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PEMERINTAH IGBUPATEN BLTTAR

SEKRETARIAT DAERAH
ll. Kusuma Bangsa Nomor 60 Kanigoro, Telp.0342-801201

BLITAR

PENGUMUMAN
Nomor : 8101 17021409.205.3/201 9

Berdasarkan Keputusan Bupati Blitar Nomor : 188/651/409.06/

KPTS/2019 Tanggal 8 November 2019 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai

Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019,

Pemerintah Kabupaten Blitar membuka kesempatan bagi Warga Negara

Republik lndonesia yang berminat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar, dengan ketentuan sebagai berikut:

I. FORMASI JABATAN YANG DIBUTUHKAN

Jumlah alokasi formasi sebanyak 541 dengan rincian :

NO JABATAN
JUMI-AH
FORf,IASI

KETERANGAN

1) Tenaga PendlJikan 186

2) Tenaga Kesehatan 188

3) Tenaga Teknis

Sebanyak 10 untuk Formasi
Khusus Disabilitas, 2 unfuk
Formasi Khusus Cumlaude, dan 2
untuk Formasi Umum yang dapat
dilamar oleh Penyandang
Disabilitas

TENTANG

PEI{GADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

DI LINGKUNGAN PEMERNTAH KABUPATEN BLITAR

TAHUN 2OI9

Sebanyak 2 untuk Formasi Khusus
Cumlaude, dan 3 untuk Formasi
Umum yang bisa dilamar oleh
Penyandang Disabilitas

167

*(informasi lebih lanjut terkait rincian formasi sebagaimana terlampir)

II. PERSYARATAN UUUT

1. Warga Negara lndonesia;

2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

3. Berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga

puluh lima) tahun pada saat mendaftar, kecuali untuk Jabatan Dokter dan
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Dokter Gigi dengan kualifikasi pendklikan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi

Spesialis dapat dilamar dengan usia pelamar paling tinggi 40 (empat

puluh) tahun pada saat mendaftar;

4. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, Prajurit TNl, atau AngLgota

Kepolisian Negara Republik lndonesia;

5. Tidak meniadi anggota atau p€ngurus partai politk atau terlibat politik

praktis;

6. Trdak pemah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri

atau tidak dengan hormat sebagai Calon PNS, PNS, Prajurit TNl, Anggota

Kepolisian Negara Republik [ndonesia, atau diberhentikan tidak dengan

hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai BUMN atau BUMD);

7. Tidak pemah 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;

8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Kabupaten Blitar;

9. Memiliki kualifkasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;

10.lndeks Prestasi Kumulatif (!PK), dengan persyaratan nilai minimal 2,75

(pada skala 4,00);

ll.Lulusan Perguruan finggi Dalam Negeri dan Program Studi yang

terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)

dan/atau Pusdiknakes / Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi

Kesehatan (|-AM-PT Kes) pada saat kelulusan yang dibuKikan dengan

tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;

l2.Pelamar yang mendaftar pada formasi jenis jabatan tenaga kesehatan

yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR), wajib melampirkan STR

(bukan inbmship) sesuai jabatan yang dilamar (/inief yang masih

berlaku pada saat mendaftar, dibuKikan dengan tanggal masa berlaku

yang tertulis pada STR;

l3.Pelamar yang mendaftar pada formasi jabatan Guru yang memiliki

sertifkat pendidk sesuai dengan jabatan guru yang dilamar (linie), yang

dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian

Riset, Teknologi dan Pendidkan Tinggi, dan Kementerian Agama, akan

diberikan nilai maksimal SKB setelah yang bersangkutan memenuhi nilai

ambang batas / passing grade SKD dalam batas jumlah 3 (tiga) kali

formasi, sesuai dengan ketentuan yang bedaku;

l4.Pelamar Disabilitas yang mendaftar pada formasi umum yang dapat

dilamar oleh penyandang disabilitas, diperlakukan ketentuan sebagaimana

formasi umum, dan wajib menyampaikan kondisi disabilitasnya yang

dibuktikan dengan dokumen/surat keterangan resmi yang berlaku dari



rumah sakit pemerintah yang menyatakan jenis dan derajat

kedisabilitasannya;

l5.Peserta dari kategori P1lTL dapat mendaftar dan mengikuti seleksi CPNS

Tahun 2019 dengan menggunakan kualiftkasi pendidikan yang eama

dengan yang digunakan saat rnelamar sebagai CPNS Tahun 2O'18, pada

iabatan dan instansi yang diinglnkan baik sama ataupun tidak sama

dengan yang dilamar saat mendaftar sebagai CPNS Tahun 2018;

16.Peserh seleksi yang sedang dalam proses mengikuti program beasiswa

(seperti LPDP) dan telah ditetapkan sebagai CPNS dapat melanjutkan

program beasiswanya setelah yang bersangkutan berstatus PNS;

lT.Peserta seleksi CPNS Tahun 2018 yang dinyatakan lulus tahap akhir

seleksi dan telah mendapatkan penetapan Nomor lnduk Pegawai (NlP)

dari BKN, kemudian mengundurkan diri, maka yang bersangkutan tidak

dapat mendaftar pada seleksi CPNS Tahun 2019;

18.Tldak berstatus sebagai istri ke 2 (dua), ke 3 (tiga) dan seterusnya, bagi

pelamar wanita yang dibuKkan dengan surat pemyataan (akan

disampaikan pada saat pesefta dinyatakan lulus ujian se/eksr);

19. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar

yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah

(akan disampaikan pada saat pesefta dinyatakan lulus ujian se/eksD;

20.Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan

Kepolisian (akan disampaikan pada saat pesefta dinyatakan lulus ujian

seleksD;

21.Tidak pemah mengkonsumsi / menggunakan / memiliki ketergantungan

terhadap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya yang

dibuKkan dengan surat keterangan dari doKer pemerintah / instansi yang

berwenang (akan disampaikan pada saat peserfa dinyatakan lulus ujian

seleksr);

22. Bersedia tidak akan mengajukan ljin Belajar/Tugas Belajar minimal selama

5 (lima) tahun sejak TMT PNS bagi Tenaga Dokter, yang dibuktkan

dengan Surat Pemyataan diatas materai Rp.6.000 (akan disampaikan

pada saat peserta dinyatakan lulus ujian seleksr) kecuali ditentukan lain

oleh perafuran;

23.Bersedia mengabdi pada Pemerintah Kabupaten Bl'rtiar dan tidak

mengajukan pindah dengan alasan apapun paling singkat selama 10

(sepuluh) tahun sejak TMT PNS, yang dibuktikan dengan Surat

Pernyatraan diatas materai Rp.6.000 (akan disampaikan pada saat peserta

dinyatakan lulus ujian se/eksr);
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III. PERSYARATAN KHUSUS

1. Persyaratan bagi pelamar dengan kategori Lulusan Terbaik berpredikat

Dengan Pujian I "Cumlaude' adalah :

a) Pelamar merupakan lulusan dengan jenjang pendklikan minimal

Strata Satu (S-1), tidak termasuk Diploma Empat (D-M;

b) Pelamar merupakan lulusan dari Perguruan Tinggi Dalam Negeri

dengan predikat kelulusan Dengan P$tanfCumlaude" dan berasal

dari Perguruan Tinggi terakreditasi AlUnggul dan Program Sfudi

terakreditasi A/Unggul pada saat kelulusan yang dibuktkan dengan

tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;

c) Pelamar dari lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri dapat mendaftar

pada formasi khusus termasuk kategori lulus "Dengan Pujian"

lCumlaude setelah memperoleh penyetaraan ijazah dan surat

keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara "Dengan

Pujian" lCumlaude dari kementerian yang menyelenggarakaan urusan

pemerintahan di bidang pendidikan tinggi;

2. Persyaratan bagi peiamar dengan kategori Penyandang Disabilitas, bak

yang melamar Formasi Khusus Disabilitas maupun Formasi Umum lang
dapat dilamar oleh Penyandang Disabilitas'adatah :

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)

memiliki kriteria sebagai berkut :

1) Mampu melakukan tugas seperti menulis, mengetik, menganalisis,

menyampakan pemikiran dan berdiskusi;

2) Mampu melihat, mendengar dan berbicara dengan baik;

3) Mampu bergerak dengan menggunakan alat bantu (kecuali kursi

roda);

DibuKikan dengan Surat Keterangan dari Dokter Pemerintah yang

menerangkan jenis / tingkat disabilitasnya dengan memenuhi kriteria

persyaratan pada poin (a) dan (b), selanjutnya setelah petamar

melakukan pendaftaran secara online, bersama Pengumuman ini

Panitia menqundanq oelamar 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

2019 Pemerintah Kabupaten Blitar di Kantor Badan Kepegawaian

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Blitar, Jl.

WR.Supratman No.l3 Blitar, Telp. (0342) 806f 35 (pada jam kerja).
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3. Persyaratan bagi pelamar dengan kategori PIITL adalah :

a) Pelamar merupakan peserta seleksi penerimaan CPNS tahun 2018

dan memenuhi nilai ambang batas/passrng grade berdasarkan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi

Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun

2018 serta masuk dalam 3 (tiga) kali formasi jabatan yang dilamar

untuk dapat mengikuti SKB tahun 2018, namun dinyatakan tidak lufus

sampai dengan tahap akhir;

b) Pelamar harus memilih untuk mengikuti atau tidak mengikuti Seteksi

Kompetensi Dasar (SKD) pada sistem SSCN;

c) Pelamar yang memilih untuk mengikuti SKD, wajib hadir untuk

mengikuti pelaksanaan SKD, apabila tidak mengikuti SKD maka

dinyatakan gugur;

d) Pelamar yang memilih untuk mengikuti SKD dan hadir untuk mengikuti

ujian, apabila nilai SKD Tahun 2019 yang diperoleh memenuhi nilai

ambang batas/passlhg grade SKD tahun 2019 maka nilai SKD yang

digunakan adalah nilai terbaik antara nilai SKD Tahun 2018 dengan

nilai SKD Tahun 2019, namun apabila nilai SKD Tahun 2019 tidak

memenuhi nilai ambang batas/passr,ing gnde, maka nilai yang

digunakan adalah nilai SKD Tahun 2018;

e) Pelamar yang memilih untuk tidak mengikuti SKD, maka nilai SKD

yang digunakan adalah nilai SKD Tahun 2018.

IV. PERSYARATAN PENDAFTARAN

Dokumen persyaratan pendaftaran dipindai fscan) bak dalam format

$peg/pd| *an ukunnkhe (KB) sesuai ketentuan Panitia Seleksi Nasional dan

diunggah melalui portal pendaftaran https://sscn. bkn. go. id terdiri dari :

1. Surat lamaran ditujukan kepada Bupati Blitar di Blitar, ditulis tangan

dengan pena bertinta wama hitam dan ditandatangani diatas mateni

Rp.6.@0 (sesuai format terlampir);

2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli atau Surat Keterangan telah melakukan

rekaman kependudukan asli yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil;

3. Pas foto berwarna tampak depan terbaru berlatar belakang merah, posisi

potret dengan rasio 3x4;

4. llazah asli (bukan Fotocopy legalisir dan bukan Surat Keterangan Lulus);

5. Transkrip Nilai asli (bukan Fotocopy legalisir dan bukan Transkrip Nilai

sementara)
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6. Surat Tanda Registrasi (STR) asli (bukan STR intemship) yang masrh

bedaku bagi Tenaga Kesehatan, dan sesuai dengan jabatan / jenjang

jabatan yang dilamar (lial'er) yang dikeluarkan oleh Lembaga yang

benrvenang;

r Bagi pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi CPNS wajib

menunjukkan kepemilikan STR yang masih berlaku pada waKu

pembe*asan;

7. Sertifikat pendidik (Serdik) asli sesuai dengan jabatan guru yang dilamar

(linier), yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, dan Kementerian

Agama, (bagi Pelamar Tenaga Guru yang telah memilikD;

8. Dokumen Pendukung lainnya :

a) BuKi akreditasi Program Studi pada saat kelulusan (bagi pelamar

Formasi Umum dan Formasi Khusus Disabilitas);

Bukti akredilasi Perguruan Tinggi dan Program Studi yang

terakreditasi A/Unggul pada saat kelulusan (bagi pelamar Formasi

Khusus Lulusan Terbaik berpredikat Dengan Pujian / "Cumlaude");

D Bukti akreditasi ini dapat berupa scan buKi akreditasi asli /

fotocopy / surat keputusan / surat keterangan yang dikeluarkan

oleh lembaga yang benvenang;

F Bagi Perguruan Tinggi dengan dokumen akreditasi berupa surat

keputusan, oukup melampirkan halaman depan, halaman yang

menerangkan akreditasi Program studi sesuai ljazah Pelamar, dan

halaman tanda tangan penetapan Surat Keputusan;

b) Surat Keterangan dari Dokter Pemerintah yang menerangkan jenis /

tingkat kedisabilitasannya dengan memenuhi kriteria Persyaratan

Khusus Penyandang Disabilitas yang telah ditentukan (bagi seluruh

Pelamar Penyandang Disabilitas, baik yang melamar pada Formasi

Khusus Disabilitas maupun Formasi Umum yang dapat dilamar oleh

Penyandang Disabilitas);

Catatan :

1) Dokumen ljazah dan STR atau Sertifikat Pendidik dipindai (scan)

menjadi 1 (satu) file Pdf;

2) Dokumen Pendukung lain (no.8) juga dipindai (scan) menjadi 1

(satu) file Pdf;

3) Dokumen yang tidak terbaca, dinyatakan gugur dalam seleksi

administrasi.
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V. TATACARA PENDAFTARAN

1. Calon pelamar membuat akun melalui Portal SSCN (Sistem Seleksi CPNS

Nasional) BKN yang dapat diakses pada alamat https://sscn.bkn.go.id

dengan cara :

a.) mengisikan NlK, Nomor KK atau NIK Kepata Keluarga;

b.) mengisikan alamat surat eleKronik (e-mail) aktif, passworddan

pertanyaan pengaman;

c.) mengupload foto;

d.) cetak Kartu lnformasiAkun.

2. Calon pelamar masuk (login) ke aplikasi SSCN BKN dengan NIK dan

password yang telah didaftarkan ;

3. Calon pelamar mengunggah (uploao foto (selfe) dengan memperlihatkan

KTP dan Kartu lnformasi Akun untuk dapat melanjutkan ke tahapan

berikutnya;

4. Calon pelamar melengkapi biodata pada aplikasi SSCN BKN;

5. Calon pelamar memilih instansi, jenis formasi, jabatan dan kualiftkasi

pendidikan yang sesuai pada aplikasi SSCN BKN;

6. Calon pelamar mengunggah semua berkas hasil pindai (scan) yang

dipersyaratkan dengan tormat Qpeg/pdfl dan ukuran/size (KB) sesuai

ketentuan Panitia Seleksi Nasional;

7. Cek Resume sebelum mengirim data, untuk memastikan semua data telah

terisi dengan lengkap dan benar, serta dapat dibaca dengan jelas oleh

Panitria Seleksi, karena data yang telah dikirim tidak dapat diubah dengan

alasan apapun;

8. Pelamar mencetak dan menyimpan Kartu Pendaftaran SSCN Tahun 2019

sebagai bukti telah malakukan pendaftaran secara online;

9. Bagi pelamar penyandang disabilftas, wajib hadir secara pribadi 1 (satu)

hari setelah Pelamar melakukan pendaftaran secara online, untuk

memastikan kesesuaian formasi dengan jenis dan deraliat

kedisabilitasannya kepada Panitia Pengadaan CPNS Formasi Tahun 2019

Pemerintah Kabupaten Blltar di Kantor Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Blitar, Jl.

WR.Supratman No.13 Blitar, Telp. (0342) 806135 (pada jam kerja);

10. lnformasi lebih lanjut terkait pendaftaran dapat memantau portal SSCN.

SEI{UA PENDAFTARAN DII.AKSANAKAN SECARA ONLINE TELALUI

PORTAL SSC}I DAN T]DAK ADA PENGIRMA]{ BERKAS FISIK KEPADA

PANITIA PENGADAAN CPNS FORTASI TAHUN 2019 PEXIERINTAH

KABUPATEN BLTTAR (KECUAL| PELAmAR DISAB|LITAS SESUAI

PERSYARATAN KHUSUS)
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VI. SELEKSI ADTINISTRASI

1. Seleksi administrasi berdasarkan hasil verffikasi dokumen yang diunggah

pada laman https:/isscn.bkn.go. id;

2. Bagi pelarnar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi akan diumumkan

pada laman https://sscn.bkn.go.id, https://www.blitarkab.go.id, dan

https://bkpsdm. blitarkab. go. id dan selanjuhya Pelamar WAJIB mencetak

kaftu pesefta ujian *cara madii melalui laman https://sscn. bkn.go. id;

untuk dibawa pada saat pelaksanaan Seleksi Kompetensi;

VII. MASA SANGGAH

Masa sanggah adalah waKu pengajuan sanggahan yang diberikan kepada

pelamar untuk melakukan sanggahan terhadap hasil seleksi administrasi :

1. Pelamar dapat melakukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari setelah

pengumuman hasil seleksi administrasi;

2. Panitia dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan

oleh pelamaq

3. Panitia dapat menerima alasan sanggahan dalam hal keealahan tersebut

bukan berasal dari pelamar;

4. WaKu tanggapan sanggah, dilakukan instansi untuk memverifikasi

kembali kesesuaian persyaratan umum dan khusus yang ditetapkan

lnstansi dengan dokumen persyaratan yang diajukan pelamar sampai

dengan penetapan keputusan sanggah paling lama 7 (tujuh) hari setelah

berakhimya waktu pengajuan sanggah sebagaimana dimaksud dalam

poin (1) satu.

5. Apabila pelamar tidak melakukan sanggahan dalam waKu yang telah

ditentukan, maka pelamar dianggap telah menerima hasil seleksi

administrasi.

VIII. SELEKSI KOMPETENSI DAN PELAKSANAAN UJTAN

1. Seleksi Kompebnsi

Tahapan Seleksi Kompetensi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah

Kabupaten Blitar Tahun 2019 terdiri atas 2 (dua) tahap yang meliputi :

a- Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menggunakan sistem Computer

Assisted Test (CAT) dengan bobot 40% meliputi :

1) Tes Wawasan Kebangsaan (IWK);

2) Tes lntelegensi Umum (IlU); dan

3) Tes Karakteristik Pribadi [KP).
b. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) menggunakan sistem Computer

Assisted Test (CAT) dengan bobot 60%.
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TAHAPAN TANGGAL

1 Pengumuman 11 November 2019

2
Pendaftaran online dan unggah
dokumen

Disampaikan lebih lanjut melalui
laman :

https://sscn. bkn. go. id;
https://www. blitarkab. go. id, dan
https://bkpsdm. blitarkab. go. id

3
Pengumuman hasil seleksi
administrasi

4 Masa sanggah

5 Cetak nomor ujian secara online

6
Seleksi Kompetensi Dasar
(sKD)

7
Pengumuman Seleksi
Kompetensi Dasar (SKD)

8
Seleksi Kompetensi Bidang
(SKB)

I lntegrasi nilai SKD dan SKB

10
Pengumuman kelulusan akhir
(online)

11
Pemberkasan bagi yang
dinyatakan lolos seleksi

3. Pengumuman Hasil Seleksi Kompetensi

a. Hasil Seleksi Kompetensi diumumkan melalui https://sscn. bkn.go. id,

https://www.blitarkab. go.id, dan https://bkpsdm.blitarkab. go.id;

b. lnformasi lebih lanjut mengenai Seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten

Blitar Tahun 2019 dapat dilihat melalui laman resmi Pemerintah

Kabupaten Blitar https://www. blitarkab.go.id, dan laman resmi BKPSDM

Kabupaten Blitar : https://bkpsdm.blitarkab.go.id.

2. Jadwal Pelaksanaan Ujian

NO

IX. LAIN-LAIN

1. Cara membaca Unit Keria Penempatan pada rincian kebutuhan formasi

sebagai berikut:

Contoh:

F Sekretaris Daerah , Kepala Dinas Pendidikan Kab.Blitar, Kepala Uptd

Pendidikan Kecamatan Wonotirto , Kepala Sekolah Dasar Negeri Ngeni

01 Kecamatan Wonotirto , Guru Kelas maksudnya adalah "Q@!3!
Dasar Neoeri Nqeni 01 Kecamatan Wonotirto";

D Sekretaris Daerah , Asisten Perekonomian Dan Pembangunan

Kab.Blitar , Kepala Bagian Layanan Pengadaan , Pengelola Pengadaan

Barang/Jasa, maksudnya adalah "Baqian Lavanan Penqadaan";

D Sekretaris Daerah , Kepala Dinas Kesehatan Kab.Blitar , Kepala UPT

Puskesmas Wates , Dokter, maksudnya adalah "lElpusfesmas
Yllates".
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2. Jika terjadi Perubahan Nomenklatur Prodi / terdapat perbedaan Prodi

karena keanekaragaman Prodi pada setiap Perguruan Tinggi, yang mana

dalam hal ini dianggap sama dengan yang dipercyaratkan, Pelamar

diwajibkan menyertakan surat keterangan dari DEKAN yang menyatakan

hal tersebut dan diunggah menjadi (1) satu file dengan ljazah, untuk

selanjutnya pengambilan keputusan diserahkan pada Panitia Seleksi;

3. Pelamar DIHIIf,BAU untuk memilih Jabatan dengan Kualifikasi Pendidikan

yang SAilIA PERSIS dengan ljazah yang dimiliki untuk meminimalisir

resiko kegagalan dalam Seleksi Administrasi;

4. Apabila pelamar tidak bisa mendaftar terkait permasalahan data NIK

dan/atau Nomor KK, silahkan menghubungi Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil sesuai dengan KTP pelamar;

5. Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Negara

(SSCASN BKN) adalah portal pendaffaran terintegrasi berbasis lnternet

yang digunakan dalam Pengadaan CPNS Tahun 2019;

6. Pengolahan hasil seleksi dan prinsip penentuan kelulusan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik lndonesia Nomor 23

Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil

dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019;

7. Apabila terdapat peserta yang dinyatakan lulus seleksi namun pada saat

melengkapi persyaratan administrasi pemberkasan ditemukan adanya

keterangan / dokumen pelamar yang tidak sesuai / menyalahi ketentuan,

Panitia Pengadaan CPNS dapat menggugurkan kelulusan yang

bersangkutan;

8. Seluruh tahapan pelaksanaan seleksi pengadaan CPNS Pemerintah

Kabupaten Blitar tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun;

9. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada pihak yang menjanjikan

dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan

keharusan menyediakan sejumlah uang atiau dalam bentuk lain;

10. Pemerintah Kabupaten Blitar tidak bertanggung jawab atas pungutan atau

tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Tim

Seleksi / Panitia Pengadaan CPNS Formasi Tahun 2019 Pemerintah

Kabupaten Blitar;

11. Setiap Pelamar CPNS Pemerintah Kabupaten Blitar diwajibkan untuk

terus memantau pekembangan informasi seputrar Seleksi pengadaan

CPNS Formasi Tahun 2019 melalui portal resmi :https://sscn.bkn.go.id,

https://www.blitarkab.go.id, dan https://bkpsdm.blitarkab.go.id;
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'12. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan seleksi

pengadaan CPNS Formasi Tahun 2019 di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Blitar dapat menghubungi narahubung pada nomor : (03a2)

801511 dan (0342) 806135 padajam kerja;

13. Keputusan Tim Seleksi I Panttia Pengadaan CPNS Formasi Tahun 2019

Pemerintah Kabupaten Blitar bersifat MUTLAK dan tidak dapat diganggu

gugat.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui pelamar CPNS

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar. lnformasi lebih lanjut mengenai

tahapan jadwal dan lokasi seleksi pengadaan CPNS dapat dilihat melalui

portal https:/isscn.bkn.go.id, serta website resmi https://www.blitarkab.go.id,

dan https://bkpsdm.blitarkab.go. id.

Dikeluarkan di : Blitar
Pada tanggal : 8 November 2019

a.n. BUPATI BLITAR
Sekretaris Daerah

Selaku Ketua Panitia Pengadaan GPNS
Kabupaten Blitar

n 2019

HANDONO M.Si
bina Utama Madya

NtP. 19620810 199203 1 009

PANITIA



  

  
 

        Blitar,        November 2019 
 

Kepada    
Yth. Bpk. Bupati Blitar  

                di  
                      BLITAR 
 
 
Dengan hormat, 

 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama    :  

Tempat/tanggal lahir  :  

Agama    : 

Pendidikan   : S-1 Akuntansi (contoh) 

Alamat rumah   :   

No. Telp. : (Wajib diisi No.Telp yang masih aktif / bisa dihubungi) 

Pekerjaan yang dilamar *) 

Formasi   : Umum / Cumlaude / Disabilitas (contoh) 

Nama Jabatan   : Guru PPKN / Analis..... / Apoteker (contoh) 

Unit Kerja Penempatan : SDN ..... / Dinas Pendidikan (contoh) 

 

dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak Bupati Blitar, untuk dapatnya diterima 

sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar.  

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan hasil pindai (scan) dokumen 

pendukung : 

1. KTP (asli) / Surat Keterangan Kependudukaan (asli); 

2. Pas Foto; 

3. Ijazah (asli); 

4. Transkrip Nilai (asli); 

5. Surat Tanda Registrasi (asli), bagi tenaga kesehatan ; 

6. Sertifikat Pendidik (asli), bagi tenaga pendidikan yang memiliki; 

7. Bukti Akreditasi Prodi, (khusus Formasi Cumlaude ditambah Akreditasi PT); 

8. Surat Keterangan Disabilitas, bagi penyandang disabilitas; 

*(Tulis dokumen pendukung hanya sesuai kebutuhan Persyaratan Formasi Jabatan yang 

dilamar) 

 

Demikian permohonan ini saya sampaikan, atas perkenan dan perhatiannya saya ucapkan 

terima kasih. 

 
 
 

Hormat saya, 
 

Tanda Tangan 
mengenai 

Materai 6000 
 

(Nama) 

 

Contoh Surat Lamaran CPNS 

(DITULIS TANGAN) 


