
 

 

 

 

 

 
Pengumuman Rekrutmen Umum PLN 

Tingkat SMA/SMK 

Tahun 2017 
 

 
1. Lokasi Tes: Pontianak 

 
2. Jadwal Pendaftaran: 22 Juni 2017 – 14 Juli 2017 

  
3. Profesi yang dibutuhkan beserta persyaratan administrasi adalah sbb: 

 

PROFESI PERSYARATAN  
ADMINISTRASI 

NON TEKNIK 
     TEKNIK (OPERATOR/TEKNISI) 

 
      LULUSAN : 

- SMA IPA 
- SMK (MESIN/LISTRIK) 

 

 
aa. Jenis kelamin Laki-laki 
  b. Kelahiran 1997, 1998 dan 1999 
  c. Lulus dan memiliki ijazah 
  d. Nilai SKHU minimal 6,5 (Skala 10)  
      atau minimal 65 (Skala 100) 

 
4. Persyaratan Umum : 

1) Status belum menikah dan bersedia tidak menikah selama menjalani Diklat 

Prajabatan 

2) Tinggi badan minimal 160 cm 

3) Tidak bertato, tidak bertindik, dan tidak buta warna 

 

5. Pendaftaran Online dapat dilakukan melalui rekrutmen.pln.co.id 

  

6. Untuk persiapan pendaftaran Online, peserta diharapkan dapat menyiapkan berkas 

dalam bentuk soft copy sebagai berikut : 

a. KTP 

b. Ijazah 

c. Transkrip Akademik 

d. Akte Kelahiran 

 

7. Pelamar tidak sedang mengikuti tahapan seleksi rekrutmen pada instansi 

lainnya. 

 

8. Tahapan Seleksi untuk PT PLN (Persero) meliputi: 
a. Seleksi Administrasi 
b. Tes Fisik dan Endurance 
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c. Tes Akademis 
d. Tes Psikologi 
e. Tes Kesehatan 
f. Wawancara 
g. Diklat Prajabatan 

*Urutan tahapan seleksi dapat berubah sesuai kebutuhan PT PLN (Persero). 
 

9. Pelamar yang dinyatakan lulus tes kesehatan, WAJIB melengkapi berkas 
pendaftaran berikut. Apabila tidak dapat melengkapi berkas, maka peserta dinyatakan 
GUGUR. Berikut adalah berkas yang harus dikumpulkan pada saat wawancara: 
 

a. Riwayat Hidup (CV); 

b. Copy akta kelahiran; 

c. Copy Ijazah/ Surat Keterangan Lulus yang dilegalisasi; 

d. Copy transkrip nilai terakhir yang dilegalisasi; 

e. Copy KTP; 

f. Surat Keterangan Belum Menikah dari Kelurahan; 

g. Pas foto terbaru berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar (nama peserta ditulis 

di belakang foto); 

 

 

LAIN-LAIN: 

 

1. Tidak ada korespondensi berkaitan dengan rekrutmen ini dan keputusan Tim 
Penerimaan Pegawai tidak dapat diganggu gugat. 
 

2. Tidak dipungut biaya apapun dalam mengikuti seleksi yang diselenggarakan oleh PT PLN 
(Persero). 

 
3. Tidak ada sistem refund atau penggantian biaya transportasi dan akomodasi yang 

berkaitan dengan pelaksanaan seleksi. PT PLN (Persero) tidak bertanggungjawab atas 

setiap bentuk kerugian yang ditimbulkan akibat penipuan yang mengatasnamakan PT 

PLN (Persero). Semua pengumuman tahapan seleksi hanya diumumkan di alamat 

rekrutmen.pln.co.id 
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