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P E K A N B A R U 

 

PENGUMUMAN 
Nomor: 001/pansel-ppk/II/2023 

 

TENTANG 

SELEKSI TENAGA FASILITATOR PROGRAM PEMBERDAYAAN 

KELURAHAN (PPK) USAHA EKONOMI KELURAHAN (UEK) – SIMPAN 

PINJAM (SP) KOTA PEKANBARU TAHUN 2023 
 

1. Asisten Wilayah ( AW ) dibutuhkan 4 (Empat) orang dengan kualifikasi sebagai 

berikut: 

 

a. Pendidikan Minimal S1 Diutamakan untuk jurusan manajemen, ekonomi 

pembangunan, sosiologi, adm.negara, hukum, atau jurusan yang relevan 

dari Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta terakreditasi 

B Minimal/A Diutamakan. IPK Minimal 2,75. 

b. Curriculum Vitae (CV) yang dilengkapi dengan jenis diklat/kursus yang 

pernah diikuti dan pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang 

perencanaan program, penyusunan proposal, pengelolaan program 

ekonomi kelurahan/ desa, atau sejenisnya (dengan melampirkan scan 

sertifikat yang relevan). 

c. Warga Negara Republik Indonesia dibuktikan dengan fotokopi  KTP  

Pekanbaru dan berdomisili di Kota Pekanbaru. 

d. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 50 (lima 

puluh) tahun pada saat mendaftar. 

e. Memiliki kemampuan dan keahlian dalam program pendampingan 

kelurahan seperti program pemberdayaan ekonomi kelurahan dan simpan 

pinjam di tingkat kab/kota dan provinsi. 

f. Memiliki pengalaman dalam analisis laporan data. 

g. Memiliki kemampuan dalam penyusunan bahan monitoring dan evaluasi 

program atau proyek kerja sama. 

h. Dapat bekerja sama dalam tim, memiliki motivasi kerja yang baik, aktif 

dan komunikatif. 

i. Melampirkan pas foto berwarna terbaru ukuran 3 x 4 cm  latar  belakang 

merah. 

j. Surat Lamaran yang dibubuhi materai Rp.10.000,- yang disertai nomor  

telepon/Hp serta Email aktif. 

k. Surat Pernyataan bermaterai Rp.10.000,- tidak terikat kontrak dengan 

pihak lain. 

l. Memiliki NPWP atau bersedia membuat NPWP jika belum memiliki 

apabila dinyatakan diterima. 

 

 

 

 

 

mailto:dp3apmpku@gmail.com


 

PEMERINTAH  KOTA PEKANBARU 
 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN 

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 
Jalan Abdul Rahman Hamid Kel. Tuah Negeri Kec. Tenayan Raya 

Email : dp3apmpku@gmail.com, Web : dp3apm.pekanbaru.go.id 

P E K A N B A R U 

 

2. Tenaga Pendamping Kelurahan (Kode – TPK ) dibutuhkkan 16 (Enam Belas) orang 

dengan kualifikasi sebagai berikut: 

 

a. Pendidikan Minimal D3/ S1 Diutamakan untuk jurusan manajemen, 

ekonomi pembangunan, sosiologi, adm.negara, hukum, atau jurusan 

yang relevan dari Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta 

terakreditasi B Minimal/ A Diutamakan. IPK Minimal 2,75. 

b. Curriculum Vitae (CV) yang dilengkapi dengan jenis diklat/kursus yang 

pernah diikuti dan pengalaman berkerja di bidang permberdayaan 

masyarakat. 

c. Warga Negara Republik Indonesia dibuktikan dengan fotokopi  KTP  

Pekanbaru dan berdomisili di Kota Pekanbaru. 

d. Berusia paling rendah 23 (dua puluh tiga) tahun dan paling tinggi 50 (lima 

puluh) tahun pada saat mendaftar. 

e. Memiliki kemampuan dan keahlian dalam program pendampingan 

kelurahan seperti program pemberdayaan ekonomi kelurahan dan simpan 

pinjam di tingkat kab/kota dan provinsi. 

f. Memiliki pengalaman dalam analisis laporan data. 

g. Memiliki kemampuan dalam penyusunan bahan monitoring dan evaluasi 

program atau proyek kerja sama. 

h. Dapat bekerja sama dalam tim, memiliki motivasi kerja yang baik, aktif 

dan komunikatif. 

i. Melampirkan pas foto berwarna terbaru ukuran 3 x 4 cm  latar  belakang 

merah. 

j. Surat Lamaran yang dibubuhi materai Rp.10.000,- yang disertai nomor  

telepon/Hp serta Email aktif. 

k. Surat Pernyataan bermaterai Rp.10.000,- tidak terikat kontrak dengan 

pihak lain. 

l. Memiliki NPWP atau bersedia membuat NPWP jika belum memiliki 

apabila dinyatakan diterima. 

 

Pendaftaran dilakukan secara online di www.pekanbaru.go.id, dari hari Kamis, 02 Februari pukul 

08.00 WIB sampai dengan hari Sabtu, 04 Februari 2023, pukul 13.00 WIB. Berkas diupload dalam 

1 (satu) file melalui web tersebut di atas. Selanjutnya Hasil seleksi administrasi akan diumumkan 

melalui website di atas pada hari Selasa, 07 Februari 2023. Narahubung Kepala Bidang 

Pemberdayaan Masyarakat Arie Susma Indah, SH, MH : 0812-7578-1855, Staff Bidang 

Pemberdayaan Masyarakat Ratri Afriani : 0823-9137-2227. 
 

Pekanbaru, 02 Februari 2023                                                                                    
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