PENGUMUMAN
NOMOR 1867/KP.290/A/05/2021/KP.290/A/04/2020
PESERTA YANG LULUS SELEKSI TAHAP PERTAMA
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA KEMENTERIAN PERTANIAN
TAHUN 2021
Berdasarkan Berita Acara Penetapan Peserta yang Lulus dan Tidak Lulus Seleksi Tahap
Pertama Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian Pertanian Tahun 2021 Nomor
1866/KP.290/A/05/2021 tanggal 25 Mei 2021, Panitia Seleksi Terbuka dan Kompetitif
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian Pertanian Tahun 2021 dengan ini
menetapkan:
1. Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Tahap Pertama, sebagai berikut:
Nama

No
1.

Dr. Muhammad Imron, S.Pt, M.Si

2.

drh. Muhammad Rais Kahar, M.Si.

2. Peserta mengikuti Seleksi Tahap Kedua (Assessment) yang akan dilaksanakan pada:
hari, tanggal

: Rabu, 26 Mei 2021

pukul

: 08.00 WIB s.d. selesai

tempat

: Ruang kerja masing-masing peserta (online/virtual)

pakaian

: Kemeja/Batik Lengan Panjang.

3. Dalam rangka mendukung upaya pemerintah di masa penanggulangan dan
perlindungan diri dari wabah Covid-19, pelaksanaan Seleksi Tahap Kedua (Penilaian
Kompetensi/Assessment Center) akan dilakukan secara online dan virtual. Panduan
tahapan kerja lebih rinci akan disampaikan melalui e-mail pribadi masing-masing
peserta. Guna kelancaran kegiatan asesmen, peserta harus memastikan beberapa hal
sebagai berikut:
a. Alamat e-mail dan nomor handphone yang disampaikan ke panitia seleksi adalah
valid dan aktif selama masa seleksi. Pembagian userid (tautan tes) dan dokumen
kerja lainnya akan dilakukan melalui e-mail;
b. Menyiapkan perlengkapan kerja berupa komputer/laptop yang berfungsi baik dan
koneksi internet yang stabil;

c. Memiliki aplikasi Zoom Clouds Meeting yang sudah di-install di komputer/laptop, dan
memahami cara penggunaan aplikasi tersebut sehingga dapat mendukung
kelancaran proses asesmen (diskusi dan wawancara virtual);
d. Menyiapkan microphone dan camera portable jika komputer/laptop yang digunakan
tidak menyediakan webcame;
e. Selama mengikuti kegiatan asesmen (diskusi dan wawancara virtual), peserta
diharapkan berpakaian rapi/formal (seperti kemeja/batik), dan berada di ruangan
tertutup agar kegiatan berlangsung secara kondusif;
f. Penjelasan lebih lanjut akan disampaikan melalui e-mail masing-masing peserta.
4. Keputusan Panitia Seleksi bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.
5. Perkembangan informasi tahapan seleksi akan disampaikan melalui website
Kementerian
Pertanian
dengan
alamat
http://www.pertanian.go.id
dan/atau
http://simasn.pertanian.go.id/jptpratama. Untuk itu, para peserta seleksi dihimbau agar
aktif mengakses website dimaksud.

Jakarta, 25 Mei 2021
Panitia Seleksi Terbuka dan Kompetitif
JPT Pratama Kementerian Pertanian

