PEMERINTAH KABU PATEN BLITAR

SEKRETARIAT DAERAH
Jalan. Kusuma Bangsa Nomor 60 Kanigoro Blitar Telp (0342) 801201
e-mail : sekda@blitarkab.go.id / website : blitarkab.go.id

PENGU
Nomor :8101

UMAN

4? /409.205.312022

TENTANG
HASIL AKHIR SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
FORMASI TAHUN 2021

Menindaklanjuti hasil sanggah peserta Seleksi CPNS terhadap pengumuman
No.81Ot15O3l4Og.2O5.3t2O21 tanggal 24 Desember 2021 tentang Hasil lntegrasi SKDSKB Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Blitar Formasi Tahun 2A21 dan
Surat Edaran Plt. Kepala Badan Kepegawian Negara No.18256/B-KS.04.01lSDlKl2021
tanggal 17 Desember 2021 perihal Perubahan Jadwal Lanjutan Seleksi Penerimaan
CPNS Tahun 2021, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:
A. Terdapat 1 (satu) peserta Seleksi CPNS yang melakukan sanggahan terhadap hasil

B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

integrasi nilai SKD-SKB CPNS;

Berdasarkan hasil verifikasi terhadap sanggahan peserta, sanggahan tersebut
dinyatakan ditolak / tidak diterima;
Penjelasan / jawaban terhadap sanggahan peserta dapat dilihat melalui akun
SSCASN peserta;
Tidak ada perubahan terhadap peserta seleksi yang dinyatakan LULUS dalam
Pengu m u man nomor: 81 Ol 1503/409. 2 05.312021 tanggal 24 Desem ber 2021 tentan g
Hasil lntegrasi SKD-SKB CPNS Pemerintah Kabupaten Blitar Formasi Tahun 2021;
Selanjutnya peserta yang dinyatakan LULUS dijadwalkan untuk melengkapi
dokumen persyaratan pemberkasan yang dilakukan secara elektronik (paperless)
melalui akun SSCASN masing-masing peserta mulai tanggal 7 s.d. 21 Januari 2A22
(atau menyesuaikan jadwal yang tertera pada akun SSCASN peserta);
Peserta terlebih dahulu wajib mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) serta kemudian
mengunggah kelengkapan dokumen persyaratan pemberkasan secara elektronik
melalui laman akun https://sscasn.bkn.go.id;
Buku petunjuk pengisian DRH dan tata cara pemberkasan dapat diunduh melalui
akun SSCASN masing-masing peserta;
Adapun kelengkapan dokumen usul penetapan NIP yang harus diunggah oleh
peserta yaitu sebagai berikut :
a. Pas Photo terbaru berpakaian formal dengan latar belakang warna merah;
b. Scan ljazah asli yang digunakan untuk melamariabatan;
c. Scan Transkrip Nilai asliyang digunakan untuk melamar jabatan;
d. Scan cetak hasil pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) yang telah ditandatangani
diatas materai Rp. 1 0.000;
e. Scan Surat Pernyataan 5 (lima) poin yang telah ditandatangani di atas materai
Rp.10.000 dan scan Surat Pernyataan Tidak Mengajukan Pindah (Mutasi Kerja)
yang telah ditandatangani di atas materai Rp.10.000 sebagaimana format
terlampir (dijadikan 1 file);
f. Scan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku yang
diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik lndonesia;
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g. Scan Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari dokter yang berstatus
PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah,
dijadikan 1 (satu) file;

h.

Scan Surat Keterangan tidak

mengkonsumsi/menggunakan narkotika,

psikotropika, prekursor, serta zat-zat adiktif lainnya (NAPZA) yang ditandatangani
oleh dokter dari unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah atau dari pejabat yang
benrenang pada Badadlembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian
zat narkoba dimaksud;

CATATAN :
1. Perihal riwayat pekeflaan dalam DRH tidak perlu diisi, dan bukti pengalaman
kerja tidak perlu diunggah (bagi yang memiliki), selanjutnya hal tersebut dapat
diurus untuk dipertimbangkan setelah diangkat menjadi CPNS;
2. Penggunaan Materai harus sesuai peraturan (tidak digunakan berulang);
3. Foto dan Scan seluruh dokumen persyaratan aslidan berurarna, harus terlihat
/ terbaca dengan jelas, tegak lurus (tidak miring) dengan ketentuan format dan
ukuran masing-masing file sebagaimana diatur dalam portal SSCASN;

L
J.
K.
L.
M.
N.

Untuk komunikasi dan pengarahan lebih lanjut, seluruh peserta yang dinyatakan lulus
WAJIB bergabung dalam Grub Telegram CPNS Formasi Th.2A21 melalui tautan :
https://t.me/+Efdz-6MomfA5ZjNl dengan format nama profil telegram peserta
adalah "Nama Lengkap" yang bersangkutan;

Hanya peserta yang memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang dapat
diusulkan dan diproses penetapan Nomor lnduk Pegawai (NlP) serta memperoleh
Surat Keputusan tentang Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;
Apabila dikemudian hari diketahui terdapat keterangan / data / dokumen yang tidak
sesuai tidak benar, Panitia Seleksi dapat menggugurkan kelulusan yang
bersangkutan;
Peserta wajib untuk terus memantau perkembangan informasi dan pengumuman
pada laman https://bkpsdm blitarkab go id/ dan https:/iwvruit.blitarkab.go.id;
Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami setiap pengumuman menjadi
tanggung jawab peserta;
Seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan Seleksi CASN di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Blitar tidak dipungut biaya.

/

Demikian pengumuman

ini

disampaikan untuk diketahui pelamar CPNS di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar.
Dikeluarkan di
Pada tanggal

Blitar
6 Januari 2022

a.n. BUPATI BLITAR
Sekretaris Daerah
Panitia Seleksi Pengadaan
Ketua
Selaku
Aparatur Sipil Negara
Kabupaten Blitar

Utama Madya
3 199002 1 002

LAMPIRAN PENGUMUMAN

Nomor : 810/'{? l4{,g.2o5.3/2022

SURAT PERNYATAAN 5 POIN

Tanggal

:

3

Januati 2022

SURAT PERNYATAAN
Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama
Tempat dan Tanggal

Agama
Alamat

:

:

lahir

:
:

:

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya

:

1.'lldak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan

pengadilan
yang sudah mempunyai kekutan hukum tetap karena melakukan tindak pidana
dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;

z. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau
tidak dengan hormat sebagai calon PNS atau PNS, PPPI! prajurit Tentara Nasional
Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak
dengan hormat sebagai Pegawai Swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai
Badan Usaha Milik Negara dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah;

r.

'l'idak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional
Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

+. ndak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;

s,

Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Pemerintah Kabupaten Blitar.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut
di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi
Pemerintah, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

Yang membuat pernyataan,

Meterai 10.000,'

SURAT PERNYATAAN 10 TAHUN

LAMPIRAN PENGUMUMAN
Nomor : 810/
/+ag.ZOS.SIZOZZ

Tanggal

:A

4L

lanuari 2022

SURAT PE NYATAAN
Yang bertanda tangan dibawah ini

:

Nama

Tempat dan Tanggal lahir
Jenis Kelamin
Agama

Alamat

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa

:

'Apabila saya telah diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah
Kabupaten Blitar, maka saya bercedia

:

"mengabdi di tumertnbh Kabupafun Blitar dan tidak mengaiukan
pindah (mutasi) ke daerah lain dengan ala*n pribadi paling singkat

7O (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai PNl dan bercedia
dianggap mengundurkan diri apabila tetap mengaiukan pindah"
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia

dituntut

di

muka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang

diambil oleh Pemerintah, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini
tidak benar.
Blitar,

Yang membuat pernyataan,
Tanda Tangan
mengenai

Materai 10.000

