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PENGUMUMAN 

NOMOR : 811.3/159/KOMINFO/2022 

 
Dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Lombok Utara, dengan ini kami membuka lowongan pekerjaan untuk 
Tenaga Teknologi  Informasi Tahun Anggaran 2022 dengan kualifikasi sebagai 
berikut: 
 
I. FORMASI PEKERJAAN YANG LOWONG 

No. Nama Pekerjaan Kualifikasi Pendidikan 
Jumlah 

Kebutuhan 

1. Programmer S1/D3, Teknik Informatika/ 
Teknik Komputer/ Sistem 
Informasi. 

1 orang 

2. Keamanan Jaringan S1/D3, Teknik Informatika/ 
Teknik Komputer/ Sistem 
Informasi. 

1 orang 

 
II. PERSYARATAN 

1.  PROGRAMMER 
a. Pria/Wanita, usia maksimal 30 tahun; 
b. Pendidikan minimal S1/D3, Teknik Informatika / Teknik Komputer/ 

Sistem Informasi; 
c. Menguasai minimal PHP, Java Script, HTML, CSS dan MySql; 
d. Menguasai dan berpengalaman menggunakan frame work CodeIgniter 

(CI) atau Laravel; 
e. Memiliki sertifikat keahlian pemrograman menjadi nilai tambah; 
f. Memahami Konsep RDBMS (Relational Database Management System); 
g. Mampu membuat aplikasi yang mempunyai tampilan menarik dan 

mudah digunakan; 
h. Mampu membuat dokumentasi aplikasi yang dibangun; 
i. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik, beretika baik dan santun 

serta berpakaian sopan dan rapi; 
j. Memiliki integritas, komitmen kerja yang baik dan sanggup bekerja 

secara mandiri dan tim. 
 

2. KEAMANAN JARINGAN 
a. Pria/wanita usia maksimal 30 tahun; 
b. Pendidikan minimal S1/D3, Teknik Informatika / Teknik Komputer/ 

Sistem Informasi; 
c. Memiliki pengalaman dan kemampuan menggunakan beberapa bahasa 

pemrograman; 
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d. Memiliki pengalaman dan kemampuan dalam memahami system 
keamanan jaringan komputer; 

e. Memiliki sertifikat keahlian Keamanan jaringan komputer menjadi nilai 
tambah; 

f. Mempunyai kemampuan untuk mendeteksi dan menganalisis gangguan 
keamanan jaringan; 

g. Memahami cloud security (nilai tambah); 
h. Mempunyai kemampuan dalam analisis dan perbaikan malware; 
i. Memiliki pengalaman dan kemampuan menggunakan system operasi 

Windows, Linux dll; 
j. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik, beretika baik dan santun 

serta berpakaian sopan dan rapi; 
k. Memiliki integritas, komitmen kerja yang baik dan sanggup bekerja 

secara mandiri dan tim. 
 

3. Dokumen lamaran terdiri dari : 
a. Foto copy ijazah berikut transkrip nilai yang dilegalisir (cap basah dan 

tanda tangan asli) masing-masing rangkap 2 (dua); 
b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku rangkap 2 

(dua); 
c. Pas foto terbaru berwarna ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar;  
d. Melampirkan bukti pendaftaran secara online; 
e. Curriculum vitae/resume; 
f. Nomor HP dan alamat email aktif yang bisa dihubungi; 
g. Melampirkan sertifikat keahlian bagi yang memiliki. 

 
III. TATA CARA PENDAFTARAN 

1. Pendaftaran penerimaan Tenaga Teknologi  Informasi Tahun Anggaran 
2022 dilakukan dari tanggal 12  s/d 28 April 2022 secara online melalui  
https://bit.ly/daftardiskominfoklu; 

2. Pelamar yang telah melakukan pendaftaran secara online agar mencetak 
Kartu/Tanda Bukti Pendaftaran yang telah dikirim melalui e-Mail masing-
masing pelamar; 

3. Semua dokumen lamaran sebagaimana point II.3 agar dibawa pada saat 
ujian tertulis; 

4. Pelamar yang persyaratannya kurang dari ketentuan yang ditetapkan 
dinyatakan gugur; 

 
IV. SELEKSI ADMINISTRASI : 

1. Seleksi administrasi dilaksanakan secara bertahap; 
2. Pengumuman kelulusan hasil seleksi administrasi akan diumumkan 

setelah selesai diseleksi/verifikasi berkas lamaran secara keseluruhan; 
3. Pengumuman kelulusan hasil seleksi adminitrasi dapat dilihat pada : 

a. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Utara 
b. Website  : https://diskominfo.lombokutarakab.go.id 
c. Facebook  : Diskominfo Kabupaten Lombok Utara 
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4. Pelamar yang Tidak Lulus Administrasi / tidak memenuhi syarat, berkas 
lamarannya tidak dikembalikan dan menjadi milik Dinas Komunikasi dan 
Informatika Kabupaten Lombok Utara; 

5. Pelamar yang dinyatakan lulus administrasi / memenuhi syarat berhak 
mengikuti Seleksi/Ujian Akademik; 
 

V. PELAKSANAAN SELEKSI/UJIAN  
1. Seleksi /Ujian terdiri dari tes tertulis, praktik dan wawancara; 
2. Seleksi/Ujian akan dilaksanakan secara bertahap; 
3. Jadwal dan tempat pelaksanaan Seleksi/Ujian akan diumumkan lebih 

lanjut. 
 

 
VI. KETENTUAN DALAM PELAKSANAAN SELEKSI/UJIAN  

1. Pada saat pelaksanaan Seleksi/Ujian tertulis, peserta membawa : 
a. Kartu Tanda Peserta Ujian dan KTP; 
b. Alat Tulis 

2. Peserta ujian yang tidak membawa Kartu Tanda Peserta Ujian dan KTP 
tidak diperkenankan mengikuti seleksi/ujian dan dinyatakan gugur. 
 

VII. PENGUMUMAN KELULUSAN HASIL SELEKSI/UJIAN (FINAL) 
1. Pengumuman hasil seleksi/ujian (final) dapat dilihat pada : 

a. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Utara; 
b. Website  : https://diskominfo.lombokutarakab.go.id 
c. Facebook  : Diskominfo Kabupaten Lombok Utara 

2. Keputusan bersifat mutlat dan tidak dapat diganggu gugat; 
3. Hal-hal lain yang belum dimuat dalam persyaratan ini akan diatur 

kemudian. 
 
Demikian Pengumuman ini disampaikan. 
 
 
 

Kepala Dinas, 
 
 

 
 
 

 
HAIRUL ANWAR, S.KOM 

NIP, 19691231 200112 1 019 
Pembina Tk. I (IV/b) 
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