
Pengumuman Lowongan PHL Tenaga Peliputan dan Protokol 
  

Tahun Anggaran 2018 Bagian Humas dan Protokol Sekretariat 

Daerah Kabupaten Sleman melakukan pengadaan tenaga Pegawai Harian 

Lepas (PHL) Tenaga Peliputan Berita untuk menunjang kegiatan 

penyebarluasan informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Tenaga 

Protokol untuk menunjang kegiatan Keprotokolan Daerah. 

Ketugasan Tenaga Peliputan tersebut adalah mendokumentasikan 

dalam bentuk foto, video (audio visual) dan penulisan naskah jurnalistik; 

sedangkan untuk petugas protokol adalah mengatur kelancaran acara-acara 

yang bersifat resmi maupun tidak resmi yang dilaksanakan oleh pemerintah, 

pemerintah daerah maupun masyarakat yang dihadiri oleh pejabat negara, 

pejabat pemerintah maupun tokoh masyarakat. 

Berkenaan dengan hal tersebut kami memerlukan 2 (dua) orang untuk 

formasi PHL Tenaga Peliputan dan 1 (satu) orang PHL Tenaga Protokol 

dengan kriteria: 
 

Kriteria Umum: 
1.    Minimal lulusan DIII (Ilmu Sosial); 

2.    Diprioritaskan memiliki KTP Sleman; 

3.    Tidak menuntut untuk diangkat menjadi Pegawai Tetap dan PNS; 

4.    Bersedia bertugas diluar hari dan jam kerja; 

5.    Penugasan kerja selama 11 bulan; 

6.    Diutamakan memiliki kendaraan pribadi dan Surat Izin Mengemudi A 

dan C; 

7.    Mampu mengoperasionalkan komputer dan internet. 
 

Kriteria khusus PHL Petugas Peliputan: 

1.    Usia maksimal 30 (tiga puluh) tahun dan bernampilan menarik; 

2.    Memiliki keahlian fotografi dan audio visual; 

3.    Memiliki kemampuan jurnalistik; 

4.    Diprioritaskan mampu mengoperasikan software grafis dan 

multimedia; 

5.    Berkas dimasukan ke dalam map warna merah. 
 

 

 



Kriteria khusus PHL Petugas Protokol: 
1.    Laki-Laki, usia maksimal 25 (dua puluh) tahun, dan bernampilan 

menarik; 

2.    Menguasai bahasa asing terutama Bahasa Inggris aktif; 

3.    Mampu berbicara di depan publik/menguasai public speaking; 

4.    Berkas dimasukan ke dalam map warna hijau. 

Selanjutnya syarat surat lamaran adalah sebagai berikut: 

1.    Mengajukan surat lamaran pada hari dan jam kerja, mulai tanggal 2 

s/d 8 Januari 2018 dengan diantar langsung ke Bagian Humas dan 

Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman Jl. Parasamya Beran 

Tridadi Sleman; 

2.    Surat lamaran ditujukan kepada: Kepala Bagian Humas dan Protokol 

Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman, Jl. Parasamya Beran Tridadi 

Sleman; 

3.    Surat lamaran dilampiri: 

       a. curriculum vitae (CV); 

       b. karya tulisan, foto, dan video (bagi pendaftar PHL Tenaga 

Peliputan); 

       c. Fotocopy ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir; 

       d. Fotocopy KTP dan SIM; 

       e. Pas foto berwarna ukuran 4x6 (1 buah). 

Kami informasikan bahwa untuk PHL Peliputan dan PHL 

Keprotokoleran mendapatkan hak berupa honorarium harian dengan jumlah 

perbulan kurang lebih sebesar Rp.1.606.000,- dengan dipotong pajak 2,5% 

bagi yang memiliki NPWP dan 3,5% bagi yang yang tidak memiliki NPWP, 

tunjangan hari raya, lembur, dan asuransi kesehatan serta ketenagakerjaan. 

 


