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 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 

BADAN LAYANAN UMUM  

LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN 

PENGUMUMAN 

NOMOR: 03/LPMUKP/XII/2020 

TENTANG 

HASIL SELEKSI ADMINISTRASI PENGADAAN PEGAWAI  

PADA  

BADAN LAYANAN UMUM 

LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN  

TAHUN 2020 

Seleksi pengadaan pegawai Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal 

Usaha Kelautan dan Perikanan (BLU LPMUKP) diawali dengan tahap seleksi 

administrasi dengan tujuan melakukan penilaian awal terhadap peserta seleksi 

pengadaan pegawai BLU LPMUKP. Seleksi administrasi dilakukan dengan 

mempertimbangkan kesesuaian kualifikasi dan kompetensi peserta seleksi dengan 

kebutuhan BLU LPMUKP. 

Berdasarkan berkas administrasi yang telah diterima sejak tanggal 8 hingga 

tanggal 16 Desember 2020, Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai BLU LPMUKP 

Tahun 2020 telah melakukan seleksi administrasi sesuai ketentuan yang ada. 

Sehubungan dengan hasil seleksi administrasi yang telah dilakukan, disampaikan 

hal-hal sebagai berikut: 

1. Daftar peserta seleksi yang namanya tercantum dalam lampiran pengumuman 

ini merupakan peserta seleksi yang dinyatakan LULUS tahap seleksi 

administrasi dan berhak mengikuti tahap seleksi selanjutnya.  



2 
 

2. Tahap seleksi selanjutnya merupakan tahap seleksi kompetensi profesi yang 

terdiri dari: Tes Kompetensi Dasar, Tes Kompetensi Bidang, Tes Psikologi, Test 

Kompetensi dan Tes Kesehatan Mental (MMPI Mini).  

3. Keseluruhan tahapan seleksi kompetensi profesi dilakukan secara daring 

(online) pada tanggal 21 dan 22 Desember 2020.  

4. Seluruh peserta seleksi kompetensi profesi diwajibkan meluangkan waktu 

pada hari pelaksanaan seleksi mulai pukul 07.00 WIB hingga selesainya 

pelaksanaan seleksi. 

5. Masing-masing peserta seleksi kompetensi profesi diwajibkan untuk 

mempersiapkan seluruh perangkat dan fasilitas pendukung yang diperlukan 

dalam pelaksanaan seleksi dan menjadi tanggungjawab peserta, antara lain:  

a. Laptop atau komputer dengan kamera terhubung dan berfungsi. 

b. Koneksi intenet yang memadai. 

6. Seluruh peserta seleksi kompetensi profesi wajib mengikuti keseluruhan proses 

seleksi yang ada. Peserta yang tidak dapat mengikuti dan atau tidak 

menyelesaikan seluruh proses seleksi kompetensi profesi dianggap 

mengundurkan diri. 

 

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan dipatuhi. 

 

 Jakarta, 19 Desember 2020 

 Kepala Divisi Perencanaan dan 

Umum,  

Selaku 

Ketua Panitia Seleksi Pengadaan 

Pegawai BLU LPMUKP Tahun 

2020, 

 

 

 Endraji Tunjung Seto 
 

 


