BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI I(ALIMANTAN SELATAN
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TENTANG

HASIL AICIIR
stLEItsI CALON PEGAWAI NEGERT SIPIL (CPllIs)
PEMTRIITTAII KABT'PATEIf IIT'LU ST'I|GAI UTARA
TAHI'IT 2019
Berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pel,aksana
Seleksi Nasional Pengadaan CPNS 2Of9 Nomor : K26-3O /86809 /X(2O.O1 tarrygial 27
Oktober 202O perihal Penyampaian Hasil Integrasi Nilai SKD-SKB CPNS Pemerintah
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019, dengan ini disampa ikal hal-ha-l sebagai
t erikut-

l.

:

Peserta yang dinyatakan LITLUS seleksi al<hir CPNS di Lingkunsan p66srintqh
Kabupaten Hulu Sungai Uta-ra Tahun Anggaran 2O19 adalah peserta yang memenuhi
peringkat sesuai formasi yang tel,ah ditetapkan berdasarkan hasil integrasi Seleksi
Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang dilgkukar oleh
Panitia Seleksi Nasional (PANSELNAS).

2. Hasil Akhir Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil

(CPNS)

di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2019 berupa integrasi nilai Seleksi
Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) adalah sebagaimana
tersebut pada lampiran pengumuman ini, yaitu :

a. I-ampiran I yaitu

peserta yang dinyatakan lulus CPNS di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2019;

b. Lampiran II yaitu hasil integrasi SKD dan SKB ( silahkan download di web/medsos
resmi Pemkab HSU);

3. Maksud atau arti dari kode pada kolom keterangan
yaitu

dalarn lampiral pengumurnqn ini

:

a.

Kode "P" adalah Lulus SKD berdasarkan Nilai Ambalg Batas
sesuai Permenpan RB No 24 Tahun 2019;

b.

"I-i adaJah Lulus Seleksi CPNS;
Kode "L-1" adal,ah Lulus Seleksi CPNS setelah perpindahan formasi antara jenis

c.

dal Peringkat Terbaik

Kode

formasi dalam jabatan/ pendidikan yang sama;

d.

Kode "L-2" adalah Lulus Seleksi CPNS setelah perpindahan formasi antara lokasi
formasi dalam jabatan/pendidikan yang sama;

e. Kode 'Tr-- ada-lah Tidak Lulus karena tidak masuk
f. Kode 'TH" adalah Tidak Hadir;

peringkat dalam formasi;

g.

Kode "TMS" adalah gugur dikarenakan tidak memenuhi syarat yang ditentukan
oleh instansi;

h.

Kode 'TMS-1" adal,ah gugur dikarenakan tidak memenuhi syarat pada sslqh satu
test SKB;

i.
j.

Kode "APS" adalah pelamal mengundurkarr diri atas permintaan sendiri;

Kode "SP' adalah Mendapatkan nilai SKB penuh 1O0 karena memiliki sertiflkat
pendidik yang dikeluarkan Kemdikbud/Kemenristekdikti/Kemenag dan dinyarakan
linier oleh verifikator instansi.

4. Peserta dapat mel,akukan sanggah terhadap hasil integrasi SKD-SKB

metralui

https:/ /sscn.bkn.go.id terhitung sampai dengan 3 hari setelah tanggal pengumuman.

5.

Peserta yang dinyatakan LULUS agar mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) secara
elekronik melalui laman https:/ /sscn.bkn.go.id kemudian mencetak secara mandiri
dengaa kertas F4 70 granr., membubuhi hasil cetak DRH dengan materai 6OOO pada
sebelah kiri kolom tanda tangan dan mena-ndatanganinya;

6. Merujuk surat Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian BKN Nomor D 26-30/V

2OZ-9

/99

tanggal 23 Oktober 202O, peserta mengunggah kelengkapan dokumen Usul penetapa.n
NIP CPNS secara elektronik melalui lamal https:/ /sscn.bkn.go.id;

7. Adapun kelengkapan
sebagai berikut

dokumen yang di unggah melalui https://sscn.bkn.go.id adalah

:

a. Pasphoto terbaru pakaian formal dengan latar betakang merah;(format JpEG)
b. File scan Ijazah ASLI yang digunakan pada saat melqmar:(ukuran maksimal

5OO

Kb, format pdo

c. File scal Transkrip Nilai ASLI yang digunakan pada saat melamar;(ukuran
maksimal 500Kb, format pdf)

d. File Scan Daftar
e.

Riwayat Hidup (DRH) dari SSCN yang te}ah ditandatangani oleh
yang bersangkutan dan bermaterai 6O00 ;(ukuran maksimal SO0Kb, format pd{)
File scan Surat pernyataan :
l) Surat Pemyataan 5 poin yang ditandatangani oleh yang bersalgkutan dan
bermaterai 6000, yang berisi tentang :
a) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan
pengadilal yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena
melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau
lebih;
b) fidak pernah diberhen.ikqn dengal hormat tidak atas permintaan
sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, pNS, TNI, POLRI atau
diberhen'ikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (tfrmasuk
BUMN/BUMD);
c) Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS atau anggota TNI/pOLRI;
d) Tidak menjadi anggota/ pe ngurus partai politik atau terlibat politjk
praktis;
e) Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh pemerintah.
2) Surat Pernyataan bersedia mengabdi minimal selama lO (sepuluh) tahun;
3) Surat Pernyataan bersedia tidak mengundurkan diri;
(dal,am I frle, ukuran maksimal SOOKb, format pd|

f. File scan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang
g.

masih
berlaku;(ukuran maksimal 500Kb, forrnat pdf)
File scan surat keterangan sehat jasmard dan rohani dari dokter yang berstatus

PNS atau dokter yang bekerja pada Unit pelayanan

Pemerintah; (ukuran maksimat 500Kb, format pdg

Kesehaten

h. File scan Surat keterangan tidak mengkonsumsi/ menggunakan narkoba,
psikotropika, serta zat-?al adiktif lainnya dari Unit Pel,ayanan Kesehatan

i.

Pemerintah ; (ukurarr maksimal SOOKb, format pdf)
File scan bukti pengalaman kerja yang telah dilegalisir oleh pejabat yang
berwenang (apabila memiliki masa ke{a). (ukuran maksimal 500Kb, format pdf)

8.

Dokumen yang telah diunggah sebagaimana poin 7 (tujuh) disampaikan berkas aslinya
kepada Panitia Seleksi Daerah terkecuali Ijazah darr Transkrip Nilai (diganti dengan
Fotokopi sah), disertai surat lamaran; (rahr raagLap)

9.

Unggah dokumen secara elektronik melalui https: / /sscn.bkn.go.id dilaksanakan dari
tangga,l 5 s.d. 15 November 2O20;

lO. Ketentuan pemberian nama file sebagai berikut

:

a. DRH, nama f e - DRH_No Peserta (contoh : DRH_123456789)<X);
b. ljazah, nama file = IJZPEND-No peserta (contoh: IJZPEND- 123a56789xx1;
c. Transkrip nilai, nama file = TNILAI-No peserta (contoh: TNII-AI- 123456789xx);
d. SKCK, nama {ile : SKCK-No Peserta;
e. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani, nama file - SKETSEHAT-No
Peserta;

f. Surat

Keterangan tidak mengkonsumsi narkoba, nama file

-

SKETNAIZA No

Peserta;

g.
h.

Surat Pernyataan, nama file = SP-No Peserta;
SK Bukti pengalamal kerja, nama file = BUKTIKER.IA-No Peserta;

l l. Penyerahan dokumen frsik (tidak boleh diwakilkan) akan dil,aksanalal pada

a.

TANGGAL

:

: 9 s.d. 17 November 202O, setiap hari kerja dengan jadwal sebagai
berikut

:

Senin s/d
Jum'at

Kamis

jam :
:

b. TEMPAT : Kantor

08.30
08.30

s/d 15.00 Wita
s/d I l OO Wita

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan ( BKPP
Kabupaten Hulu Sungai Utara
d/a. Jalan Basuki Rahmat no.O04 Amuntai

)

l2.Kelengkapan dokumen beserta lrmpirannya dimasukkan ke dalam map berwarna
yaitu :
KUNING
a. Bagi Tenaga KEPENDIDIKAN ;
HIJAU
:
b. B,gi Tenaga TEKNIS

c.

BFgi Tenaga

KESEHATAN :

MERAH

l3.Bagi Peserta Seleksi yang telal dinyatakan lulus seleksi namun sampai batas akhir
dari waktu yang ditentukan tidak meneunssah dokumen dan menvampaikan
dokumen fisik, mal<a yans bersanqk utan dianssaD meneundurkan diri.

l4.Pada saat pemberkasan, peserta yang dinyatakan lulus Seleksi CPNS TA 2019
diwajibkan mengenakan paleian yang pantas (tidak diperkenalkan memakai kaos,
celana berbahan jeans dan sandal).

l5.Hal-hal Iain yalg perlu diperhatikan oleh setiap peserta yang dinyatakan lulus seleksi
adalah sebagai berikut :
a. Seluruh peserta wajib mengisi Surat Pernvataan Tidak Menqundurkan Diri sebagai
CPNSD Kabupaten Hulu Sungai Utara.
b. Dalam hal penulisan nama, tempat tanggal lahir harus sama dengan Ijazah/ STTB
yang terakhir (seperti pada Surat [.ama-ran, Surat Keterangan, Surat Peroyataan
serta Daftar Riwayat Hidup dan lain-lain)

c.

surat lamaran dengan menggunaksn Huruf Kapital/Balok (Tinta Hitam/Boxy).
d. Pada surat Keterangan catatan Kepolisial dari poLRI dan surat Keterangen sehat
dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah serta Surat Keterangan Bebas Narkoba
disebutkan
tuk keoerluan :

" I,rFLEIIGXAPI PERAYARATAT I'TTI'X DI -rGT(AT UEruAI'I GALOII
pEcAwAI TEGERI SErL ( Cprs I PEUERIrITAII IiABITPAIEII HI,LU SUTOAI

UTARA".

d- Hal-hal lain yang belum tercentum darem

p61g116uman

lanjut oleh Panitia.

ini akan diatur lebih

16.Dsle'n hal peserta seleksi sudah dinyatakan lulus oleh Pejabat Pembina Kepegawaian
Gtapi tetap mengajukan pindah keluar Kabupaten Hulu Sungai Utara sebelum l0
(sepuluh) tahun, yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri sebagai CPNS/PNS.

lT.Bagi pelemar yang memberikan keterangan tidak benar/palsu pa.da saat penda-ftaran,
pemberkasan maupun setelah diangkat meqiadi CPNS/PNS, pemerinrah Kabupaten
Hulu Sungai Utara berha-k membatalkan kelulusan serta memberhentikan status
yang bersaagkutan sebagai CPNS/ PNS.
18.

Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan pemberkascn seleksi
Pengadaan cPNS Tahun Anggaran 2019 pemerintah Kabupaten Hulu sungai utara

dapat melalui web bkpp.hsu.go.id atau media sosial resmi pemkab Hulu Srrnga.i

Utara;

Dernik'iqn pengumuman ini dikeluarkan untuk diketahui sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
a

:

Amuntai
30 Oktober
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