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PEMBERITAHUAN 
NO : 810/356/BKPSDM.I.3/2019 

 

Menyusul pengumuman Nomor : 820/88/BKPSDM.i.3/2019 tanggal 04 Februari 2019 tentang 

Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap I tahun 2019 di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur bersama ini disampaikan: 

 

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN 

 

I. PERSYARATAN UMUM 

1. Warga Negara Indonesia yang memiliki kualifikasi pendidikan (jenjang dan jurusan) sesuai 

dengan persyaratan jabatan yang dibutuhkan; 

2. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia 

tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; 

3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah 

mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 

(dua) tahun atau lebih; 

4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan 

tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota 

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai 

pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain Pegawai Usaha Milik Negara dan Pegawai 

Usaha Milik Daerah; 

5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis; 

6. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan; 

7. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku 

dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan; 

8. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar yang dibuktikan 

dengan : 

a. Surat keterangan sehat dari dokter unit pelayanan kesehatan pemerintah sesuai dengan 

persyaratan jabatan yang dilamar; dan 

b. Surat keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan 

zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan 

pemerintah atau pejabat yang berwenang dari badan/lembaga yang diberikan kewenangan 

untuk pengujian zat narkoba yang wajib diserahkan setelah pelamar tersebut dinyatakan 

lulus  seleksi pengadaan PPPK; 

9. Surat pernyataan pengunduran diri sebagai PPPK yang telah disetujui oleh PPK atau pejabat 

lain yang ditunjuk yang membidangi kepegawaian paling rendah jabatan pimpinan tinggi 

pratama; dan 

10. Persyaratan lain sesuai kebutuhan Jabatan yang ditetapkan oleh PPK (Pejabat Pembina 

Kepegawaian). 
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II. PERSYARATAN KHUSUS 

1. Bukti registrasi; 

2. Membuat surat lamaran yang dibuat dengan tulisan tangan sendiri, tinta hitam, menggunakan 

huruf kapital, dan ditandatangani asli di atas materai Rp. 6000,- sebanyak 2 (dua) rangkap 

ditujukan Kepada Bupati Ogan Komering Ulu Timur di Martapura; 

3. Fotokopi KTP; 

4. Fotokopi Ijazah sesuai dengan kualifikasi pendidikan  yang dibutuhkan dan dilegalisir oleh 

pejabat berwenang sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan tugas yang ditetapkan; 

5. Pas photo warna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar dengan latar belakang berwarna 

merah; 

6. Surat pernyataan yang telah ditandatangani oleh pelamar sesuai contoh sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran IV yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 

Badan ini; dan 

7. Persyaratan lainnya yang diperlukan, meliputi : 

a. Untuk jabatan guru di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 

mempunyai kualifikasi pendidikan minimal S-1 dan masih aktif mengajar sampai saat ini 

(dapat dicek di http://info.gtk.kemdikbud.go.id); 

b. Untuk tenaga kesehatan mempunyai kualifikasi pendidikan minimal D-III bidang Kesehatan 

dan mempunyai STR yang masih berlaku (bukan STR internship), kecuali untuk 

Epidemiolog, Entomolog, Administrator Kesehatan dan Pranata Laboratorium Kesehatan 

mempunyai kualifikasi pendidikan D-III/S-1 Kimia/Biologi; dan 

c. Untuk penyuluh pertanian mempunyai kualifikasi pendidikan miminal SMK bidang pertanian 

atau SLTA plus sertifikasi dibidang pertanian. 

8. Seluruh dokumen asli di scan dan diupload ke SSCASN. 

 

III. TATA CARA PENDAFTARAN 

1. Calon pelamar seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2019  dapat melakukan 

pendaftaran secara online kealamat website Portal SSCASN 2019  https://sscasn.bkn.go.id; 

2. Untuk melakukan pendaftaran secara online, Calon pelamar Seleksi Penerimaan Pegawai 

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu 

Timur Tahun 2019, wajib mempersiapkan ; 

a. NIK (Nomor Induk Kependudukan) Calon Pelamar;  

b. Nama Lengkap;  

c. Tempat (kabupaten/Kota), tanggal, bulan, dan tahun kelahiran;  

d. kualifikasi pendidikan sesuai ijazah yang dimiliki yang disyaratkan oleh jabatan; 

e. jabatan yang dilamar; 

f. instansi yang dilamar; 

g. alamat E-mail; dan 

h. nomor telepon atau handphone yang bisa dihubungi. 

http://info.gtk.kemdikbud.go.id/
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3. Berdasarkan pendaftaran setiap calon pelamar mendapatkan nomor registrasi; 

4. Hal-hal penting yang berkaitan dengan pendaftaran dan seleksi akan selalu dapat diakses 

melalui website BKPSDM Kab. OKU TIMUR 

5. Pelayanan dan penjelasan informasi serta pengaduan terkait pelaksanaan seleksi Pegawai 

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)  Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu 

Timur Tahun 2019 dapat menghubungi: 

a. Nomor  081366920057 (hanya menerima WhatsApp dan SMS) pada hari Senin s.d. Jumat 

pukul 08.00 s.d 16.00 WIB 

b. Email : bkdokutimur@gmail.com pada hari Senin s.d. Jumat pukul 08.00  s.d 16.00 WIB ; 

 

 
 
 

  
     Martapura,  15 Februari 2019 
 
 

                                               PANITIA SELEKSI DAERAH PENERIMAAN PPPK 
                                                         PEMERINTAH KABUPATEN OKU TIMUR 

 
 

        TTD 
 

 


