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SAMPANGTIRTA DARMA

PENGUMUMAN
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TENTANG

PENERIMAAN TENAGA MAGANG

PERUMDA AIR MINUM TRUNOJOYO SAMPANG

TAHUN 2022

Dalam rangka mengisi formasijabatan di Lingkungan Perusahaan Umum Daerah Air
Minum Trunojoyo Sampang, dibuka kesempatan bagi seluruh warga Negara lndonesia untuk
mengabdikan diri sebagai tenaga magang dengan ketentuan sebagai berikut :

A. FORMASIJABATAN YANG DIBUTUHKAN

1. STAFKEUANGAN :KODE {SK}
Persyaratan :
- Jenis Kelamin Laki- laki/ Perempuan;
- Umur Max.27 tahun;
- Pendidikan S1 Jurusan Akuntansi dibuktikan dengan ljazah dan Nilai Transkip

yang telah dilegalisir;
- Memiliki lndeks Prestasi I Komulatif {lPK) minimal 2,90 {dua koma Sembilan

kosong);
- Diutamakan berpengalaman dibidangnya;
- Mahir menggunakan Microsoft excel;
- Berdomisili di Sampang yang dibuktikan dengan fc. KTP atau surat keterangan

domisili dari Kepala Desa/Kelurahan bagiyang tidak ber KTP Sampang;
- Sanggup mengembalikan biaya ujian recruitment apabila sebelum 1 tahun

mengundurkan diri dari jabatan tersebut dengan menandatangani Surat
Pernyataan;

- Berkelakuan baik, dibuktikan dengan berdasarkan Surat Keterangan Catatan
Kepolisian;

- Surat Keterangan Sehat dari Rumah Sakit Pemerintah;
- Surat keterangan tidak buta warna dari Rumah Sakit Pemerintah.

Tugas Utama :

- Membuat laporan keuangan berkala
- Mencatat dan memonitor transaksi , arus kas dan anggaran
- Membuat laporan rekonsiliasi keuangan dan operasional
- Membuat perencanaan dan laporan perpajakan



2 STAF OPERASIONAL (MEXANIKAL ELEIfiRIKAI) : KODE ( ME )
Persyaratan:
- Jenis kelamin Laki - laki
- Umur Max. 27 tahun
- Pendidikan D3lS1 Tehnik Listrik, Tehnik Mesin, Tehnik Elektro lndustri

dibuktikan dengan ljazah dan Nilai Transkip / Akademik yang telah dilegalisir.
- Memiliki lndeks Prestasi / Komulatif (lPK) minimal 2,90 (dua koma Sembilan

kosong).
- Dlutamakan berpengalaman di bagian mekanikal elektrikal;
- Menguasai Micrososft Office
- Sanggup mengembalikan biaya ujian recruitment apabila sebelum l tahun

mengundurkan diri dari jabatan tersebut dengan menandatangani Surat
Pernyataan;

- Berdomisili di Sampang yang dibuktikan dengan fc. KTP atau surat keterangan
domisili dari Kepala Desa/Kelurahan bagi yang tidak ber KTP Sampang;

- Berkelakuan baik, dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
- Surat keterangan Sehat dari Rumah Sakit Pemerintah;
- Surat keterangan tidak buta warna dari Rumah Sakit Pemerintah.

Tugas Utama :

- Mengatasi trouble shooting panel pompa Submersible
- Merakit panel pompa submersible
- Mengadakan perawatan dan pemeliharaan instalasi pompa baik secara listrik

maupun mekanik.
- Memilih speck motor dan pompa submersible sesuai kebutuhan.
- Mengontrol produksi air di sumber - sumber milik PDAM
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

3. STAFOPERASIONAL(TEHNIKIINGKUNGAN) : KODE (TL)
Persyaratan:
- Jenis kelamin Laki - laki
- Umur Max. 27 tahun
- Pendidikan minimal D3 Tehnik Lingkungan dibuktikan dengan tjazah dan Nilai

Transkip / Akademik yang telah dilegalisir.
- Memiliki lndeks Prestasi I Komulatif (lPK) minimal 2,90 (dua koma Sembilan

kosong).
- Diutamakan berpengalaman di bidangnya;
- Dapat mengoperasikan program autocad;
- Sanggup mengembalikan biaya ujian recruitment apabila sebelum l tahun

mengundurkan diri dari jabatan tersebut dengan menandatangani Surat
Pernyataan;
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Tugas Utama :
- Pengelolaan lingkungan sumber daya air;
- Pengendalian pencemaran air di sekitar sumber produksi;

- Mempunyai keterampilan eksperimen, desain dan penelitian
perpipaan;

- Memahami kualitas, kuantitas dan kontinuitas produksi air;
- Mengontrol dan merawat sumber - sumber produksi milik PDAM;

- Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

terhadap

4. CUSTOMERSERVICE : KODE(CS)
Persyaratan:
- Jenis kelamin perempuan

- Berpenampilanmenarik
- Umur Max. 27 tahun
- Pendidikan Sljurusan ilmu Komunikasi dan Hubungan Masyarakat dibuktikan

dengan ljazah dan Nilai Transkip / Akademik yang telah dilegalisir.
- Memiliki lndeks Prestasi / Komulatif (lPK) minimal 2,90 (dua koma Sembilan

kosong).
- Diutamakan berpengalaman dibidangnya;
- Mampu berkomunikasi dengan baik;
- Menguasai Micrososft Office;
- Sanggup mengembalikan biaya ujian recruitment apabila sebelum 1 tahun

mengundurkan diri dari jabatan tersebut dengan menandatangani Surat
Pernyataan;

- Berdomisili di Sampang yang dibuktikan dengan fc. KTP atau surat keterangan

domisili dari Kepala Desa/Kelurahan bagi yang tidak ber KTP Sampang;
- Berkelakuan baik, dibuktikan dengan berdasarkan Surat Keterangan Catatan

Kepolisian;
- Surat keterangan Sehat dari Rumah Sakit Pemerintah;
- Surat keterangan tidak buta warna dari Rumah Sakit Pemerintah

Tugas Utama :

- sebagai jembatan penghubung yang baik antara perusahaan dengan konsumen;
- Membuat laporan pengaduan pelanggan secara berkala baik yang datang

langsung, maupun dari sms center dan website.
- Memahami informasi perusahaan secara menyeluruh
- cepat dan tanggap dalam memberikan respon
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan

- Berdomisili di Sampangyang dibuktikan dengan fc. KTP atau surat keterangan
domisili dari Kepala Desa/Kelurahan bagi yang tidak ber KTP Sampang;

- Berkelakuan baik, dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
- Surat keterangan Sehat dari Rumah Sakit Pemerintah;
- Surat keterangan tidak buta warna dari Rumah Sakit Pemerintah.



5, PROGRAMMER KODE:(PR}
Persyaratan:
- Jenis kelamin Laki - laki
- Umur Max. 27 tahun
- Pendidikan minimal D3 / 51 Jurusan Tehnik lnformatika, pendidikan tehnik

informatika,ilmu komputer atau informatika,rekayasa perangkat lunak, sistem

informasi, dibuktikan dengan ljazah dan Nilai Transkip / Akademik yang telah
dilegalisir.

- Memiliki lndeks Prestasi / Komulatif (lPK) minimal 2,90 (dua koma Sembilan

kosong).
- Menguasai bahasa pemograman Web-Base dan Mobile;
- Diutamakan yang berpengalaman dibidangnya;
- Sanggup mengembalikan biaya ujian recruitment apabila sebelum 1 tahun

mengundurkan diri dari jabatan tersebut dengan menandatangani Surat
Pernyataan;

- Berdomisili di Sampang yang dibuktikan dengan fc. KTP atau surat keterangan

domisili Kepala Desa/Kelurahan bagi yang tidak ber KTP Sampang;
- Berkelakuan baik, dibuktikan dengan berdasarkan Surat Keterangan Catatan

Kepolisian
- Surat keterangan Sehat dari Rumah Sakit Pemerintah;
- Surat keterangan tidak buta warna dari Rumah Sakit Pemerintah;

Tugas Utama :
- Mengadakan pengembangan lnformasi Tehnologi di Billing Sistem baik di bidang

Umum, Hubungan Langganan, Keuangan dan Tehnik;
- Mengadakan pembenahan trouble shooting jaringan LAN maupun system

server PDAM;

- Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

B, TATA CARA PENDAFTARAN

1. Calon pelamar mengisi link pendaftaran https://bit.lylRecruitmenPDAMSampans
dari tangsal 9 Mei 2022 Pukul 08.00 WIB samoai densan tanseal 12 Mei 2022
Pukul 16.00 WlB.

2. Pelamar wajib mengupload hasil scan dokumen asli dalam bentuk pdf dan image

3. Surat lamaran diketik dan ditandatangani asli di atas materai Rp. 10.000,- dengan
mencantumkan Nomor Whatsapp dan email yang masih aktif serta mencantumkan
Kode Formasi Jabatan,

4. Berkas lamaran yang asli dan foto copy disampaikan kepada Panitia pada saat
regestrasi peserta yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi.

5. Pelamar hanya dapat melamar pada l jabatan.



c. sELEl(Sr

1. SeleksiAdministrasi
Seleksi administrasi dilakukan untuk menghasilkan / menetapkan rangking melalui

scoring terhadap variable :

a. Domisili
b. IPK

c. Sertifikat pelatihan / kompetensi tambahan
d. Pengalaman Kerja

2, Pelaksanaan Ujian skolastik dan Wawancara

a. Pelaksanaan ujian dan Wawancara dilakanakan setelah pengumuman hasil

seleksi administrasi.
b. Penetapan hasil seleksi skolastik dan Wawancara sebanyak kebutuhan formasi

jabatan.

3, Jadwal Regestrasi peserta, Uiian skolastik dan wawancara bidang

- Tes Wawancara ll , dengan owner
Hari : Selasa (tentative)
Tanggal :24Mei2022
Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Kantor Pemkab. Sampang
Jalan Jamaluddin No. 1A Sampang

- Apabila ada perubahan jadwal waktu dan tempat test (skolastik / wawancara)

akan diumumkan melalui website www.perumdamtrunoioyosampang.eo!u dan

Nomor Whatsapp peserta.

- Ujian skolastik dan Kompetensi / wawancara I

Hari : Selasa

Tanggal : t7 Mei2022
Pukul : 08.00 WIB sampai selesai

Tempat : Kampus POLTERA Jalan Raya Camplong Km. 4 Taddan Camplong.



D REKAPJADWATSELEKSI

E, KETENTUAN IAIN - TAIN

No. TANGGAT

L Pengumuman 26 April20.Z2

Pendaftaran 9 - LzMei2022
a Pengumuman hasil seleki administrasi L4Mei2022
4 Regestrasi peserta yang lolos seleksi administrasi t7 Mei2O22

Ujian skolastik ( CBT ) dan Bidang L7 Mei2022
6 Pelaksanaan wawancara Eidang 19 Mei 2022

7 Pengumuman hasil ujian CBT dan wawancara bidang 23Mei2O22
8 Tes Wawancara ll dengan owner 24 Mei 2022 (tentative)

9 Pengumuman yang diterima sebagai Tenaga Magang

Kelulusan akan di umumkan melalui website
www.perumdamtrunoiovosampang.com dan nomor Whataspp peserta.

Apabila ada perubahan jadwal akan diumumkan melalui website
www.perumdamtrunoiovosampanq.com dan Nomorwhatsapp peserta.

1. Penerimaan Tenaga Magang Perumda Air Minum Trunojoyo Sampang Tahun 2022
tidak di pungut biaya;

2. Dokumen Pendaftaran yang disampaikan diluar jadwal yang telah ditentukan,
dinyatakan gugur ;

3. Panitia seleksi tidak bertanggung jawab terhadap dokumen yang dikirimkan yang

tidak dapat dibaca dengan jelas dan / atau tidak sesuai dengan ketentuan. Hal

tersebut dapat mengakibatkan peserta gugur atau tidak lulus seleksi administrasi dan

merupakan kelalaian peserta;

4. Hasil Skolastik dan Wawancara menjadi kewenangan pelaksana ujian (pihak ke - 3)

dan tidak dapat diganggu gugag

5. Peserta yang dinyatakan lulus bersedia untuk berkerja secara penuh di Perumda Air
Minum Trunojoyo Sampang dan gaji yang diperoleh sesuai UMR Kabupaten Sampang

fahun2022.

l(EGIATAN

2

5

25Mei2022



5. Apabila terdapat gangguan / keluhan dapat menghubungi nomor WA 087867313229

atau Email. re$uitmentpdamsampang@gmail.com.

Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Sampang, ?5 April2022

Ketua

ekruitmen Tenaga Magang

Sam pang

LIHI

35270L 077



Perihal : Permohonan untuk diangkat
Sebagai Tenaga Magang
Tahun 2022.

Sampang,

Kepada

Yth. Panitia Rekruitmen Tenaga Magang
Perumda Air Minum Trunojoyo Sampang
di-

SAMPANG

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Tempat dan Tanggal lahir :

Jenis kelamin :

Agama :

Pendidikan :

Alamat :

Jabatan yang dilamar (code) :

Email :

Nomor WA/ HP :

Bersama ini kami mengajukan permohonan untuk dafatnya diangkat menjadi
Tenaga Magang di Lingkungan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Trunojoyo Sampang
tahun 2022.

Sebagai bahan pertimbangan kami sertakan kelengkapan berkas sebagai berikut

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);

2. Fotocopy ljazah;
3. Fotocopy Transkip Nilai Akademis ;
4. Pas foto warna berlatar belakang merah uk.4x6 2lembar;
5. Surat pernyataan kesanggupan mengambalikan biaya recruitmen apabila

mengundurkan diri sebelum 1 tahun;
6. Surat Keterangan Domisili bagi yang tidak ber KTP Sampang;
7. Surat keterangan pengalaman kerja (bagi yang mempunyai pengalaman)

8. Berkelakuan baik, dibuktikan dengan surat keterangan catatan Kepolisian;
9. Surat Keterangan Sehat dari Rumah Sakit Pemerintah;
10. Surat keterangan tidak buta warna dari Rumah Sakit Pemerintah.

Demikian permohonan ini kami buat, selanjutnya besar harapan kami untuk
dapatnya diangkat menjadiTenaga Magang di Lingkungan Perusahaan Umum Daerah Air
Minum Trunojoyo Sampang-

Hormat 5aya,

Materai
10.000,-

Contoh surat lamaran



SURAT PERNYATAAN

KESANGGUPAN PENGEMBALIAN BIAYA UJIAN RECRUITMEN

APABILA MENGUNDURKAN DIRI SETETAH DITERIMA

SEBAGAI TENAGA MAGANG DI PERUMDA AIR MINUM TRUNOJOYO SAMPANG

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

Alamat

Pendidikan

No. HP

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Saya sanggup mengembalikan biaya Ujian penerimaan Tenaga Magang di Kantor Perumda Air

Mlnum Trunojoyo Sampang, apabila saya diterima dan mengunddrkan diri sebelum 1 (satu)

tahun bekerja terhitung SK Pengangkatan sebagai Tenaga MaganS.

2. Apabila saya melanggar surat pernyataan ini, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum dan

ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sampang,

Yang Menyatakan

Materai
10.000

Contoh surat pernvataan kesanssupan mengembalikan biava recruitmen aoabila mengundurkan
diri sebelum l tahun



Contoh surat pernyataan pengalaman bekerja

KOP PERUSAHAAN / PERANGKAT DAERAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

iabatan :

Unit Kerja '-

Dengan ini menyatakan bahwa Saudara :

Nama

Tempatfianggal Lahir

Pendidikan

Unit Kerja

Telah / pernah bekerja sebagai Tenaga pada instansi sejak tanggal ...........sampai

dengan ............../ sekarang.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar - benarnya.

Apabila kemudian hari ditemukan kekeliruan / kesalahan / rekayasa / pemalsuan terhadap

keabsahan dokumen tersebut diatas, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum dan ketentuan

yang berlaku.

Mateaai
10.000

LOGO

SURAT PERNYATAAN

Sampang,

Pimpinan / Kepala


