PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Raya EL Tari Nomor 52 - Kupang (85111)
Telepon/Fax (0380) 8430641 - Website: www.nttprov.go.id

PENGUMUMAN
NOMOR: BKD.013.1/I/003/PP-PF/CPNS/2019
TENTANG
HASIL INTEGRASI NILAI SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD)
DAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB)
PENGADAAN CPNS LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2018
Berdasarkan

Surat

Kepala

Badan

Kepegawaian

Negara

RI

nomor:

K26-

30/B7700/XII/18.01 tanggal 1 Januari 2019 perihal Penyampaian Hasil Integrasi Nilai SKD –
SKB CPNS Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2019, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Hasil Integrasi SKD dan SKB Pengadaan CPNS Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2018 sebagaimana terlampir.
2. Peserta dengan keterangan P1/L, P1/L-2, P2/L, dan P2/L-2 sebagaimana tercantum
dalam kolom 15 lampiran pengumuman ini dinyatakan Lulus Seleksi CPNS Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018.
Bagi peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi CPNS Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur T.A. 2018 agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1.

Peserta seleksi CPNSD yang dinyatakan lulus wajib melengkapi dan menyerahkan
bahan/kelengkapan administrasi sebagai berikut:
a.

Surat Lamaran yang ditujukan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur yang ditulis
tangan dengan tinta hitam menggunakan huruf balok pada kertas folio bergaris dan
ditandatangani (format terlampir);

b.

Fotocopy Ijazah dan Transkrip Nilai yang disahkan oleh Pejabat yang Berwenang
(keterangan legalisir terlampir);

c.

Fotocopy Surat Keputusan atau sertifikat Akreditasi Program Studi yang diterbitkan
oleh BAN-PT dan/atau Pusdiknakes/LAM-PT Kes; (khusus formasi Lulusan Terbaik
wajib melampirkan Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi);

d.

Daftar Riwayat Hidup (DRH) yang ditandatangani oleh peserta dan bermeterai yang
formulir isiannya sudah tercetak pas foto (format terlampir);

e.

Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan Kepolisian Negara
Republik Indonesia (Asli dan fotocopy yang telah dilegalisir);

f.

Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Rumah Sakit Pemerintah (Asli dan
fotocopy yang telah dilegalisir);

g.

Khusus formasi penyandang disabilitas melampirkan surat keterangan dokter yang
menerangkan jenis/tingkat disabilitasnya;

h.

Surat Keterangan Tidak Mengkonsumsi/Menggunakan Narkotika, Psikotropika,
Prekursor dan Zat Adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari Rumah Sakit
Pemerintah atau pejabat yang berwenang dari badan/lembaga yang diberikan
kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud (Asli dan fotocopy yang telah
dilegalisir);

i.

Surat Pernyataan yang memuat hal-hal sebagai berikut:
1)

tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan keputusan
pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena
melakukan suatu tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;

2)

tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau
tidak dengan hormat sebagai calon PNS atau PNS, prajurit Tentara Nasional
Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau diberhentikan
tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai BUMN atau
BUMD);

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)

bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Republik Indonesia atau negara lain
yang ditentukan oleh Pemerintah;

j.

Surat Pernyataan Bersedia Mengabdi pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil;

k.

Pas Foto Warna Ukuran 3 x 4 sebanyak 6 (enam) lembar, dengan menulis nama dan
tanggal lahir di belakang pas foto tersebut.

2.

Bahan-bahan sebagaimana tersebut pada poin 2, dibuat dalam rangkap 2 (dua) yakni asli
dan fotocopy yang telah dilegalisir dan dimasukkan dalam map snellhecter plastik dengan
ketentuan warna sebagai berikut:

3.

a.

Biru

: Tenaga Guru;

b.

Kuning

: Tenaga Kesehatan;

c.

Hijau

: Tenaga Teknis.

Format surat lamaran, daftar riwayat hidup, surat pernyataan dan lain-lain dapat diunduh
pada website: www.bkd.nttprov.go.id. (Surat Pernyataan dan DRH diketik dengan
menggunakan Huruf Arial Ukuran 12 dan dicetak pada kertas Folio/F4).

4.

Adapun nomenklatur perihal yang dipakai dalam pengurusan kelengkapan administrasi di
atas adalah “ untuk proses pengangkatan menjadi CPNSD Pemerintah Provinsi NTT
T.A. 2018”.

5.

Berkas/kelengkapan administrasi sebagaimana tersebut di atas, wajib disampaikan oleh
peserta (tanpa diwakilkan) pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur selambat-lambatnya tanggal 24 Januari 2019 (pada jam kerja).

6.

Peserta seleksi yang dinyatakan lulus dan tidak melengkapi kelengkapan/bahan
administrasi sampai batas waktu yang ditentukan dinyatakan gugur/mengundurkan diri.

7.

Informasi lebih lanjut dapat melalui e-mail: penerimaancpns2018@gmail.com atau melalui
telp. (0380) 8430641.
Demikian pengumuman ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan

sebagaimana mestinya.

Kupang, 4 Januari 2019

