PENGUMUMAN
Nomor : 810/ 18 /BKPSDM.III.1/2020
TENTANG
HASIL INTEGRASI SKD - SKB SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OKU TIMUR
FORMASI TAHUN 2019
Berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K26-30/B5608/X/20.01
Tanggal 28 Oktober 2020 Perihal Penyampaian Hasil Integrasi Nilai SKD-SKB CPNS
Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2019, dengan ini kami sampaikan hal
sebagai berikut :
A. Hasil Integrasi SKD-SKB Peserta Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Formasi Tahun 2019 sebagaimana
terlampir dapat diakses pada laman
https://www.okutimurkab.go.id dan
https://bkpsdm.okutimurkab.go.id dengan penjelasan sebagai berikut;
P

: Lulus SKD berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik berdasarkan
PermenpanRB No 24 Tahun 2019;
L
: Lulus seleksi CPNS;
L–1
: Lulus seleksi CPNS setelah perpindahan formasi antara jenis formasi dalam
jabatan/pendidikan yang sama;
L-2
: Lulus seleksi CPNS setelah perpindahan formasi antara lokasi formasi dalam
jabatan/pendidikan yang sama;
TL
: Tidak lulus karena tidak masuk peringkat dalam formasi;
TH
: Tidak hadir;
TMS
: Gugur dikarenakan tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh instansi;
TMS-1 : Gugur dikarenakan tidak memenuhi syarat pada salah satu tes SKB;
APS
: Pelamar mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
SP
: Mendapatkan nilai SKB penuh 100 karena memiliki sertifikat pendidik yang
dikeluarkan Kemendikbud/Kemenristekdikti/Kemenag dan dinyatakan linier oleh
verifikator instansi.
B. Masa sanggah hanya dapat dilakukan di laman sscn pada tanggal 01 s.d 03 November 2020;
C. Tutorial Pemberkasan secara online dapat dilihat pada link https://youtu.be/joGWM84A7xo;
D. Bagi Peserta yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana huruf A, diwajibkan melakukan
pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) melalui akun masing-masing pada alamat
https://sscn.bkn.go.id selambat-lambatnya pada tanggal 15 November 2020 dan berkas
fisik supaya disampaikan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab. OKU
Timur melalui ekspedisi;
E. Dokumen yang diunggah harus di scan (tidak difoto) dan berwarna dengan kualitas gambar
baik, meliputi:
1. Pas Photo terbaru dengan pakaian Kemeja Putih dan berlatar belakang merah (foto
dengan kualitas gambar yang baik dan layak);
2. Ijazah Asli dan Transkip Nilai Asli;
3. Print out Daftar Riwayat Hidup (DRH) dari sscn yang telah ditandatangani oleh peserta
dan bermaterai;
4. Surat Pernyataan 5 poin yang ditandatangani oleh peserta dan bermaterai 6000 yang
berisi tentang:
a. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan
yang sudah mempunyai hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan
pidana penjara 2(dua) tahun atau lebih;

5.
6.
7.
8.

b. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak
dengan hormat sebagai CPNS, PNS, TNI, POLRI atau diberhentikan tidak dengan
hormat sebagai pegawai swasta (termasuk BUMN/BUMD);
c. Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS atau Anggota TNI/POLRI;
d. Tidak menjadi anggota/pengurus Partai Politik atau terlibat politik praktis;
e. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau
Negara lain yang ditentukan Pemerintah.
Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku;
Surat Keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter
yang bekerja pada unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah;
Surat keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, serta zatzat adiktif lainnya dari unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah;
Bukti pengalaman kerja yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (apabila
memiliki Masa Kerja).

F. Dokumen Fisik disampaikan via ekspedisi pada tanggal 06 s.d 15 November 2020 yang
meliputi:
1. Pas photo terbaru sesuai dengan yang diunggah, ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat)
lembar serta menuliskan nama yang bersangkutan dibalik pas foto tersebut;
2. Asli Surat Lamaran yang dibuat dengan tulisan tangan sendiri pada halaman pertama
kertas double folio, menggunakan tinta hitam, huruf kapital, dan ditandatangani asli di
atas materai 6.000 ditujukan Kepada Bupati Ogan Komering Ulu Timur up. Ketua
Panitia Seleksi Penerimaan CPNS Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Formasi Tahun 2019 di Martapura;
3. Asli Surat Keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau
dokter yang bekerja pada unit pelayanan Kesehatan;
4. Asli Surat keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, serta
zat-zat adiktif lainnya dari unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah;
5. Asli Surat Pernyataan 5 poin (sesuai Anak Lampiran 4 Peraturan BKN Nomor 14 Tahun 2018);
6. Asli Daftar Riwayat Hidup yang diunduh dari sscn dan telah di tempel foto serta ditandatangani;
7. Asli Surat Pernyataan tidak akan mengajukan pindah tugas sebelum memiliki masa
kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat menjadi Calon Pegawai
Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,
yang ditandatangani di atas materai 6000 oleh calon pelamar;
8. Berkas kelengkapan dokumen dimasukkan dalam map kertas kulit kambing tanpa
lobang dengan ketentuan:
- Tenaga Kesehatan : Warna Hijau
- Tenaga Teknis
: Warna Biru
G. Lain-lain :
1. Apabila terdapat peserta seleksi yang telah dinyatakan lulus dan ingin mengundurkan diri,
dapat mengunduh surat pengunduran diri pada sscn dan mengunggahnya kembali setelah
ditandatangani.
2. Hanya peserta yang memenuhi seluruh persyaratan administrasi pemberkasan ulang yang
dapat diusulkan untuk proses penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) dan memperoleh
Surat Keputusan tentang pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;
3. Bagi pelamar yang memberikan keterangan tidak benar/palsu pada saat pendaftaran,
pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS, Pemerintah Kabupaten
Ogan Komering Ulu Timur berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status
sebagai CPNS/PNS.
4. Penetapan/keputusan Panitia Seleksi Pengadaan CPNS Kabupaten Ogan Komering
Ulu Timur Formasi Tahun 2019 bersifat MUTLAK dan tidak dapat diganggu gugat.
Demikian pengumuman ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

