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 Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus membuka pengadaan 

jasa tenaga pendukung Tahun Anggaran 2022 dengan spesifikasi sebagai berikut: 

1. 2 (dua) orang Tenaga Pendukung Teknis Desain Grafis 

a. S1 / D4 Multimedia, Desain Komunikasi Visual, atau Ilmu Komunikasi; 

b. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3.00 dari skala 4.00; 

c. diutamakan memiliki pengalaman minimal 1 (satu) tahun di bidang desain grafis  

d. nemiliki portofolio yang menarik dan bisa dipertanggung jawabkan 

e. mampu mengoperasikan software desain (adobe family, canva) dan Office (Ms.Office); 

f. memiliki kemampuan bahasa Inggris yang baik.  

g. memiliki motivasi kerja yang baik; 

h. mampu bekerja independen dan efektif bekerja dalam tim;  

i. mampu bekerja di bawah tekanan; dan  

j. tidak menuntut untuk diangkat menjadi ASN dan PPPK. 

2. 1 (satu) orang Tenaga Pendukung Kearsipan  

a. Pria/Wanita dengan usia maksimum 28 tahun; 

b. pendidikan minimal DIII Kearsipan/ Administrasi Perkantoran; 

c. mampu bekerja secara cepat dan di bawah tekanan; 

d. memiliki motivasi kerja yang baik, disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas yang 

diberikan; 

e. mampu bekerja secara teliti dan cermat; 

f. mampu bekerja independent dan efektif bekerja dalam tim; 

g. diutamakan memiliki pengalaman bekerja di bidang kearsipan; dan 

h. tidak menuntut untuk diangkat menjadi ASN dan/atau PPPK. 

3. 1 (satu) orang Tenaga Pendukung Penerima Tamu  

a. Perempuan dengan usia maksimum 28 tahun; 

b. Pendidikan minimal D3 Ilmu Komunikasi/Sekretaris/Sastra Inggris; 

c. Komunikatif, dan menguasai percakapan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris 

secara lancar dan baik; 

d. Memiliki motivasi kerja yang baik, disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas yang 

diberikan; 

e. diutamakan memiliki pengalaman sebagai penerima tamu; dan 

f. Berpenampilan menarik dan bersikap sopan dan ramah. 
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Pendaftaran dilakukan secara online melalui https://bit.ly/Rekrutmen-KEK sampai dengan 

tanggal 17 November 2022. Hasil seleksi administrasi akan diumumkan melalui website 

https://kek.go.id pada tanggal 23 November 2022. Keputusan mengenai pengadaan jasa tenaga 

pendukung Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK Tahun 2022 ini tidak dapat diganggu gugat. 

  Demikian pengumuman ini disampaikan untuk menjadi perhatian. 

 

Jakarta, 14 November 2022 

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 

 

 

 

 

Noviar Iskandar 
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