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PELAKSANAAN S軋EKSI CALON PEGÅWAI NEG敬重SIPIL DÅERAH

DIしINGKUNG州P即即ENTA嶋KO皿LHOKS即MAWE　,

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayaguna削Aparatur Negara dan Refomasi BirokrasI

Repu胡k Indonesi∂ Nomor: 736軸un 2019 1thgga1 27 September 2019巾utang pene由Pan

Kebutuhan Pegawai Negeri Sipi- di Lingkungan peme融ah Kotaしhokseum∂We Tt両2019′

maka Pemerintah Kota Lhokseum∂We akan mefaksanakan Seleksi Penerimaan Calon Pegawai

Negerj Sipil lilhun 2019 dengan ketentuan sebagai berikut:

p駅SVARATAN DAN TATA CARA P剛DAFTARÅN

I. KR重T要RIA PELAMÅR

. Fomasi umum merupakan pelamar lulusan perguruan ¶nggi yang memenuhi

kualifikasi pendidikan dan persyaratan sebagaimana tersebut da-am pengumuman ini.

● Penyandang Disa師tas me「upaka岬elemar yang meny∂ndang disabilitas fisik namun

memenuhi ketentuan mampu meiihat′ mendengar dan berbicara dengan baik dengan

melampirkan surat keterangan dokter pemerintah yang menyatakan Jenis dan tingkat

d isab綱tasnya.

I○○　PたRSYÅ肌‖ UMUM

l" Wanga Negara Indo=eSfa;

2" Be則Sia paiing rendah 18 (deiapan be-as)軸un dan pa-ing tinggi 35仰sa pu-uh lima)

tallun Pada saat meiamar yang ditentukan berdasarkan tangga- kelahiran yang

terCantum Pada S胴t limda Tamat Be頓r (ST「B凋Zall yang digunakan sebagai

da鎗r肌tUk pei訓a「a時

3.咄k pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadiian yang

Sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena me-akukan tindak pidana dengan

Pidana pe巾ara 2 (d雌) tahun細山eb肌;



dengan homat sebagai Calon Pegawai Negeri Sip町Pegawai Negeri SipiI, P「争jurit

Tentara Nasionai Indonesia, Anggota KepoIisian Negara Repu輔k Indonesia. atau

diberhentikan tidak dengan homat sebagai醐aWai swa裁ミatau PegaWa=ainnya

antara laiれPegawai Badan Usaha Milik Negara dan Pegawai Badan Usaha M靴Daerah;

5, ¶dak pernah berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil,

P「皐jurit l七ntara NasionaI Indonesia dan Anggota Kepolisian Nega「a RepubIik

嘉ndonesia;

6. 11dak menjadi anggota atau pengllruS Partai po樋k atau te「libat politik pra畑S;

7. Mem輔ki kua鵬kasi pendidikan yang sesuai dengan pe「Syaratan jabatan;

8. Mem網引kompetensi γang dibuk瞳kan dengan serti敵asi ke∂hlian teltentu yang maSih

beriaku dar=embaga profesi yang benuenang u巾Ilk jabatan yang memperayaratkan

be「upa Se直ifikat Pendidik untuk peIama了renaga Guru (bagi yang memiliki) dan Surat

Tanda Registrasi (S’「R) …tuk peiamar職naga Kesehatan;

9. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan γang diIamar;

10, Bersedia ditempatkan di seIuruh wilayahしingkungan Peme面喰h Kotaしhokseumawe;

11.11dak memiliki ketergantungaれterhadap narkotika dan obat-Obatan teharang atau

S句en治れγa;

12. Be「kelakuan ba時;

13.C別on peiama「 hanya boleh mendaftar l (Satu) kali pada l (Satu) instansi/daerah

daIam satu periode peぬksanaan seieksi;

14,Pelamar me則Pakan luiusan Perguruan ¶nggi Dalam Negeri dan program studi γang

terakreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan llnggi Negeri (BAN-Pl)

dan/atau PusdiknakesILembaga Akredit薦i Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (しAM一

門“K鐙);

15.面aza11 yang diperoleh dari Pe喝uruan Tingg圧uar Negeri harus mendapat penetapan

penyctaraan dari Panitia Penilaian面azah Luar Negeri pada Kementerian Pendidikan

dan Kebudayaan;

16. Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minina1 2,75 (dua koma tuiu冊ma);

17. Peserta seleksi yang sedang dalam p「oses mengikuti p「ogram be節iswa (SePe巾LPDP)

dan teIah dit曲Pkan sebagai CPNS dapat meIa巾utkan program beasiswanya setelah

yang bersangkutan berstatus PNS;

量I重, PERSmRARAN KHUSUS

l, Bukti rtゆStl・aSi sewa鳳」 melakukan pendaftaran o輔ne ha「ap disimpan dengan ba時

2. Membuat su「at pemohoれan dengan tulisan tangan, tinta h蘭am dan ditandatangani as"

di atas materai Rp. 6000,一ditlg山kan kepada Walikota Lhokseu問We;

3. AsIi KIP日ektronik Kota Lhckseumawe;



5. As" Sertifikat Pendidik bagi Lenaga Gumu atau Surat Tanda Registrasi (STR) bagi

噂Ke純ha由nj

6. Asli Transkrip N岨;

7. Fotocopy Se巾捌くat Akreditasi Program Studi yang *yah dilegaIisir;

8. As" Surat Keterangan dari Dokter Pemerin由h bagi画ar disab輔tas;

9, Pas foto terbaru dengan fatar belakang berwar旧mex血;

重V. PESE議事A Pl/Tし

1. Peぬmar dari kategori Pl/TL adafah pese鴫Seleksi penerimaan CPNS lt]hun 2018 dan

memenuhi nilai ambang batas/4a5印y giv berdasarkan pe「aturan Menteri

Pendaγagunaan Aparatu「 Negara den Reformasi馴「Okrasi Repub枇IndonesねNomor

37 Tahun 2O18巾mtang Nilal Ambang Batas Sdeksi Kompetenei Dasar Pengadaan

Calon Pegawai Negeri Stpil Tahun 2018 se直a masuk dalam 3 (tiga) ka" formasi jabatan

yang dilama「 untuk dapat mengikuti SKB lthn 2018, nam… dinyatakan tidak刷us

SamPai dengan tahap akhir;

2. Pese鴫Pl/TL dapat mendaftar dan mengikuti seleksi CPNS Tahun 2019 dengan

menggunakan kua肺kasi pendidikan yang sama saat meぬmar sebagai CPNS Tahun

2018, Pada jabataJl dan instansi yang diinginkan baik sama atan p… tidak sama

dengan yang d胞mar pada saat mendaftar sebagai CPNS Tahun 2018;

3, Pese鴫Pl付しdiberikan pe山ang menggunakan n胸terbaik antara niぬi SKD ’ねhun

2018 dan n姐SKD Tahun 2019, Sebagai dasar …tuk dapat mengikuti tahap SKB

Se略画巾IYa;

4. Pelamar dari Pl几しWajib mendaftar∴di∴websife　軸DS:/応鵜∩.bkn.00,id dengan

menggllnakan NIK yang sama dengan yang dゆ」nakan saat penda能Iran Seleksi CPNS

鴫hun之018;

5. Peiamar Pl灯しha几IS me面l肌u巾Ik mengikuti atau tidek mengikuti SKD lth… 2019

Pa舶S韻鷺m SSG鳩N;

6.既gi pelamar Pl/l| yang mem綱1 unt血mengikuti SKD Tahun 2019, kemudian刷ak

mengikuti SKD, dinyatakan gugur;

7, BaゆPeiamar yang mem臨untuk tidak mengikuti SKD Tahun 2019, maka n胸SKD

yang dゆ」nakan adalah n圃SKD Tahun 2018;

8, Apab脆n圃SKD Tahun 2019 yang diperoleh画mar memenuhi niぬi ambang

b細封駒giv岬血m 2019, maka n胸SKD yang d頓肌aねJI adaぬ11 ∩渦yang

鵬的

9. Apabila n胸SKD Tahun 2019 tidak memenuhi ambang batag伸SS硬y g勧ねmake nilal

yang disunakan adalah nifai SKD lt血n 2018;



V. TATA GARA PENDAF「ARAN

l. Pendaftaran dhakukan secara o輔ne me聞ui Ianrm h馳rs:I/sscn.bkn.00.id muLai

Tangga1 11 s/d 24 November 2019;

2. Pada saat pendaftaran secara on軸Ie Pelamar ha「us membaca dengan cermat petunjuk

Pend∂能iran O輔ne dan memperhatikan setねp keterangan/instruksilpe血gatan yang

m開脚1 di圃a調飢0捕m te軸

3. Calon pelamar seleksi pene「imaan CPNSD Talltln 2019 wajib memiliki Surat Elektronik

(em訓) Yan9 m掴h a同仁

4・ Untuk melakukan penda餓踊れsecara online, Calon peiamar wajib mempersねpkan NIK

(Nomor Induk Kependndukan)′ Nomor Ka巾I Ke山arga dan NIK Kepala Keluarga yang

tercantum sesuai pade KaltしI K句uarga pelame叩

5. Pada saat pendaftaran pelamar wajib me岬uPtoadImengu叩gah:

a. File scan surat pemOhonan ∂Sli (berwama) yang ditl順; tangan dengan軸ta

berwama hitam dan ditandatangani di atas materai Rp. 6000,- (uplad format jpeg,

Pdf ukuran maksima1 300 kb);

b〇　割e pasfoto terbaru beriatar beIakang merall (upload format jpeg ukuran maksima1

200kb);

C. File scan KIT, asIt (uptoad format jpeg, Pdf ukuran maksima1 200 kb);

d.円Ie scan Ijazah as" (upbed fomat pdf uku「an maksima1 800 kb);

e.軸e scan Transk再y N圃asH (upioad format pdf ukuran maksima1 600 kb);

f"　File scan Sertifikat Pendidik as“ bagi Tenaga Guru dan Surat Tanda Registrasi

(S-「R) asli bagi Le「raga Keseh拙肌atau Surat Keterangan sedang dalam proses

PenguruSan (upIoad form洩pdf ukuran maksirna1 800 kb);

g. File scan fotocoW Sert刑ぬt Akreditasi Progl’am Studi yang teぬh d柄egalisir (upIoad

fomat pdf ukuran maksirna1 800 kb);

h.軸e scan Surat Keterangan dari Dokter Peme血tah bagi peぬm卸disa上潮tas (uptoad

fomat pdf uku「an maknd 800 kb);

6" Semua infomasi atau data yang diisi dalam fomu冊penda能Iran berdasarkan

dokumen asII secara benar d訓dapat d匝nggun〔加IWabkan. Apabila data yang diisi

tidak benar maka peぬmar dapat dinyatakan gugur d訓白地ak dapat diproses lebih

:冨田間

VI, pROSES S要しEKS遺

1, SEし馴es重ÅDMINISTRASI

a. Seleksi Administrasi dh剖f庇肌te巾adap peぬmar yang teぬh melakukan 「egistrasi

On臨噂

b. Pelamar yang dinyataken Iulus seleksi administrasi berhak mengikuti Selekei

岬Dasar (SKD) sesuai dengan jadwal;



SEしEKS賞KOMP日“ENS重DASAR (SKD)

a. Se固csi Kompetensi Dasar menggunakan sistem Ct旬胸Ass虜ed 7Est (C4 77 yang

terd緬dari:丁es Wawasan Kebangsaan (順), 1ts inte軽∪皿州叩∪) dan Tes

鵬苅k P地a郁(岬);

b. KeIuIusall Seleksi Kompetensi Dasa「 (SKP) didesarkan pada nilai ambang

batas/pas卸y giv yang diatur daIam Peraturan Menteri Pendayagunaan Apa「atur

Negara d∂n Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;

C. Hasil SKD seca「a resmi d軸dan diumumkan oleh instans上me輔iam剛I

httDS : /′Ihokseumawekota.cIO. id;

d. Pade saat囲n selekei kompetensi画W却b membawa Ka血「帽nda

Peserta S(蛇ksi dan KTP a勘

e, Peserta seIeksi yang identitasnya tidak sesllai dengan Ka調子鴫nda Pese鴫Seleksi

dan KTP tidak dapat mengikuti selekei kompetensi;

3. SEし馴喝I KOMP打馴iSI B章DANG (SKB)

a. PeseIlぬSeleksi Kompetensi Dasar yang telah dinyatakan Iu!us dan telah memenuhi

nilai ambang batas/P穂Srゆg靴ねakan mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB);

b. SeIeksi Kompetensi Bidang (SKB) menggunakan sistem CZn西A軸d 7七度

(鋤乃

C. Jumlah pese鴫yang dapat mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) paling

banyak 3畑sa) kali jumlah fomasi画masing・maSing jabatan berdasarkan

Pe面gkat nilai Seieksi Kompetensi D∂Sar (SKD).

d, Bobot has" integrasi n航ai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleke再Kompetensi

Bidang (SKB) adaぬh 40% unt庇niぬi SKD dan 60% untuk ni闘SKB.

V案I, K日「ENTUAN L/馴

1. Penetapan dan pengumuman peserta yang dinyatakan luIus oleh Panitia Selekei

Nasienal (Panseinas)闘hasi=ntegrasi dari n圃Se髄Kompet削si Dasar

dan n圃Se鵬岬朗da岬

2. Pengumuman hasil seleksi dapat dil肌at me輔Surat kabar,醐肌pengumuman,

websife httos:I/ihokseumawekota.qo.id da両軸au ben同Ik Iain yang memungk刷aln;

3. Lempat peぬksan餌n Sieleksi Kompet削si Da鍋r dan Seleksi Kompetensi Bideng akan

d軸も調laSiぬn ieb肌は晒

4. Peme血腫Ih Kota山okseumawe tidak be鴫nggung jawab atas pIIngし直劃atau taWa帽n

be田Pa aPaP間dari oknum巾mum yang mengatasnamaka∩ Pan舶Seieksi Penerimaan

CPNS鴫hun 2019;



Kei血san pese鴫me「upakan hasii/PreStaSi peserta sendiri, Apabila di kemudian hari

diketahui dan dapat dibuktikan bahw∂ keluIusannya karena ke則「angan/Pelanggaran,

maka akan diproses sesuai hukum yaれg berlaku dan digugu「kan kelu-usannya;

6" Informasi resmi yang terkait dengan seleksi penerimaan CPNS Tahun 2019 hanya

dapat d輔at meialui websiteト調DS;//SSen"bkn.go項

71 Apab姑a pelamar memberikan keterangan atau data yang tidak bener dan di kemudian

hari diketahui dan dapat dibuk刷剛maka panitia seleksi daerah (Panseida) berhak

mengggugu「kan keiulusan tersebut danlatau diberhentikan tidak dengan homat

Sebagai CPNS atau PNS dan dilaporkan sebagai tindak pidana kep∂da pihak yag

ben唾哩

8. Seleksi pener-maan CPNS Tahun 2019 TIDÅK D重PUNGuT B重AYA ÅPAPuN;

9" Keputusan Panitia Pene「imaan CPNS Tahun 2019 tidak dapat diganggu gugat dan

bersifat mutlak.
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