Revisi Lampiran Pengumuman Kepala BKD Provinsi NTT
Nomor
: 800.1/164/BKD2.1
Tanggal
: 27 Oktober 2020
1.

2.

Persyaratan kelengkapan dokumen usul penetapan NIP sebagaimana
diatur dalam angka VI huruf A angka 5 Peraturan BKN Nomor 14
Tahun 2018. Peserta yang dinyatakan lulus agar mengisi Daftar
Riwayat Hidup (DRH) serta menyampaikan kelengkapan dokumen
secara elektronik melalui https://sscn.bkn.go.id.
Kelengkapan dokumen usul penetapan NIP CPNS yang harus diunggah
oleh peserta yaitu:
a. Pasfoto terbaru dengan mengenakan pakaian formal dengan latar
belakang berwarna merah;
b. Ijazah ASLI, sekali lagi, IJAZAH ASLI
c. Daftar Riwayat Hidup (DRH) dari yang dicetak dari SSCN yang
telah ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai.
d. Surat Pernyataan 5 poin YANG DIKETIK RAPI
dan
ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai 6000
(sesuai format terlampir), yang berisi tentang:
1) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan
putusan pengadilan yang sudah mempunyai hukum tetap
karena melakukan 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 CPNS,
PNS, TNI, POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat
sebagai pegawai swasta (termasuk BUMN/BUMD);
3) Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS atau Anggota
TNI/POLRI;
4) Tidak menjadi anggota/pengurus Partai Politik atau terlibat
politik praktis;
5) Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh
Pemerintah.
e. Surat Lamaran yang ditujukan kepada Gubernur Nusa Tenggara
Timur yang ditulis tangan dengan tinta hitam pada kertas folio
bergaris dan ditandatangani oleh yang bersangkutan TANPA
MENGGUNAKAN MATERAI . (Sesuai format terlampir)
f.
Surat Pernyataan bersedia mengabdi pada Pemerintah Provinsi
Nusa Tenggara Timur sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun
sejak diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil YANG DIKETIK RAPI
dan ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai
6000 (sesuai format terlampir),.
Surat Pernyataan pada poin d diatas bersama dengan Surat
Lamaran dan Surat Pernyataan Bersedia Mengabdi, digabung
dalam 1 dokumen pdf.
g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku.
h. Surat Keterangan sehat jasmani dan rohani dari Rumah Sakit
Pemerintah atau Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah.

i.

j.
k.

Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan Narkotika,
Psikotropika, Prekursor serta zat-zat adiktif lainnya dari unit
Pelayanan Kesehatan Pemerintah atau badan/lembaga yang
diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud.
Bukti pengalaman kerja yang telah dilegalisir oleh pejabat yang
berwenang (apabila memiliki Masa Kerja).
Nomenklatur
Perihal
yang
dipakai
dalam
pengurusan
kelengkapan administrasi
diatas adalah:
“Untuk
Proses
Pengangkatan Menjadi CPNSD Pemerintah Provinsi NTT Formasi
T.A. 2019.

(Surat Lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam pada kertas folio bergaris, ditandatangani
TANPA MENGGUNAKAN MATERAI)

Kupang, … November 2020
Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

:
:
:
:

Yth.
Penting
1 (satu) berkas
Permohonan
untuk
diproses
pengangkatan
menjadi CPNS Pemprov.
NTT Formasi T.A. 2019

Gubernur Nusa Tenggara Timur
di Kupang

Dengan Hormat,
Sesuai perihal tersebut di atas, maka saya yang bertanda
tangan di bawah ini :
Nama
:
TTL
:
Pendidikan Terakhir :
Jenis Kelamin
:
Agama
:
Alamat Lengkap
: (sesuai KTP)
No. HP
:
Email
:
Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak Gubernur
Nusa Tenggara Timur, kiranya saya dapat diterima untuk diproses
pengangkatan menjadi CPNS Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2019
dalam
rangka
mengisi
posisi
lowongan
formasi
jabatan………………….. pada …………..(lokasi penempatan) di
lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan
kelengkapan berkas administrasi yang telah saya unggah sesuai
dengan ketentuan yang ada, sebagai berikut :
1. Pas foto terbaru;
2. Ijazah Asli;
3. Daftar Riwayat Hidup (DRH);
4. Surat Pernyataan 5 Poin;
5. Surat Pernyataan bersedia mengabdi pada Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur sekurang-kurangnya 10
(sepuluh) tahun sejak diangkat menjadi Pegawai Negeri
Sipil;
6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
7. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani;
8. Surat
Keterangan
Tidak
Mengkonsumsi/Menggunakan
Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif lainnya;
9. Bukti pengalaman kerja yang telah dilegalisir oleh pejabat
yang berwenang (apabila memiliki Masa Kerja).
Demikian
Permohonan
ini
saya
ajukan
untuk
dipertimbangkan dan atas perhatian Bapak disampaikan terima
kasih.
Pemohon,

(Nama Lengkap dan Tanda Tangan)

SURAT PERNYATAAN
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama

:

Tempat/Tgl. Lahir

:

Jenis Kelamin

:

Pendidikan Terakhir :
Alamat

:

No. HP

:

Email

:

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya
1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang sudah mempunyai hukum tetap karena melakukan
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 CPNS, PNS, TNI, POLRI atau
diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk
BUMN/BUMD);
3. Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS atau Anggota TNI/POLRI;
4. Tidak menjadi anggota/pengurus Partai Politik atau terlibat politik
praktis;
5. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.
Apabila dikemudian hari saya mengingkari pernyataan yang telah saya buat ini
maka saya bersedia menerima sanksi apapun yang akan dijatuhkan terhadap
saya.
Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya secara sadar
dan tanpa paksaan guna melengkapi syarat yang ditentukan oleh Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Kupang, … November 2020
Yang membuat pernyataan
Materai
6000
(Nama Lengkap Pelamar)

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENGABDI
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama

:

Tempat/Tgl. Lahir

:

Jenis Kelamin

:

Pendidikan Terakhir :
Alamat

:

No. HP

:

Email

:

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa apabila saya diterima
menjadi Pegawai Negeri Sipil, maka saya bersedia mengabdi dan melaksanakan
tugas di instansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sekurangkurangnya

10

(

Sepuluh

)

tahun

berdasarkan

Peraturan

Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun
2018.
Apabila saya melanggar pernyataan ini, saya bersedia bertanggung jawab
dimuka hukum serta siap menerima konsekuensi permohonan mutasi saya
tidak akan diproses lebih lanjut.
Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya secara sadar
dan tanpa paksaan untuk digunakan sebagaimana mestinya.
Kupang, … November 2020
Yang membuat pernyataan
Materai
6000
(Nama Lengkap Pelamar)

