KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
BERLIN
PENGUMUMAN
Nomor: 11/UMUM/KP/12/2021/02

PEMBUKAAN LOWONGAN PEKERJAAN SEBAGAI PEGAWAI SETEMPAT DI
KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI BERLIN
Sesuai Peraturan Menteri Luar Negeri RI Nomor 07/A/KP/X/2006/01 Tahun 2006,
Pegawai Setempat adalah Pegawai Tidak Tetap yang dipekerjakan oleh Perwakilan RI
atas dasar kontrak kerja untuk jangka waktu tertentu guna melakukan tugas-tugas
tertentu pada Perwakilan.
Berdasarkan ketentuan tersebut, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Berlin
membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Pegawai Setempat pada Bagian
Administrasi. Adapun persyaratan-persyaratan, proses seleksi dan rekrutmen, serta
hal-hal lain yang terkait adalah sebagai berikut:
I.

Persyaratan Umum
a. Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Jerman dan memiliki ijin tinggal/bekerja
yang masih berlaku;
b. Berusia paling rendah 22 (dua puluh dua) tahun dan maksimal 45 tahun pada 1 Februari
2022;
c. Pendidikan minimal D3 atau setara;
d. Tidak berstatus pelajar/mahasiswa;
e. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai;
f. Mampu dan bersedia menjalankan tugas kedinasan sewaktu – waktu di luar hari dan
jam kerja;
g. Sehat jasmani dan rohani, serta tidak menggunakan dan tidak memiliki ketergantungan
terhadap narkoba dan/atau obat – obatan terlarang yang dibuktikan dengan surat
keterangan dari dokter;
h. Berkelakuan baik dan tidak pernah terlibat dalam tindak pidana, baik di wilayah Republik
Indonesia maupun di Republik Federal Jerman yang dibuktikan surat keterangan dari
pejabat yang berwenang;
i. Tidak bersuamikan/beristrikan seorang yang tanpa kewarganegaraan;
j. Mampu berkomunikasi dalam Bahasa Indonesia, Inggris, dan Jerman secara lisan dan
tulisan;
k. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan IT literacy;
l. Tidak memiliki afiliasi dengan partai politik apa pun;
m. Bertanggungjawab, mampu bekerja sama dan dapat menjaga kerahasiaan pekerjaan;
n. Jika lulus seleksi, bersedia untuk menandatangani kontrak kerja selama 2 (dua) tahun
dengan masa percobaan 3 (tiga) bulan;
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o. Bersedia mengikuti seleksi dan rekrutmen calon Pegawai Setempat KBRI Berlin yang
dilakukan oleh Panitia Seleksi dan Rekrutmen Calon Pegawai Setempat KBRI Berlin
(Panitia);
p. Memiliki pengalaman di bidang keuangan akan menjadi nilai tambah;
q. Memiliki kemampuan mengemudi akan menjadi nilai tambah;
r. Memiliki kemampuan seni dan budaya Indonesia akan menjadi nilai tambah.
II. Persyaratan Khusus
a. Membuat surat pernyataan kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang
Dasar 1945, Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia ;
b. Membuat surat pernyataan bukan anggota dan/atau pengurus partai politik;
c. Menguasai bahasa Inggris dan/atau bahasa setempat atau bahasa asing lainnya secara
memadai.
III. Persyaratan Administrasi
a. Surat lamaran dalam bahasa Indonesia;
b. Riwayat hidup dalam bahasa Indonesia (dengan mencantumkan alamat email dan
nomor HP);
c. Salinan paspor yang masih berlaku sebagai WNI;
d. Bukti izin tinggal/bekerja yang masih berlaku;
e. Salinan ijazah terakhir;
f. Surat Keterangan Sehat dari dokter;
g. Surat keterangan kelakuan baik dan tidak pernah terlibat dalam tindak pidana dari
pejabat berwenang;
h. Pas foto terbaru dengan latar belakang putih ukuran 4x6 (berwarna) sebanyak 2 lembar;
i. Surat pernyataan persetujuan bahwa kontrak kerja diatur dan tunduk kepada ketentuan
hukum Indonesia dan Peraturan Perwakilan RI Berlin;
j. Berkas lamaran disampaikan kepada Panitia Seleksi dan Rekrutmen Calon Pegawai
Setempat KBRI Berlin pada alamat Lehrter Strasse No. 16-17, 10557, Berlin. Berkas
lamaran harus diterima KBRI Berlin paling lambat pada Senin, 27 Desember 2021.
IV. Tahapan dan Jadwal Seleksi
Seleksi penerimaan calon pegawai setempat
berikut:
1. Pengumuman Pembukaan Lowongan
2. Seleksi Administrasi
3. Ujian Tertulis dan Praktek
(Substansi dan komputer/Microsoft Office)
4. Wawancara
5. Pengumuman Hasil

akan dilaksanakan dengan tahapan sebagai
: 13 – 27 Desember 2021
: 28 – 29 Desember 2021
: 4 – 5 Januari 2022
: 11 – 12 Januari 2022
: 17 Januari 2022

Sebagai catatan, seleksi calon pegawai setempat KBRI Berlin akan dilaksanakan dengan
sistem gugur. Peserta yang lulus seleksi administratif akan dihubungi Panitia untuk
mengikuti tahapan seleksi selanjutnya.
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V. Pengumuman Hasil Seleksi
Peserta yang lulus seluruh tahapan seleksi akan dihubungi pada kesempatan pertama.
Keputusan panitia bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.
VI. Lain – Lain
a. Seleksi dan rekrutmen calon pegawai setempat KBRI Berlin tidak dipungut biaya. KBRI
Berlin tidak bertanggungjawab atas pungutan atau tawaran apapun oleh oknum yang
mengatasnamakan KBRI Berlin dan Panitia;
b. KBRI Berlin tidak menanggung biaya apapun yang dikeluarkan pelamar yang terkait
proses seleksi dan rekrutmen calon pegawai setempat KBRI Berlin;
c. Apabila pelamar terbukti memberikan keterangan palsu dalam rangka proses seleksi
dan rekrutmen, KBRI Berlin berhak membatalkan keikutsertaan pelamar pada tahapan
seleksi, memberhentikan yang bersangkutan sebagai pegawai setempat KBRI Berlin
dan melaporkan yang bersangkutan ke pihak yang berwenang atas dasar memberikan
keterangan palsu, serta upaya hukum lain yang dianggap perlu;
d. Apabila pelamar mengundurkan diri setelah lulus seleksi dan diterima sebagai pegawai
setempat KBRI Berlin, maka yang bersangkutan harus membuat surat pernyataan
pengunduran diri secara tertulis kepada Panitia;
e. Seluruh dokumen yang masuk kepada KBRI Berlin, sepenuhnya menjadi hak milik KBRI
Berlin dan tidak dapat dikembalikan.
Berlin, 13 Desember 2021
KBRI Berlin
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