
PENGUMUMAN TAMBAHANTerkait perkembangan informasi pelaksanaan seleksi CPNS Pemerintah Provinsi Nusa TenggaraTimur Tahun 2018, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:1. Dokumen yang diunggah pada situs https://sscn.bkn.go.id:a. KTP asli / Keterangan telah melakukan perekaman e-KTP yang diterbitkan DinasKependudukan dan Catatan Sipil setempat (bagi yang belum memiliki e-KTP); (di scan
dalam format JPG maksimal 200 Kb)b. Pas foto terbaru ukuran 3x4 cm warna latar merah (di scan dalam format JPG maksimal 200
Kb)c. Ijazah Asli (di scan dalam format PDF maksimal 700 Kb)d. Transkrip Nilai Asli (di scan dalam format PDF maksimal 500 Kb)2. Bagi pelamar formasi umum, Sertifikat Akreditasi adalah Sertifikat Akreditasi PROGRAM

STUDI sesuai tahun kelulusan.3. Sertifikat profesi bagi Tenaga Kesehatan (Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, Perawat,Apoteker dan Dokter Hewan) adalah Ijazah Profesi;4. Format Printscreen status pada forlapdikti adalah sebagai berikut:

5. SKD dan SKB hanya dilaksanakan di Kupang (tidak di daerah masing-masing). Jadwal daninformasi lain akan disampaikan kemudian.6. Seluruh informasi terbaru terkait seleksi CPNS Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2018disampaikan melalui situs: https://bkd.nttprov.go.id. Peserta wajib mengikuti danmemperbaharui informasi melalui situs di atas.Demikian pengumuman ini atas perhatian disampaikan terima kasih.



PENGUMUMAN TAMBAHAN: 

 

Berdasarkan Pengumuman Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: BKD.013.1/IX/003/PP-

PF/CPNS/2018 tanggal 25 September 2018 tentang Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil lingkup 

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dokumen yang wajib dikirimkan melalui PT.POS 

Indonesia kepada Panitia Seleksi CPNS Pemerintah Provinsi NTT antara lain; 

1. Bukti Pendaftaran online; 

2. Surat Lamaran yang ditulis menggunakan tinta hitam (ditulis dan ditandatangani sendiri oleh 

pelamar) tanpa materai di atas kertas folio bergaris ditujukan kepada Gubernur Nusa Tenggara 

Timur c.q. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT. (format terlampir);  

3. Fotokopi KTP; 

4. Pas Foto Terbaru berwarna ukuran 3x4 cm latar belakang merah (posisi menghadap ke depan 

tanpa kacamata) sebanyak 2 (dua) lembar; 

5. Fotokopi Sah Ijazah sesuai kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan (legalisir oleh pejabat yang 

berwenang); 

6. Fotokopi Sah Transkrip Nilai sesuai kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan (legalisir oleh 

pejabat yang berwenang) ; 

7. Dokumen pendukung lainnya: 

• Fotokopi sertifikat akreditasi Program Studi oleh BAN-PT pada saat kelulusan; 

• Printscreen status lulusan terdaftar dalam Forlap Kemenristekdikti sesuai dengan tahun 

kelulusan (diakses melalui https://forlap.ristekdikti.go.id Menu Pencarian Data: Profil 

Mahasiswa); 

• Khusus untuk Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, Apoteker, Perawat Ahli dan Dokter 

Hewan wajib melampirkan Fotokopi sah sertifikat profesi; 

• Khusus bagi penyandang disabilitas melampirkan surat keterangan dokter yang 

menerangkan jenis/tingkat disabilitasnya; 

• Bagi pelamar jabatan tenaga guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang dikeluarkan 

oleh Kementerian Pendidikan wajib melampirkannya; 

• Khusus bagi pelamar Cumlaude melampirkan Fotokopi surat keterangan atau sertifikat yang 

menyatakan lulus Cumlaude apabila keterangan lulus Cumlaude tidak tercantum pada 

ijazah/transkrip. 

 


