
PETUNJUK TEKNIS APLIKASI SELEKSI TERBUKA 

JPT PRATAMA SEKRETARIS DAERAH (SEKDA) KOTA BALIKPAPAN 

TAHUN 2022 

 
Aplikasi Seleksi Terbuka adalah aplikasi yang dikembangkan oleh BKPSDM 

Kota Balikpapan. Aplikasi ini digunakan untuk melakukan pendaftaran serta 

melakukan unduh dan unggah berkas persyaratan bagi pelamar yang ingin mengikuti 

seleksi terbuka JPT Pratama Sekretaris Daerah Kota Balikpapan Tahun 2022. 

Adapun tata cara penggunaan aplikasi adalah seperti berikut : 

1. Para pelamar membuka website BKPSDM Kota Balikpapan dengan link 

http://bkpsdm.balikpapan.go.id. pada website bkpsdm akan terlihat menu 

SELTER JPT P SEKDA seperti terlihat pada gambar di bawah ini : 

 
 

2. Pelamar dapat memilih satu diantara dua link yang akan digunakan untuk 

melakukan pendaftaran dan melakukan unduh dan unggah syarat 

pendaftaran 

 

http://bkpsdm.balikpapan.go.id/


3. Pelamar akan diarahkan pada halaman depan Aplikasi Seleksi Terbuka. 

Seperti terlihat pada gambar di bawah ini: 

 

 
 

 
Pada halaman ini pelamar di wajibkan memilih jenis peserta yang dibagi menjadi 2 
yakni: 

 
 

a. PNS Pemerintah Kota Balikpapan 

Apabila pelamar memilih jenis peserta PNS Pemerintah Kota Balikpapan 

maka pelamar diarahkan untuk memasukkan NIP atau Nama. Data 

pelamar yang ada pada aplikasi hanya PNS Pemerintah Kota 

Balikpapan. 

 
 

 
Setelah memilih maka data pelamar akan terdeteksi sesuai NIP atau 

Nama yang dipilih. pada halaman ini pelamar diwajibkan memasukkan 

No WhatsApp dan Email yang aktif karena Token Pendaftaran akan 

dikirim melalui No WhatsApp tersebut serta pelamar diwajibkan 



memilih jabatan yang akan dilamar untuk dapat memunculkan tombol 

daftar. 

 
 

 

b. PNS Di Luar Pemerintah Kota Balikpapan 

Untuk pelamar yang bekerja di luar Pemerintah Kota Balikpapan dapat 

memilih jenis peserta ini. Pelamar diwajibkan mengisi seluruh kolom 

yang ada yaitu” 

- NIP 

- Nama 

- Jabatan 

- Eselon / Jenis Fungsional 

- Unit Kerja 

- Instansi 

- No WhatsApp 

- Email Aktif 

- Pilihan Jabatan  

Seperti terlihat pada gambar dibawah 

ini: 



 
 

Contoh pengisian seperti dibawah ini 
 

 
 

 
Setelah mengisi dan melakukan klik daftar maka akan ada notifikasi sukses seperti 

di bawah ini : 

 

 

 

 

 

Tunggu sebentar  sampai mendapatkan  kiriman wa yang berisi link upload dokumen atau 

sampai link  upload dokumen terlihat dilayar komputer.



4. Setelah melakukan pendaftaran pelamar akan mendapat Link Untuk 

melakukan unduh dan ungah syarat pendaftaran yang telah 

ditetapkan. Link didapat dengan 2 cara yaitu : 

a. Setelah klik daftar dan mengklik OK pada notifikasi sukses 

pelamar akan diarahkan ke halaman validasi barcode seperti 

dibawah ini : 

 
Halaman ini dapat didownload untuk disimpan dengan cara melakukan klik pada 
tombol download yang ada diatas 
 

 
 

 

b. Link juga akan dikirm ke No WhatsApp yang telah didaftarkan 

seperti dibawah ini : 



 
 

Harap dapat menyimpan link penguploadan dokumen karena 

satu pelamar hanya akan mendapatkan satu link penguplodan 

dokumen dan tidak dapat melakukan pendaftaran kembali 

dengan memakai NIP yang sama. 

 
5. Setelah Pelamar mengklik Link yang telah didapat, Pelamar akan 

diarahkan ke halaman Upload Dokumen. Pada halaman ini pelamar 

dapat melihat Data Diri, melakukan unduh dan unggah persyaratan. 

 

 
 



 
 

 
 

 
 

 

Untuk melakukan unduh persyaratan pelamar dapat mengklik tombol unduh 

pada setiap kolom yang ditentukan. 

 



Setelah melengkapi persyaratan yang ditentukan, pelamar dapat 

mengunggah berkas persyaratan pada kolom unggah yang telah ditentukan 

sesuai dengan jenis persyaratan yang ada. 

 

Pelamar dapat mengklik tombol browse dan akan diarahkan pada tempat 

penyimpanan berkas persyaratan yang tersimpan pada drive komputer dan klik open 

 
 

Lalu klik                     yang terdapat di bawah halaman upload dokumen 



Apa bila berhasil maka pelamar akan dapat notifikasi unggahan seperti dibawah ini 

 
 Setelah berhasil diupload berkas akan terlihat di samping menu upload dan waktu 

penguplodan juga akan tercatat pada system. 

 

 
Persyaratan penguplodan dokumen yang wajib diperhatikan pelamar:  

 

a. Seluruh dokumen yang diupload / discan adalah dokumen asli 

berwarna; 

b. Dokumen persyaratan yang dapat diunggah dengan bentuk atau 

format .pdf dengan ukuran maksimal 2 mb untuk masing-masing 

jenis file persyaratan; 

c. Untuk dokumen yang terdiri dari beberapa lembar dapat digabung 

atau dijadikan satu file pdf sebelum melakukan penguplodan; 



d. Pelamar dapat melakukan unggah secara bertahap setiap 

persyaratan yang diperlukan; 

e. Pelamar juga dapat melakukan replace atau penggantian 

unggahan yang telah dilakukan dengan cara mengklik tombol 

browse pada kolom yang ingin diganti. 

 
6. Setelah melengkapi seluruh dokumen yang diunggah, pelamar diwajibkan untuk 

melakukan pencetakan bukti daftar dengan cara melakukan klik  

yang terdapat dibawah halaman penguplodan, seperti gambar dibawah ini 

 

Setiap dokumen yang terupload pada Bukti Pendaftaran akan mendapatkan 

tanda centang dan yang tidak terupload akan mendapatkan tanda silang 

 

 



Pelamar dapat melakukan                                  yang terdapat pada bawah 

halaman Bukti Daftar dan lakukan pencetakan dan menyelesaikan seluruh 

tahapan pendaftaran Seleksi Terbuka JPT P Sekda Kota Balikpapan.  

 


