas Sriwijaya tahun 2017, dengan ketentuan
dan persyaratan sebagai berikut :
I. INFORMASI UMUM
1. Pendaftaran dimulai tanggal 03 s.d. 10 Januari 2017;
2. Tahapan proses seleksi terdiri dari:
a. Seleksi Administrasi
b. Tes Psikologi
c. Tes Pemeriksaan Kesehatan dan Narkoba
II. PERSYARATAN UMUM
1. Warga Negara Indonesia (WNI);
2. Berusia minimal 18 tahun maksimal 36 tahun;
3. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan yang dipersyaratkan;
4. Memiliki kecakapan, keahlian dan keterampilan sebagai SATPAM Profesional;
5. Memiliki fostur tubuh ideal sebagai SATPAM
6. Sehat jasmani, rohani dan bebas NARKOBA;
7. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum penjara atau kurungan badan.
III. TATA CARA MENGIKUTI SELEKSI
A. PENDAFTARAN

1. Pelamar membuat surat lamaran dalam Bahasa Indonesia, ditulis tangan sendiri
menggunakan tinta hitam huruf balok dan ditujukan kepada Rektor Universitas
Sriwijaya dengan alamat Jalan Palembang - Prabumulih KM 32 Indralaya Ogan
Ilir, Sumatera Selatan. Lamaran dikirimkan melalui PO BOX 9999 PG 30000.
Lamaran ditandatangani oleh pelamar tanpa materai, dengan melampirkan :
a. Fotocopy KTP yang masih berlaku;
b. 6 (enam) lembar pas foto berwarna ukuran 3 x 4 cm (gambar muka tampak utuh);
c. Fotocopy Ijazah SLTA atau sederajat dan disahkan (dilegalisir) oleh pejabat yang
berwenang, (surat keterangan lulus tidak dapat digunakan untuk lamaran ini);
d. Fotocopy sertifikat pelatihan SATPAM (diutamakan calon yang memiliki IJAZAH
pelatihan SATPAM yang dikeluarkan oleh POLDA);
e. Fotocopy surat pengalaman kerja di Pemerintah, BUMN/BUMD (Jika ada/memiliki);
f. Surat pernyataan tidak terikat kontrak dengan instansi/perusahaan lain;
g. Tinggi Badan minimal 160 cm.
2. Berkas lamaran dimasukkan dalam sampul amplop coklat dan pada pojok kanan atasnya
ditulis lamaran SATPAM
3. Berkas lamaran disusun dengan urutan seperti ururan a – f butir A.1. tersebut diatas.
4. Berkas lamaran yang diterima untuk seleksi ini hanya lamaran yang dikirim melalui PO
BOX 9999 PG 30000.
5. Lamaran untuk SATPAM yang pernah disampaikan sebelum pengumunan ini diterbitkan
dianggap tidak pernah ada atau tidak akan disertakan dalam seleksi ini.

B. TAHAP VERIFIKASI BERKAS LAMARAN DAN PENGUMUMAN HASIL

SELEKSI ADMINISTRASI
Panitia akan melakukan verifikasi terhadap berkas lamaran yang masuk. Selanjutnya panitia
akan mengumumkan hasil seleksi administrasi berikut informasi jadwal pelaksanaan Tes
secara bertahap. Bagi pelamar atau calon peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi
administrasi akan diberikan kartu peserta seleksi.
C. PELAKSANAAN UJIAN DAN PENGUMUMAN

Pelaksanaan ujian dan pengumuman hasil ujian akan diinformasikan dikemudian.
IV. KETENTUAN LAIN-LAIN
- Seluruh tahapan seleksi tidak dipungut biaya apapun;
- Apabila peserta seleksi yang ditetapkan diterima tidak mendaftarkan diri kembali atau tidak
melengkapi berkas lamaran yang dipersyaratkan pada waktu yang ditentukan, maka yang
bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri;
- Peserta seleksi wajib mematuhi dan mengikuti ketentuan yang ditetapkan;
- Tidak melayani tes susulan;
- Penetapan/keputusan Panitia Seleksi Pegawai Tenaga Harian Lepas untuk Anggota
SATPAM dalam lingkungan Universitas Sriwijaya tahun 2017 bersifat mutlak dan tidak
dapat di ganggu gugat;
- Lamaran yang diterima sebelum tanggal pengumuman ini diterbitkan dianggap tidak ada,
yang bersangkutan harus mengirimkan lamaran kembali;
- Hal-hal lain yang belum diatur akan ditetapkan dan diumumkan kemudian.

Indralaya, 30 Desember 2016
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