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TENTANG

KEBUTUHAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG

TAHUN ANGGARAN 2021Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi Republik Indonesia Nomor 481 Tahun 2021 Tanggal 21 April 2021 tentangRincian Penetapan Kabutuhan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah KabupatenEnrekang Tahun Anggaran 2021, sebagaimana rincian terlampir dengan ketentuan dari:
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN

I. PERSYARATAN UMUM PPPK NON GURU1. Setiap WNI dapat melamar menjadi PPPK dapat melamar dengan batas usiapaling rendah 20 tahun dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia tertentupada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan;2. Bagi pelamar PPPK syarat minimal 3 (tahun) berpengalaman di bidang kerjayang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar, dibuktikan dengan suratketerangan yang ditandatangani oleh minimal jabatan tinggi pratama untukyang bekerja di instansi pemerintah, minimal direktur/ kepala divisi yangmembidangi SDM/HRD di perusahaan swasta/lembaga swadaya non-pemerintah/yayasan dan tidak boleh bertentangan dengan Sistem Merit;3. Pelamar tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusanpengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukantindakan pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih;4. Pelamar tidak pernah diberhentikan:a. dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormatsebagai PNS/PPPK;b. dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormatsebagai Prajurit TNI;c. dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormatsebagai anggota Kepolisian Negara RI;d. tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.



5. Pelamar tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, prajurit TNI, atau anggotaKepolisian Negara RI;6. Pelamar tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politikpraktis;7. Pelamar memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;8. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yangmasih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yangmempersyaratkan;9. Pelamar Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yangdilamar;10. Pelamar bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan RepublikIndonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah;11. Ketentuan calon pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) Instansi dan 1(satu) formasi jabatan;12. pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) Instansi dan 1 (satu) formasijabatan;13. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkotika dan obat-obatan terlarangatau sejenisnya;14. pelamar dengan lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dariperguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang terakreditasi padaBadan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau PusatPendidikan Tenaga Kesehatan /Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan TinggiKesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yangtertulis pada ijazah;15. Indeks Prestasi Akademik minimal 2,50 (Dua koma lima puluh);16. Tidak Sedang menyandang status sebagai istri sah kedua, istri sah ketiga, danseterusnya yang dibuktikan dengan surat pernyataan diatas materai 10.000;17. Masa hubungan perjanjian kerja adalah 5 (lima) tahun dengan dapat diperpanjang sepanjang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.18. Pelamar seleksi PPPK yang telah dinyatakan lulus yang usianya kurang dari 1(satu) tahun dari batas usia pension jabatan pada saat pengangkatan makaperjanjian hubungan kerja di berlakukan 1 ( satu ) tahun sejak pengangkatansebagai PPPK dan diberhentikan sebagai PPPK setelah masa perjanjiankerjanya berakhir.



II. PERSYARATAN KHUSUS PPPK NON GURU1. Membuat surat lamaran yang dibuat dengan tulisan tanggan sendiri, tintahitam, menggunakan huruf kapital, dan ditandatangani asli diatas materai10.000,- sebanyak 1 (satu) rangkap ditujukan Kepada Bupati Enrekang denganmelampirkan:a. Fotocopy Ijazah Perguruan Tinggi/STTB terakhir dan fotocopy yangdisahkan/dilegalisir oleh Rektor/Dekan/Ketua/Direktur bagi Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi/Politeknik/Perguruan Tinggi Negeri/Swasta, dengan stempel basah dan bukan stempel fotocopy, sebanyak 1(satu) rangkap;b. Fotocopy Transkrip Nilai Akademik dan fotocopy yang disahkan/dilegalisiroleh Rektor/Dekan/Ketua/Direktur bagi Universitas/Institut/ SekolahTinggi/Akademi/Politeknik/Perguruan Tinggi Negeri/Swasta, denganstempel basah dan bukan stempel fotocopy, sebanyak 1 (satu) rangkap;c. Melampirkan print out Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT) dariBadan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau melampirkan suratketerangan dari Universitas bahwa pernah belajar diperguruan tinggitersebut (bagi yang belum terdaftar dalam PDPT);d. Surat pernyataan tidak pernah dihukum penjara, dan lain-lain yangditandatangani di atas materai 10.000 oleh calon pelamar (sesuai Anak

Lampiran I-d Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002), sebanyak 1(satu) rangkap (format surat penyataan dapat diunduh dilamanhttps://sscasn.bkn.go.id/alur dan https://www.enrekangkab.go.id;e. Bagi Formasi tenaga Kesehatan yang mansyaratkan STR wajibmelampirkan Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku, khususdokter tidak berlaku (STR Interensif) sebagaimana ketentuan Permenpan980 Tahun 2021;f. Bagi Calon Pelamar Kebutuhan Khusus Penyandang Disabilitas dapatmelamar pada pengadaan PPPK dengan ketentuan sebagai berikut:i. kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;ii. Pada saat melamar di SSCASN, pelamar penyandang disabilitas wajibmanyatakan bahwa yang bersangkutan penyandang disabilitas ;iii. Melampirkan dokumen/surat keterangan resmi dari dokter rumahsakit pemerintah/puskesmas yang menyatakan :- jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan- bahwa dengan jenis dan derajat disabilitasnya dapat bekerjasesuai dengan jabatan yang dilamar.



iv. Video singkat yang menunjukkan kegiatam sehari-hari dalammenjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan di lamar.2. Penerimaan Lamaran dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan dalampengumuman;3. Semua kelengkapan tersebut disusun rapi sesuai dengan urutan di atas dandimasukan dalam map sesuai yang ditentukan. Pada bagian depan maptersebut ditulis NAMA LENGKAP, PENDIDIKAN, JABATAN YANG DILAMAR,ALAMAT LENGKAP SESUAI KTP DAN KK, NOMOR TELEPON/HP.4. Berkas pelamar dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) jika pelamar salahdalam menguploda berkas pada link http://sscasn.bkn.go.id; (tidak sesuaidengan kolom pemberkasan) dan/atau kesalahan dalam pengiriman berkasfisik ke BKPSDM;
III. JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI PENERIMAAN CPNS, PPPK  NON GURU DAN

PPPK GURU TAHUN 2021 DAFTAR TERLAMPIR

IV. TATA CARA PENDAFTARAN1. Calon pelamar seleksi penerimaan Formasi ASN PPPK Non Guru PemerintahKabupaten Enrekang Tahun 2021 dapat melakukan pendaftaran secara
online ke alamat website Portal SSCASN 2021 http://sscasn.bkn.go.id;2. Pada saat pendaftaran secara online, pelamar harus membaca dengan cermatpetunjuk pendaftaran online dan mencermati setiap keterangan/instruksi/pemberitahuan / peringatan yang muncul di halaman– halaman pendaftaran
online tersebut;3. Calon Pelamar Seleksi Formasi ASN PPPK Non Guru Pemerintah KabupatenEnrekang Tahun 2021 wajib memiliki Surat Elektronik (email) yang masihaktif/berlaku;4. Jadwal pendaftaran dibuka mulai tanggal 30 Juni s/d 21 Juli 20215. Untuk melakukan pendaftaran secara online, Calon Pelamar SeleksiPenerimaan Formasi ASN PPPK Non Guru Pemerintah KabupatenEnrekang Tahun 2021, wajib mempersiapkan NIK (Nomor IndukKependudukan) Calon Pelamar, Nomor Kartu Keluarga, dan NIK KepalaKeluarga yang tercantum sesuai pada Kartu Keluarga Calon Pelamar;6. Pendaftaran dilakukan 2 (dua) tahap yaitu pendaftaran awal untuk akun CalonPeserta Seleksi di Portal SSCASN (https://sscasn.bkn.go.id) dilanjutkan denganpendaftaran formasi jabatan sesuai dengan kualifikasi pendidikan pelamaryang sudah ditentukan dalam pengumuman. Untuk daerah yang menggunakanSSCASN dapat langsung ke menu LOGIN di Portal SSCASN;*(menunggu informasi dari BKN atau segera konsultasi dengan SSCASN BKN)



7. Calon peserta seleksi diberikan kesempatan melamar hanya di 1 (satu)instansi/daerah untuk 1 (satu) pilihan nama Jabatan dalam 1 (satu) jenisformasi jabatan (Formasi Umum) pada 1 (satu) Periode Pendaftaran;8. Seleksi atau tes dilakukan secara nasional dengan menggunakan sistem CAT(Computer Asissted Test);9. Semua informasi atau data yang diisikan dalam formulir pendaftaranberdasarkan dokumen asli secara benar dan dapat dipertanggung jawabkan.Apabila data yang diisikan tidak benar, maka Pelamar dapat dinyatakan gugurdan tidak dapat diproses lebih lanjut serta akan dilaporkan ke pihak kepolisiansetempat;10. Apabila calon pelamar tidak bisa mendaftar terkait data NIK dan Nomor KartuKeluarga Calon Pelamar, silahkan menghubungi Dinas Kependudukan danCatatan Sipil sesuai dengan KTP pelamar, bukan menghubungi keInstansi/Daerah/Badan Kepegawaian Negara/ Badan Kepegawaian danPengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Enrekang;11. Pada halaman daftar di tampilan SSCASN, pelamar mengisi danmembandingkan data di KTP dengan data Ijazah. Proses pemberkasan ASNPPPK Non Guru menggunakan data Ijazah sebagai data pokok kepegawaianyang terdiri dari Nama tanpa Gelar, Tempat dan Tanggal Lahir. Pastikan bahwaAnda mengisi data tersebut dengan benar;
*(menunggu informasi dari BKN atau segera konsultasi dengan SSCASN BKN)12. Pastikan Anda mengisi semua data dengan benar. Data yang telah disimpantidak dapat diperbaiki atau diubah;13. Jika Anda telah berhasil melakukan pendaftaran ke Portal SSCASN 2021,selanjutnya Anda harus mencetak Kartu Informasi Akun sebagai bukti bahwapelamar berhasil mendaftar ke Portal SSCASN 2021. Simpan Kartu tersebutdengan baik;
*(menunggu informasi dari BKN atau segera konsultasi dengan SSCASN BKN)14. Setelah pelamar berhasil daftar, silahkan LOGIN ke https://sscasn.bkn.go.id,kemudian masukan NIK dan PASSWORD yang telah Anda daftarkan, lalu akantampil halaman FORM BIODATA PESERTA;
*(menunggu informasi dari BKN atau segera konsultasi dengan SSCASN BKN)15. Setelah pelamar mengisi biodata, pelamar dapat melanjutkan prosespendaftaran Instansi/Daerah yang ditujuh;16. Pilih jenis formasi sesuai dengan formasi yang dibuka oleh Instansi/Daerah.Pilihan jenis formasi dapat dilihat di Pengumuman;17. Pastikan bahwa pelamar sudah yakin akan melamar di Instansi/Daerahtersebut karena pelamar hanya dapat mendaftar di 1 (satu) jabatan pada 1



(satu) instansi/daerah dan 1 (satu) periode.18. Setelah semua tahapan pendaftaran selesai, data pelamar akan masuk kedatabase SSCASN 2021, selanjutnya pelamar dapat mencetak KartuPendaftaran;
*(menunggu informasi dari BKN atau segera konsultasi dengan SSCASN BKN)19. Setelah pelamar menyelesaikan pendaftaran online, pelamar wajibmenyerahkan semua berkas persyaratan yang telah ditentukan, ditambahdengan printout asli Tanda Bukti Pendaftaran online beserta dokumen  lamaranlengkapnya untuk diverifikasi. Dokumen disampaikan lewat layanan POSExpress PT.POS INDONESIA ditujukan kepada PANITIA SELEKSI PENERIMAANCPNS TAHUN ANGGARAN 2021 Dengan alamat BADAN KEPEGAWAIAN DANPENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (BKPSDM) KABUPATENENREKANG JALAN JENDERAL SUDIRMAN NO. 13 BATILI ENREKANG;20. Pelamar dapat mengikuti seleksi selanjutnya apabila dinyatakan lulus seleksiadministrasi oleh Panitia Seleksi Daerah, sesuai dengan persyaratan yang telahditentukan;21. Informasi lengkap tentang Petunjuk Pendaftaran SSCASN 2021 dapat dilihatatau diunduh dilaman https://sscasn.bkn.go.id/alur danhttps://www.enrekangkab.go.id;
*(menunggu informasi dari BKN atau segera konsultasi dengan SSCASN BKN)

V. PELAKSANAAN UJIAN

1. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi akan diumumkan melalui situs

online http://sscasn.bkn.go.id dan https://www.enrekangkab.go.id;

2. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat mengikuti Seleksi Tes

Kompetensi dan Tes Wawancara menggunakan system Computer Asissted Test

(CAT);

3. Pelamar yang memenuhi persyaratan administrasi dapat mencetak Kartu Tanda

Peserta Ujian melalui situs online https://sscasn.bkn.go.id.

4. Syarat mengikuti ujian dengan membawa:

a. KTP & KK asli,

b. Kartu tanda peserta ujian.

5. Apabila peserta ujian tidak membawa persyaratan sebagaimana tersebut pada point

(4), peserta tidak dapat mengikuti ujian dan dinyatakan gugur;

6. Pengumuman dan jadwal ujian dapat dilihat di situs online Kabupaten Enrekang di

alamat https://www.enrekangkab.go.id; atau Di media cetak;

7. Apabila peserta ujian tidak hadir pada jadwal yang telah ditentukan, peserta tidak

dapat mengikuti ujian dan dinyatakan gugur;

8. Materi Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), terdiri dari:



a. Seleksi Tes Kompetensi PPPK menggunakan sistem CAT meliputi:i. Kompetensi Teknisii. Kompetensi Manajerialiii. Kompetensi Sosio Kultural

b. Tes Wawancara Berbasis Komputer

c. Kelulusan Seleksi Tes Kompetensi dan Wawancara didasarkan pada nilai

passing grade yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2019;

d. Hasil Seleksi Tes Kompetensi dan Wawancara secara resmi ditetapkan dan

diumumkan oleh instansi berdasarkan hasil Integrasi dari BKN secara/melalui

https://www.enrekangkab.go.id;

e. Apabila peserta seleksi memperoleh total nilai Seleksi Tes Kompetensi dan

Wawancara yang sama, maka penentuan kelulusan akhir secara berurutan

didasarkan pada:i. Nilai Kompetensi Teknis yang tetinggi;ii. Jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf i masih sama, penentuan

kelulusan akhir didasarkan pada nilai kumulatif Kompetensi Manajerial dan

Sosial Kultural yang tertinggi;iii. Jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf ii masih sama, penentuan

kelulusan akhir didasarkan pada nilai wawancara yang tetinggi; daniv. Jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf iii masih sama, penentuan

kelulusan didasarkan pada usia pelamar yang tetinggi;

9. Prinsip kelulusan

a. Pengumuman peserta yang dinyatakan lulus dilakukan oleh Pejabat Pembina

Kepegawaian berdasarkan hasil integrasi nilai Seleksi Kompetensi dan

Wawancara dari BKN;

b. Penetapan dan pengumuman terhadap peserta seleksi yang dinyatakan lulus harus

sesuai dengan jumlah formasi pada masing-masing jabatan dan kualifikasi

pendidikan sebagaimana ditetapkan oleh Menteri PANRB;

c. Dalam hal peserta seleksi sudah dinyatakan lulus oleh Pejabat Pembina

Kepegawaian, namun tidak memenuhi persyaratan untuk ditetapkan NIP oleh

Badan Kepegawaian Negara, maka Pejabat Pembina Kepegawaian tidak dapat

menetapkan Surat Keputusan pengangkatan yang bersangkutan sebagai Pegawai

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);

VI. KETENTUAN KHUSUS PPPK GURU

a. Masa perjanjian hubungan kerja adalah 5 ( lima ) tahun dapat di perpanjang

sesuai dengan dengan kebutuhan masing-masing instansi Pemerintah;



b. Surat lamaran ditujukan pada Bupati Enrekang di Enrekang;

c. Segala ketentuan yang berkaitan dengan :- Kewenangan Panitia Seleksi pusat/Kemendikbudristek- Seleksi persyaratan pendaftaran yang harus dipenuhi setiap pelamar;- Sertifikat pendidik dan kualifikasi akademik pendidikan yang ditetapkan oleh

kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan,

kebudayaan, riset, dan tekologi;- Jadwal pelaksanaan seleksi;- Persyaratan pendaftar yang harus di penuhi setiap pelamar;- Tata cara pendaftaran dan seleksi- Layanan bantuan/call center/help desk/ media social resmi yang di kelola oleh

kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan,

kebudayaan, riset, dan tekologi ;

Menjadi kewenangan panitia seleksi kemendikbudristek

VII. KETENTUAN LAIN

1. Seleksi penerimaan ASN PPPK Non Guru Tahun 2021 wajib menggunakan sistem

CAT (Computer Assisted Test);

2. Tempat Pelaksanaan Seleksi Kompetensi dan Wawancara dilaksanakan di Aula

Kantor Bupati Enrekang Jalan. Jenderal. Sudirman Nomor 1 Kab. Enrekang

Provensi Sulawesi Selatan.

3. Pemerintah Kabupaten Enrekang tidak bertanggung jawab atas pungutan atau

tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Tim PengadaanASN PPPK Non Guru Tahun 2021, sehingga Peserta diharapkan tidak melayani

tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai Pegawai Pemerintah

dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2021;

4. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang

menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan

keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;

5. Kelulusan peserta merupakan hasil/prestasi peserta sendiri. Apabila diketahui dan

dapat dibuktikan bahwa kelulusannya karena kecurangan/pelangaran, maka akan

diproses sesuai hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya;

6. Informasi resmi yang terkait dengan seleksi ASN PPPK Non Guru Tahun 2021

hanya dapat dilihat dalam situs online http://www.menpan.go.id; http://bkn.go.id;

http://sscasn.bkn.go.id dan [https://www.enrekangkab.go.id];

7. Para calon pelamar disarankan untuk terus memantau situs tersebut pada angka 7

(tujuh) untuk melihat pengumuman-pengumuman penting lainnya serta waktu dan

tempat pelaksanaan ujian;



8. Apabila setiap pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar dan di

kemudian hari diketahui, baik pada setiap tahapan pendaftaran, seleksi, maupun

setelah diangkat menjadi ASN PPPK, maka Pemerintah Kabupaten Enrekang

berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau diberhentikan tidak dengan

hormat sebagai ASN PPPK, menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi

akibat keterangan yang tidak benar tersebut, dan melaporkan sebagai tindak pidana

ke pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu;

9. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus dan diterima kemudian

mengundurkan diri/digugurkan, maka Panitia dapat menggantikan dengan peserta

yang memiliki peringkat terbaik di bawahnya berdasarkan hasil keputusan rapat.

10. Untuk mengikuti seluruh seleksi ASN PPPK Non Guru Tahun 2021, para peserta tes

TIDAK DIPUNGUT BIAYA apapun.

11. Keputusan Tim Pengadaan ASN PPPK Non Guru Tahun 2021 tidak dapat diganggu

gugat dan bersifat mutlak.

12. Apabila ada perubahan jadwal pendaftaran dan hal-hal lainnya, akan segera

diumumkan melalui Portal SSCASN Tahun 2021 http://sscasn.bkn.go.id dan

https://www.enrekangkab.go.id serta melalui […mis.media cetak…].

13. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan seleksi ASN PPPK NonGuru Pemerintah Kabupaten Enrekang Tahun 2021 dapat menghubungi:

a. Nomor : 0878 1796 0322 (hanya menerima Telepon) dan 0822 3944 634/0822

9359 0929 (hanya menerima WhatsApp) pada hari Senin s.d. Jumat pukul 07.00 –

24.00 WITA.

b. Pengaduan : https://forms.gle/TxczWRJKZNoTrX6c8

c. Email: bkd.enrekang@gmail.com setiap hari selama proses penerimaan ASNPPPK Non Guru;

Catatan:

1. Apabila terdapat perubahan jadwal tahapan seleksi akan diumumkan melalui website

http://sscasn.bkn.go.id dan https://www.enrekangkab.go.id serta media cetak lokal;

2. Surat Lamaran dikirim sebanyak 1 rangkap melalui kantor POS paling lambat diterima

pada tanggal 21 Juli 2021 (Cap Pos) di Kantor BKPSDM Kabupaten Enrekang dengan

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 13 Batili, Enrekang pada hari dan jam kerja.

3. Berkas lamaran disusun dalam map dengan ketentuan

- Formasi Kesehatan warna Kuning;

- Formasi Tenaga Tehnis warna Merah;

- Formasi Khusus warna Hijau.



i'

3. Berkas lamaran disusun dalom map dengan ketentuan

- Formasi Kesehatanwarna Kuning;

- Formasi Tenaga Tehnis worna Merah;

- Formasi Khusus worna Hyau.

4. Jad,val selel<si menunggu informasi selanjutnya dari Badan Kepegawaian Negara yang

aknn di umum melalui webside http:i/ssascn.bkn.go.id dan

https ://www. enrekanekab. eo. id

BANDO, M.Pd



FORMASI INSTANSI Pemerintah Kab. Enrekang - PPPK (Non Gurul'FriJun 25 07:31:58 WIB 2021
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1
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Disabilitas
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Disabilitas
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Dapat Di isi

Disabilitas
s-1 Glzl -
D-lv GtzlAHLI PERTAMA - NUTRISIONISUMUM

1
JF(ES5110

13

20 57
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2.50
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E
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