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Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor
B/ 1236/M.SM.O1.OO 12019 tanggal 19 November 2O19 perihal Pendaftaran
CPNS Tahun 2019 Bagi Penyandang Disabilitas, bersama ini kami
sampaikan perubahan persyaratan khusus bagi Penyandang Disabilitas
sebagai be rikut :

Tertulle dt Pengununra :
Persyaratan bagi pelamar dengan kategori Fenyraa.lo-g Dt abtltt s, baik
yang melamar F ormasi Khusus Disabilitas maupun Formasi Umum lang
dapat dilamar oleh Penyandang Disabilitas" adalah :

a) Pelamar memiliki keterbatasan lisik, kelainan, kerusakan pada fungsi
gerak yang diakibatkan oleh kecelakaan atau pembawaan sejak lahir;

b) Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada poin (a) ncnrllll
Lrlterla sebagai berikut :

l) Mampu melakukan tugas seperti menulis, mengetik, menganalisis,
menyampaikan pemikiran dan berdiskusi;

2) Mampu melihat, mendengar dan berbicara dengan baik;
3) Mampu bergerak dengan menggunakan alat bantu (kecuali kursi

roda);
Dibulrtikan dengan Surat Keterangan dari Dokter Pemerintah yang
menerangkan jenis / tingkat disabilitasnya dengan memenuhi kriteria
persyaratan pada poin (a) dan (b), selanjutnya setelah pelamar melakukan
pendaftaran secara online, bersama Pengumuman ini Padtta
ncngrrdanrg pelener untuk hadir secara pribadi 1 (satu) hari setelah
Pelamar melakukan pendaftaran secara online, untuk memastikan
kesesuaian formasi dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya kepada
Panitia Pengadaan CPNS Formasi Tahun 2O19 Pemerintah Kabupaten
Blitar di Kaator Ba&n Kepcgewalaa daa Pengcnbrngan Sunbcr Daya
frnurla K.bup.ter Blltsr, JL lWR.Supretorn I{o.13 Bltter' Tclp.
(03421 806135 (pada jam ke{a).



Benrbah nenJadl:
Persyaratan bagi pelamar dengan kategori Pen5rando'ng Dtsabtlitas, baik
yang melamar Formasi Khusus Disabilitas maupun Formasi Umum lang
dapat dilamar oleh Penyandang Disabilitas" adalah :

a) Pelamar memiliki keterbatasan fisik, kelainan, kerusakan pada fungsi
gerak yang diakibatkan oleh kecelakaan atau pembawaan sejak lahir;

b) Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada poin (a) lngrnlliH
Lrttcria sebagai berikut :

1) Mampu melakukan tugas seperti menulis, mengetik, menganalisis,
menyampaikan pemikiran dan berdiskusi;

2) Mampu berintera-ksi dan berkomunikasi dengan baik;
3) Mampu melakukan mobilitas baik dengan alat bantu ataupun

tidak, dan mampu melakukan tugas sesuai dengan kompetensi
jabatan yang dibutuhkan.

Dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dolrter Pemerintah yang
menerangkan jenis / tingkat disabilitasnya dengan memenuhi kriteria
persyaratan pada poin (a) dan (b), selanjutnya setelah pelamar melakukan
pendaftaran secara online, bersama Pengumuman ini Panttta
nengundeag petranar untuk hadir secara pribadi I (satu) hari setelah
Pelamar melalrukan pendaftaran secara online, untuk memastikan
kesesuaian formasi dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya kepada
Panitia Pengadaan CPNS Formasi Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten
Blitar di Xaator Bad.a l(epegaratan daa Peageabaagaa Suabcr DaF
taausla Kabupaten Blitar, Jl. WR.Supratnan IIo.13 Btitar' Telp.
(03421 806135 (pada jam kerja).

Bersama ini juga kami sampaikan bahwa tahapan pendaftaran
CPNS telah dimutai sejak tanegal l1 November 2OL9 dan akan berakhir
pada tanggal sesuai dengan yang ditentukan oleh Panitia Seleksi Nasional.
Untuk itu dihimbau bagi calon pelamar agar terus memantau portal SSCN

dan sedapat mungkin mempertimbangkan tenggang wakru akhir
pendaftaran.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas perhatiannya
disampaikan terimal<asih.

Dikeluarkan di : Blitar
Pada tanggal : 22 November2Ol9

a.n. BIIPATI BLITAR
Sckretarb Daerah

Schtr Ketua Panttia Pengadeaa CPNS
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