
 

 

SIARAN PERS 
Otorita Ibu Kota Nusantara 
28 Februari 2022 

 
 

Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi PPNPN Otorita IKN 
Ditunda 

 
JAKARTA – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menunda pengumuman hasil seleksi administrasi 
Seleksi Terbuka Penerimaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di lingkungan 
OIKN. Sebelumnya, hasil seleksi administrasi akan diumumkan pada 28 Februari 2023. 
 
Berdasarkan Pengumuman No. P.007/Otorita IKN/II/2023 tentang Penundaan Pengumuman 
Seleksi Terbuka Penerimaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di Lingkungan 
OIKN, pengumuman hasil seleksi administrasi ditunda karena mempertimbangkan banyaknya 
jumlah pelamar yang mendaftar serta untuk menjamin keakuratan data hasil seleksi administrasi.  
 
Sebagai informasi, selama periode pendaftaran 20 hingga 24 Februari 2023, panitia seleksi 
mencatat lebih dari 20.000 pelamar telah mendaftar seleksi terbuka. Setelah pendaftaran ditutup, 
panitia seleksi akan memeriksa data pelamar. Bagi pelamar yang lolos tahap administrasi akan 
mengikuti tes potensi akademik dan psikotes, kemudian dilanjutkan wawancara. Dalam setiap 
tahapan seleksi, hanya pelamar yang dinyatakan lulus yang akan dihubungi untuk mengikuti 
tahapan selanjutnya melalui surat elektronik. 
 
Pantau selalu perkembangan informasi terkait rekrutmen OIKN hanya melalui situs web 
(ikn.go.id) dan sosial media resmi IKN (ikn_id/IKN Indonesia). Segala jenis pertanyaan yang 
berkaitan dengan seleksi penerimaan PPNPN di OIKN dapat disampaikan melalui email 
rekrutmen.oikn@gmail.com. 
 
____________ 
 
Tim Komunikasi Otorita Ibu Kota Nusantara 
Narahubung: Sekretariat OIKN 
(+62) 811-8115-8888 
 
 
Website : ikn.go.id 
Instagram : instagram.com/ikn_id 
Facebook : facebook.com/iknindonesia1 
Twitter  : twitter.com/ikn_id 
Youtube : IKN Indonesia 
 
#KotaDuniauntukSemua  
#Nusantara  
#IbuKotaNegara 
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Ibu Kota Negara bernama Nusantara dan selanjutnya disebut sebagai Ibu Kota Nusantara adalah 
satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat 
kedudukan Ibu Kota Negara sebagaimana ditetapkan dan diatur dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 
2022.  

Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara adalah pemerintahan daerah yang bersifat khusus yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di Ibu Kota Nusantara. Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota 
Nusantara yang selanjutnya disebut sebagai Otorita Ibu Kota Nusantara adalah pelaksana kegiatan 
persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggara Pemerintahan 
Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai lembaga setingkat 
kementerian yang menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. Ibu Kota 
Nusantara meliputi wilayah daratan seluas hampir 4x Jakarta yaitu kurang lebih 256.142 ha (dua ratus 
lima puluh enam ribu seratus empat puluh dua hektare) dan wilayah perairan laut seluas kurang lebih 
68.189 ha (enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh sembilan hektare). 
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