
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan No I Telp. (0362) 21985

SINGARAJA

PENGUMUMAN
NOMOR : 800 / 2972 IBKPSDM 12019

TENTAI\G

SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPI
DI LINGKT}NGAI\I PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

TAHI]N AI{GGARAN 2019

Berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparafur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor : 793 Tahun 2019, Tanggal 27 September 2019 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai

Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2019 dan

Keputusan Bupati Buleleng Nomor 871/979MK12019, Tanggal 18 Oktober 2019 Tentang

Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Buleleng Tahun 2019, maka Pemerintah

Kabupaten Buleleng mendapatkan formasi CPNS Tahun Anggaran 2019 sebanyak 358 dengan

rincian formasi terlampir. Dengan ini diumumkan persyaratan dan ketentuan pendaftaran Seleksi

Calon Pegawai Negeri Sipil yang akan ditugaskan pada instansi di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Buleleng dari Pelamar Umum dan Disabilitas dengan ketentuan sebagai berikut :

I. SYARAT PENDAT'TARAN

A. Syarat Umum

a. Warga Negara Republik Indonesia, yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia

dantaat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ;

b. Ketentuan usia pelamar minimal 18 (delapan belas ) tahun dan maksimal 35 (tiga puluh

lima) tahun pada saat melamar;

c. Tidak pemah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindakan pidana kejahatan;

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

hormat sebagai Calon Pegawai Negeri/?egawai Negeri atau diberhentikan tidak dengan

hormat sebagai pegawai/BUMD/BUMN dan Pegawai Swasta;

e. Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS/TNI/POLRI;

f. Tidak berkedudukan sebagai anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik

praktis;



g. Tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika" psikotropik4 precursor daln zzt aditif

lainnya;

h. Sehatjasmani dan rohani;

i. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Pemerintah Kabupaten Buleleng;

j. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;

k. Berijazah, Lulusan Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang telah

terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BANPT) dengan Indeks

Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00 (tiga koma nol nol) kecuali pelamar PI/TL

dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 (dua koma tujuh tima);

l. Lulusan Perguruan Tinggi dan Program Studi yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi

Nasional Perguruan Tinggi/Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/Lembaga Akreditasi

Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes) yang dibuktikan dengan tanggal

kelulusan pada ijazah;

m. Memiliki ijasah dan transkrip nilai (S-l/S-2lljasah Profesi) sesuai dengan kualifrkasi

pendidikan yang dilamar (ijasah sementara/Surat Keterangan Lulus (SI(L) dan atau

transkrip sementara tidak berlaku);

n. Pelamar yang mendaftar pada formasi jenis jabatan tenaga kesehatan yang mensyaratkan

Snrat Tanda Registrasi (STR), wajib melampirkan STR (bukan internship) sesuai jabatan

yang dilamar (inier) yang masih berlaku pada saat pendaftaran, dibuktikan dengan tanggal

masa berlaku yang tertulis pada Surat Tanda Registrasi (STR);

o. Pelamar pada formasi jabatan Guru yang memiliki sertifikasi pendidik sesuai dengan

jabatan guru yang dilamar (inier), yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sertaKementerian

Agama;

p. Peserta PVTL dapal mendaftar dan mengikuti seleksi CPNS tahm 2019 dengan

menggunakan kualifikasi pendidikan yang sama saat melamar sebagai CPNS Tahun 2018,

pada jabatan dan instansi yang diinginkan baik sama ataupun tidak sama dengan yang

dilamar saat mendaftar sebagai CPNS Tahun 2018. Peserta PI/TL sebagaimana dimaksud

diberikan peluang menggunakan nilai terbaik antara nilai SKD Tahun 2018 dan nilai SKD

Tahun 2019, sebagai dasar urtuk dapat mengikuti tahap SKB selanjutnya. Data Peserta

PI/TL didasarkan pada basis data hasil SKD tahun 2018 yang disimpan dalam SSCASN

BKN;

q. Peserta seleksi yang sedang dalam proses mengikuti program beasiswa (seperti LPDP) dan

telah ditetapkan sebagai CPNS dapat melanjutkan program beasiswanya setelah yang

bersangkutan berstatus PNS;

r. Peserta CPNS yang sudah ditetapkan NIP oleh BKN dan mengundurkan diri tidak dapat mendaftax

pada seleksi CPNS Tahun 2019;

s. Calon pelamar diharuskan memiliki alamat Surat Elektronik (Email);



t. Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik / Surat Keterangan Telah Melakukan Perekaman

KTP dari Instansi yang berwenang;

u. Pas Photo berlatar belakang merah berukumn 3x4 (pakaian kemeja putih rapi);

v. Surat Lamaran ditujukkan kepada Bupati Buleleng Cq. Kepala Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buleleng yang ditulis tangan dan

ditandatangani di atas materai Rp. 6000,- (format terlampir);

w. Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Negara (SSCASN BKN)

adalah portal pendaftaran terintegrasi berbasis intemet yang digunakan dalam Pengadaan

CPNS Tahun 2019.

B. Syarat Khusus

l. Khusus penyandang Disabilitas adalah pelamar yang menyandang

disabilitas/berkebutuhan khusus dengan kriteria :

a. Mampu melihat, mendengar, mengoperasionalkan komputer, menganalisa,

menyampaikan pendapat atau berdiskusi;

b. Mampu bergerak dengan menggunakan alat bantu berjalan selain ktrsi roda;

c. Memiliki surat keterangan dokter yang menerangkan jenis/tingkat disabilitasnya;

d. Perguruan Tinggi dan Program Studi yang terakreditasi oleh Badan Aheditasi

Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan terdaftar di Forlap Kementerian Riset

dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi saat kelulusan;

e. Bersedia hadir pada saat verifikasi persyaratan pendaftaran untuk memastikan

kesesuaian formasi dengan tingkat/jenis disabilitas yang disandang;

f. Indeks Prestasi Kumulatif (PK) Minimal 3,00 (tiga koma nol nol);

2. Khusus Jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan dengan kriteria :

a) S-l Pertanian jurusan Hama Penyakit Tumbuhan/Biologi

b) S-l Pertanianjurusan Agronomi/Agroteknologi/Agroekoteknologi

3. Khusus Jabatan Dokter dengan kualifikasi pendidikan Spesialis berdasarkan Keputusan

Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 dalam rangka meningkatkan

derajat kesehatan masyarakat maka menetapkan jabatan dokter dengan kualifikasi

pendidikan Spesialis sebagai jabatan frrngsional tertentu dengan batas usia pelamar

untuk mendaftar sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil paling tinggi 40 (empat puluh)

tahun;

II. CARA PEIYDAtr'TARAN

A. Perryaratan Berkas PENDAFTARAN

Berkas pendaftaran diajukan oleh pelamar dengan mengunggah (upload) b€rkas

pendaftaran di portal https://sscasn.bkn.go.id pada saat pendaftaran dengan ketenfutan

sebagai berikut :



l. Formasi Disabilitas

a. Hasil scan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektroniVSurat Keterangan Telah

Melakukan Perekaman KTP dari Instansi yang berwenang (File JPG/JPEG Maks

200kb);

b. Hasil scan Pas Photo berlatar belakang merah berukuran 3x4 (pakaian kemeja

putih) (File JPG/JPEG Maks 200kb);

c. Hasil scan asli Surat Lamaran ditujukkan kepada Bupati Buleleng Cq. Kepala

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten

Buleleng yang ditulis tangan dan ditandatangani diatas materai Rp. 6000,- (contoh

terlampir) (File PDF Maks 300kb);

d. Hasil scan asli ijasah (File PDF Maks 300kb)

e. Hasil scan asli Transkrip Nilai akademis (File PDF Maks 600kb) sesuai dengan

kualifikasi pendidikan yang dilamar;

f. Hasil scan asli surat keterangan terakreditasi pada BAN-PT dan/atau

Pusdiknakes/LAM-PTKes pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal

kelulusan yang tertulis pada ijazah atau surat keterangan akreditasi;

g. Hasil scan asli surat keterangan dokter yang menerangkan jenis/tingkat

disabilitasnya dari Rumah Sakit Pemerintah.

h. Hasil scan surat pemyataan asli (contoh terlampir).

Berkas pendaftaran angka f,g dan h diatas dijadikan satuf/e dengan format PDF Maks

800kb lalu diunggah (upload) pada menu 'I)okumen Pendukung Lainnya'.

2. Pelamar Formasi Umum

a. Hasil scan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik / Surat Keterangan Telah

Melakukan Perekaman KTP dari Instansi yang berwenang (File JPG/JPEG Maks

200kb);

b. Hasil scan Pas Photo berlatar belakang merah berukuran 3x4 (pakaian kemeja

putih) (File JPG/JPEG Maks 200kb);

c. Hasil scan Surat Lamaran ditujukkan kepada Bupati Buleleng Cq. Kepala Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buleleng

yang ditulis tangan dan ditandatangani diatas materai Rp. 6000,- (contoh terlampir)

(File PDF Maks 300kb);;

d. Hasil scan asli Ijasah, hasil scan asli Surat Tanda Registrasi (STR) bagi pelamar

Tenaga Kesehatan dan hasil scan asli sertifikasi pendidik bagi formasi jabatan

Guru yang memiliki ss5r'ai dengan jabatan guru yang dilamar (linier), yang

dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset,

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dan Kementerian Agama diunggah ddadikan

satu file (File PDF Maks 800kb);



e. Hasil scan asli Transkrip Nilai akademis (File PDF Maks 600kb) sesuai dengan

kualifikasi pendidikan yang dilamar;

f. Hasil scan Surat Keterangan terakreditasi pada BAN-PT dmlata'r

Pusdiknakes/LAM-PTKes pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal

kelulusan yang tertulis pada ijazah atau suat keterangan akreditasi;

g. Hasil scan Surat Pemyataan asli (contoh terlampir);

h. Umum adalah pelamar yang tidak termasuk kriteria sebagaimana angka 1 diatas

namun apabila ada pelamar pada angka I ingin melamar formasi umum dapat

diperbolehkan dan wajib mengikuti segala ketentuan yang berlaku pada formasi

umum.

Berkas pendaftaran poin f dan g diatas dijadikan satu f/e dengan format PDF Maks

800kb lalu diunggah (upload) pada menu 'Dokumen Pendukung Lainnya'.

III. PAI\DUAN PENDAFTARAN

Calon pelamar yang berminat wajib melalui proses pendaftaran melalui tahapan-tahapan

sebagai berikut :

1. Pendaftaran dilakukan secara online melalui portal httos://sscusn.bkn. so.id mulai tanggal

11 Nopember 2019 s.d 24 Nopember 2019 dengan menggunakan Nomor Induk

Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk (eKTP) peserta dan Nomor Induk

Kependudukan (NIK) pada Kartu Keluarga (I(K) atau Nomor Kartu Keluarga (NKK);

2. Proses pendaftaran di portal httos: /isscasn. hkn.so. itl dilakukan 2 (dua) tahap yaitu

registrasi awal dan dilanjutkan dengan pendaftaran formasi jabatan yang dilamar;

3. Pada saat pendaftaran secara online melalui portal sebagaimana diatas, pelamar harus

mengisi NIK pelamar dan NIK kepala keluarga pada KK atau nomor KI( alamat email

aktif, membuat password dan membuat jawaban pengaman lalu mengunggah pas photo

berlatar belakang merah terbaru berukuran 3x4. Foto minimal 120kb, maks 200kb, tipe

file JPG dan cetak Kartu Informasi Akun;

4. Pelamar kembali login ke portal diatas menggunakan NIK dan password yang telah

didaftarkan, kemudian pelamar mengunggah foto diri pelamar (foto selfie) yang sedang

memegang Kartu Informasi AL:un dan eKTP sebagai bukli telah melakukan pendaftaran

(foto maks 200kb, tipe file JPG), pelamar memilih instansi Pemerintah Kabupaten

Buleleng, jenis formasi dan jabatan sesuai pendidikan serta melengkapi data pada form

yang tersedi4 apabila telah lengkap pelamar dapat mencetak Kartu Pendaftaran SSCASN

2019;

5. Unggah dokumen persyaratan lamaran dengat sofi file dengan format PDF dan foto

format JPG dilakukan secara online pada portal https://sscasn.bkn. eo. id.



TV. KETENTUANSELEKSI

l. Panitia tidak menerima berkas lamaran;

2'Pendaftaranselainmelaluimekanismependaftaransebagaimanaketentuancara

pendaftaran diatas dinyatakan tidak berlaku dan tidak akan diproses;

3.Pelamarharusmembacadengancermatpersyaratandanketentuarrdalampendaftaran

padaSeleksiPenerimaanCPNSdiLingkunganPemerintahKabupatenBulelengTahun

2019:'

4. Panitia tidak bertanggungiawab terhadap dokumen unggah yang tidak dapat dibaca

dengan jelas dan/atau data tidak sesuai dengan dokumen yang diunggah' Hal tersebut

dapatmengakibatkanpesertagugur/tidaklulusdanmerupakankelalaianpeserta;

5.Padasaatpengisiandatadiripelamar,agartlilakukarrsecaratelitidantelahsesuai

dengan data yang dimiliki agar tidak terjadi kesalahan data yang mengakibatkan

gugumya pelamar di tahapan Seleksi Administrasi;

6. Calon pelamar hanya punya I (satu) kali kesempatan melakukan pendaftaran untuk

periode seleksi CPNS Tahun 2019;

T.Kelulusanpesertaadalahprestasipesertasendiri.Jikaadapihak.pihakyangmenjanjikan

kelulusandengarrmotifapapun,makahaltersebutmerupakantindakanpenipuandan

kepadaparapeserta,keluargadanpihaklaindilararrgmemberikarrsesuatudalam

bentukapapunyangdilarangdalamPeraturanPerundang.undanganterkaitp€laksanaan

seleksi CpNS pemerintah Kabupaten Buleleng, apabila diketahui maka akan diproses

sesuai dengan hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya;

g. Bagi peserta yang tidak hadir, terlarnbat, tidak mengikuti tahapan seleksi atau tidak

dapat menqnjukkan kartu peserta ujian dan e-KTP atau surat keterangan perekaman

kependudukan atau Kartu Keluarga dengan alasan apapun, pada waktu dan tempat yang

ditetapkan, maka dinyatakan gugur;

g. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksildikemudian hari setelah adanya

pengumgman kelulusan akhir, diketahui terdapat keterangan/data pelamar atau

pendaftar atau pes€rta yang tidak sesuai dengan persyaratan dan/atau berlawanan

dengan surat pemyataan yang telah ditandatanganiltidak benar, maka panitia seleksi

menggugurkan kelulusan pelamar/pendaftar/peserta/Calon Pegawai Negeri Sipil

(CPNS) yang bersangkutan;

10. Apabila terdapat p€serta yang telah dinyatakan lulus tahap akhir dan diterima kemudian

mengundurkan diri/digugurkan, maka Panitia dapat menggantikan dengan peserta yang

memiliki peringkat terbaik dibawahnya berdasarkan hasil keputusan rapat setelah

mendapatkan persetujuan Panselnas;

11. Pelamar dari PI/TL wajib mendaffar di https://sscasn.bkn.go.id dengan menggunakan

NIK yang sama dengan yang digunakan saat pendaftaran seleksi CPNS Tahrm 2018 dan



dilakukan prcses pendaftaran/pengunggahan dokumen sebagaimana yang

dipersyaratkan;

12. Pendaftaran dan seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya;

1 3. Keputusan Panitia Seleksi tidak dapat diganggu gugat;

14. lnformasi lebih lanjut dapat dilihat dilaman blqsdm.bulelengkab.go.id atau Fb Bkpsdm

Buleleng Kab;

15. Pelayanan dan penjelasan inforrnasi terkait pelaksanaan seleksi CPNS Pemerintah

Kabupaten Buleleng Tahun 2019 dapat mendatangi Kantor BKPSDM Kabupaten

Buleleng pada hari Senin Vd Jumat pukul 08.00 s/d 15.00 WIB;

16. Apabila Pelamar dalam melakukan pendaftaran online melalui Sistem Seleksi CASN

Badan Kepegawaian Negara (h&glss!!Lbi!,gejd) mengalami kendala agar

menyampaikan pennasalahan kepada pengelola SSCN layanan "Help

Desk" yang tersedia pada SSCN tersebut;

17. Pengaduan dugaan adanya pelanggaran pelaksanaan seleksi CPNS tahun 2019 melalui

surat elektronik ; panselcpnsbuleleng@gmail.com

V. TAHAPAI! SELEKSI

1. SeleksiAdministrasi

a. Bagi pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat dilihat pada website

resmi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten

Buleleng (Ltp s d m. b u lelC,tgfu!-p!il;

b. Pengumuman pelamar yang lulus seleksi administrasi, informasi untuk cetak Kartu

Peserta Ujian dan mengenai pelaksanaan TeVSeleksi Kompetensi Dasar akan

disampaikan lebih lanjut pada website resmi BKPSDM Kab. Buleleng

( b kp s d m. b ule I e ns ka b. eo. idl.

2. Tes/Seleksi Kompetensi l)asar

a. Tes/Seleksi Kompetensi Dasar dilaksanakan menggunakan Computer Assited Test

(CAT);

b. Hanya peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi yang dapat mengikuti ujian

TeVSeleksi Kompetensi Dasar;

c. Materi Ujian Tes/Seleksi Kompetensi Dasar terdiri dari Tes Wawasan Kebangsaan, Tes

lntelegensia Umum dan Tes Karakteristik Pribadi.

3. Tes/Seleksi Kompetensi Bidang

a. Ujian TeVSeleksi Kompetensi Bidang dilaksanakan menggunak an Comryter Assited

Ies (CAT);

b. Jumlah peserta yarg mengikuti TeVSeleksi Kompetensi Bidang ditentukan paling

banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan masing-masing jabatan berdasarkan peringkat

nilai Tes/Seleksi Kompetensi Dasar;



c. Peserta yang mengikuti Tes/Seleksi Kompetensi Bidang adalah peserta yang memenuhi

syarat nilai ambang batas kelulusan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahvn 2019

tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai

Negeri Sipil Tahun 2019 kecuali formasi umum Jabatan Guru yang memiliki sertifikasi

pendidik yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tidak diperlukan

mengikuti Tes/Seleksi Kompetensi Bidang.

4. Kartu Tanda Peserta Ujian bagi peserta yang lulus administrasi dibawa pada saat jadwal

pelaksanaan ujian CAT dengan membawa tanda bukti pendaftaran asli dan KTP asli;

5. Waktu dan lokasi tempat ujian akan diinformasikan kemudian melalui website :

b kosdm. bulelenekab.eo. id, b ulelenpkab. po.id, Fb : B kpsdm B uleleng Kab



6.

VI. JADWAL PELAKSAIIAAIT

NO URAIAi\ TATIGGAL KETERANGAN

1

Pengumuman

Seleksi CPNS

Pemerintah

Kabupaten

Buleleng Tahun

2019

I I Nopember 2019

a. Website:

1. https://sscasn.bkn.go.id

2. bulelengknb.go.id

3. blEsdm.bulelengkab.go.id

b. Fb : Bkpsdm Buleleng Kab

2 Pendaftaran Online

I I Nopember20l9

sld24 Nopember

2019

https : //s s cas n. b lcn. go. id

J

Pengumuman Hasil

Seleksi

Administrasi

Akan diinformasikan lebih lanjut di

website b kps dm. bulelengkab. go. id,

bulelengknb.go.id

4

Pelaksanaan Ujian

Tes/Seleksi

Kompetensi Dasar

Akan diinformasikan lebih laqfut di

website blcpsdm. bulelengkab. go. id,

bulelengkab.go.id

5

Pengumuman Hasil

Ujian Tes/Seleksi

Kompetensi Dasar

Akan diinformasikan lebih lanjut di

website bkpsdm.bulelengkab. go. id,

bulelengkab.go.id

6

Pelaksanaan Ujian

Tes/Seleksi

Kompetensi Bidang

Akan diinforrnasikan lebih lanjut di

website blqsdm. bulelengkab. go. id,

bulelengkab.go.id

8

Pengumuman

Akhir Kelulusan

CPNS

Akan diinformasikan lebih lanjut di

website blEsdm.bulelengkab. go. id,

bulelengkab.go.id

Apabila Anda memenuhi persyaratan dan bersedia memenuhi seluruh ketentuan di atas, kami

persilatrkan untuk mendaftar.

f,

I - Singaraja. ll
Sekretaris Dacrah

Nopember 2019
Kabupaten Buleleng

Panitia Penesdaan ASN
Buleleng.

/ Ia Dewa Ketut pusoekr. Mp,,/
NIP. 19600205198610t002 -

\



CONTOH SURAT LAMARAN (Ditulis tangan oleh pelamar)

Singaraja

Lampiran
Perihal

I (satu) gabung
Permohonan Pendaftaran CPNS

Kepada
Yth. Bapak Bupati Buleleng

Cq. Kepala Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten
Buleleng

di-
Singaraj a

Dengan hormat,

Memperhatikan Pengumuman Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten
Buleleng Nomor 800/2972/BKPSDM tanggal 11 Nopember 2019 tentang Seleksi Calon Pegawai
Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2019, Saya yang bertanda tangan di bawah
ini:

Nama

Tempat,Tgl. lahir
Jenis Kelamin

Pendidikan

Alamat

Nomor HP/Telp.

Alamat e-mail

(j enj ang pe ndidikan b e s erta jurus an)

Mengajukan permohonan kepada Bapak r.rntuk dapat mengikuti seleksi Pengadaan Calon Pegawai
Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahrm 2019 dengan formasi jabatan

Sebagai bahan pertimbangaq maka bersama ini saya unggah dokumen :

a. Pas photo berwama terbaru ukuran 3x4 cm

b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku

c. Ijazah beserta transkrip nilai
d. Berkas pendukung lainnya

Demikian surat permohonan ini disampaikan, besar harapan saya kiranya dapat dipertimbangkan
terima kasih.

Hormat saya

Materai Rp. 6000

(...........................)



Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Tempat. Tgl. Lahir :

NIK :

Pendidikan :

Jabatan yang dilamar :

Jenis Kelamin :

Agama :

Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhny4 bahwa saya :

1. Tidak pemah dihukum penjara,/kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindakan pidana kejahatan.

2. Tidak pemah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan

hormat sebagai Calon Pegawai Negeri/ Pegawai Negeri atau diberhentikan tidak dengan

hormat sebagai pegawai /BUMD/BUMN dan Pegawai Swasta.

3. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau

anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.

5. Sehat jasmani dan rohani.

6. Tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor dan zat aditif lainnya.

7. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demikian pemyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, apabila dikemudian hari terbukti

pemyataan ini tidak benar, maka saya menerima keputusan Panitia membatalkan

keikutsertaan/kelulusan saya pada seleksi CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng

Tahun 2019.

2019

Yang Membuat Pemyataan,

TTD

Materai Rp. 6000,-

SURAT PERIYYATAAN


