
 

 

 

 

PENGUMUMAN 

Nomor : 810/0686/BKPSDM/2019 

 

TENTANG 

 PENGGANTI PESERTA SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL 

YANG DIANGGAP MENGUNDURKAN DIRI 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BATANG HARI  

TAHUN 2018 

 

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana 

Seleksi Nasional Pengadaan CPNS Tahun 2018 Nomor : K26-30/B5501/XII/ 18.02 

Tanggal 8 Februari 2019 tentang Penyampaian Hasil Integrasi Nilai SKD-SKB CPNS 

Pemerintah Kabupaten Batang Hari tahun 2018,  bersama ini disampaikan hal-hal 

sebagai berikut : 

I. Terdapat 1 (satu) orang peserta yang telah dinyatakan lulus sebagai calon pegawai 

negeri sipil tetapi dibatalkan kelulusannya dan dianggap mengundurkan diri karena 

tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan. 

II. Untuk menggantikan peserta seleksi yang mengundurkan diri, Panitia Penerimaan 

Seleksi CPNS Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2018 mengambil nama peserta 

seleksi urutan selanjutnya dari peringkat tertinggi sesuai hasil integrasi nilai SKD 

dan SKB pada lowongan formasi jabatan Guru Kelas Ahli Pertama. 

III. Kepada peserta yang ditetapkan sebagai pengganti peserta Seleksi CPNS Pemerintah 

Kabupaten Batang Hari Tahun 2018 yang dianggap mengundurkan diri, wajib hadir 

pada: 

Hari : Senin 

Tanggal : 18 Februari 2019 

Pukul : 08.00 WIB s.d 15.00 WIB. 

Tempat : Ruang Bidang Pengembangan SDM Aparatur Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Batang Hari 

Pakaian : Kemeja atas berwarna putih polos dan celana panjang/rok berwarna 

hitam (tidak diperkenankan memakai kaos, celana berbahan jeans dan 

sandal). Bagi perempuan yang memakai jilbab, diwajibkan memakai 

jilbab berwarna hitam 
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IV. Dokumen yang wajib dilengkapi oleh peserta pengganti tersebut, antara lain : 

a) Surat lamaran ditulis tangan sendiri memakai huruf kapital/balok dengan tinta 

hitam/ballpoint dan ditanda-tangani sendiri oleh pelamar di atas meterai Rp. 

6.000 ditujukan kepada Bupati Batang Hari, rangkap 2 (dua); 

b) Membawa Ijazah Asli dan transkrip nilai Asli SD, SLTP, SLTA, Diploma dan 

Sarjana; 

c) Salinan/fotocopy ijazah dan transkrip nilai SD, SLTP, SLTA, Diploma dan Sarjana 

serta ijazah profesi yang dilegalisir,  rangkap 2 (dua), dengan ketentuan : 

➢ SD Negeri/Swasta dilegalisir oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan. 

➢ SLTP/Sederajat Negeri/Swasta dilegalisir oleh Kepala Sekolah yang 

bersangkutan. 

➢ SLTA/Sederajat Negeri/Swasta dilegalisir oleh Kepala Sekolah yang 

bersangkutan. 

➢ Diploma Perguruan Tinggi Negeri/Swasta terakreditasi dilegalisir oleh 

Direktur, Pembantu Direktur, Dekan, Pembantu Dekan Bidang Akademik, 

Ketua, Pembantu Ketua Bidang Akademik. 

➢ Sarjana (D-IV dan S-1)  Perguruan Tinggi Negeri/Swasta terakreditasi 

dilegalisir oleh Rektor, Dekan, Pembantu Dekan Bidang Akademik, Ketua, 

Pembantu Ketua Bidang Akademik. 

d) Daftar riwayat hidup yang ditandatangani oleh peserta dan bermeterai Rp. 6.000, 

yang formulir isiannya sudah tercetak pasfoto yang disediakan melalui website  

https://sscn.bkn.go.id/, rangkap 2 (dua); 

e) Asli dan salinan/fotocopy legalisir Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) 

yang diterbitkan oleh Kepolisian Resort/Kepolisian Daerah (bulan Desember 

2018/bulan Januari 2019/bulan Februari 2019),  sebanyak 2 (dua) lembar; 

f) Asli dan salinan/fotocopy legalisir Surat Keterangan Sehat jasmani dan rohani 

dari Rumah Sakit Pemerintah dan ditandatangi oleh Dokter berstatus PNS 

Rumah Sakit Pemerintah yang masih berlaku (bulan Desember 2018/bulan 

Januari 2019/bulan Februari 2019),  sebanyak 2 (dua) lembar; 

 

 

 

 

https://sscn.bkn.go.id/
https://sscn.bkn.go.id/


- 3 - 

 

 

g) Surat keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, 

prekursor, dan zat adiktif lainnya (NAPZA) dari Rumah Sakit Pemerintah dan 

yang ditandatangani oleh Dokter berstatus PNS Rumah Sakit Pemerintah yang 

masih berlaku (bulan Desember 2018/bulan Januari 2019/bulan Februari 

2019),  sebanyak 2 (dua) lembar; 

h) Surat Pernyataan (lampiran II) diketik dan ditandatangani dengan tinta 

hitam/ballpoint dan diberi meterai Rp. 6000, rangkap 2 (dua); 

i) Salinan/fotocopy sertifikat pendukung lainnya sesuai dengan dipersyaratkan 

oleh jabatan (sertifikat pendidik bagi pelamar jabatan guru yang sudah memiliki, 

STR bagi pelamar jabatan perawat), rangkap 2 (dua); 

j) Asli dan salinan/fotocopy legalisir Kartu Pencari Kerja dari Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi  yang masih berlaku, sebanyak 2 (dua) lembar; 

k) Salinan/fotocopy legalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga serta 

akta nikah, rangkap 2 (dua); 

l) Pas foto berwarna ukuran 3x4 cm dan 4x6 cm latar belakang warna merah 

masing-masing sebanyak 8 (delapan) lembar serta menuliskan nama dan tanggal 

lahir yang bersangkutan di balik pas foto tersebut; 

m) Meterai Rp. 6000 sebanyak 5 (lima) lembar; 

n) Asli dan salinan/fotocopy surat keterangan dokter yang menerangkan 

jenis/tingkat disabilitas (khusus untuk pelamar dengan jenis formasi disabilitas) 

, rangkap 2 (dua); 

o) Bagi formasi tenaga honorer melampirkan fotokopi keputusan/bukti 

pengangkatan pertama sampai dengan terakhir sebagai Pegawai Tidak Tetap 

yang disahkan oleh pejabat yang berwenang paling rendah pejabat struktural 

eselon II rangkap 2 (dua) serta menunjukkan yang asli; 

p) Bagi formasi tenaga honorer melampirkan Surat pernyataan bekerja terus 

menerus dan integritas yang dibuat oleh atasan langsung yang disahkan paling 

rendah pejabat struktural eselon II di lingkungan unit kerjanya rangkap 2 (dua); 
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q) Berkas kelengkapan lamaran dimasukkan dalam map plastik kancing bening 

kemudian dimasukkan dalam stopmap warna merah (merk Biola) formasi Guru, 

stopmap warna Hijau (merk Biola) formasi Teknis, stopmap warna kuning (merk 

Biola) formasi Kesehatan dan stopmap warna biru (merk Biola) formasi Honorer 

K-2, rangkap 2 (dua), dengan mencantumkan : 

➢ nama pelamar 

➢ tepat dan tanggal lahir pelamar 

➢ nama jabatan yang dilamar 

➢ unit kerja yang dilamar 

➢ jenis formasi 

➢ lokasi penempatan 

➢ pendidikan 

➢ nomor telp./ HP yang bisa dihubungi 

➢ alamat email yang aktif 

V. Hal-hal yang wajib diperhatikan Peserta : 

1. Hanya peserta yang memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang dapat 

diusulkan proses penetapan Nomor Induk pegawai (NIP) dan memperoleh Surat 

Keputusan Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah 

Kabupaten Batang Hari; 

2. Peserta seleksi yang sudah dinyatakan lulus, wajib membuat surat pernyataan 

bersedia mengabdi pada Pemerintah Kabupaten Batang Hari dan tidak 

mengajukan pindah baik pindah antar unit dalam lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Batang Hari maupun pindah instansi dengan alasan apapun 

sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun sejak TMT CPNS (Lampiran III); 

3. Dalam hal peserta seleksi sudah dinyatakan lulus oleh Bupati Batang Hari 

tetapi tetap mengajukan pindah sebelum 10 (sepuluh) tahun, yang 

bersangkutan dianggap mengundurkan diri sebagai CPNS/PNS; 

4. Dalam hal peserta yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah 

mendapat persetujuan NIP kemudian mengundurkan diri, kepada yang 

bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan Calon 

Pegawai Negeri Sipil untuk periode berikutnya; 

5. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi/ pemberkasan atau dikemudian 

hari peserta yang dinyatakan lulus seleksi diketahui memberikan keterangan 

atau dokumen yang tidak benar/palsu, Pemerintah Kabupaten Batang Hari 

berhak dan dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan serta 

memberhentikan status sebagai CPNS/PNS; 
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