
 
 

 
 
 
 
 

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN 
 
 

PENGUMUMAN 
NOMOR : 810/1327/BKPSDM.OKUS-II/2020 

 

TENTANG 
 

HASIL AKHIR SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU 

SELATAN TAHUN 2019 
 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia  Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Kriteria 

Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon 

Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019 dan sesuai dengan Surat Kepala Badan 

Kepegawaian Negara Nomor : K26-30/B5609/X/20.01 Tanggal 27 Oktober 2020 

Perihal Penyampaian Hasil Integrasi Nilai SKD-SKB CPNS Pemerintah Kab. Ogan 

Komering Ulu Selatan Tahun 2019, disampaikan hal-hal sebagai berikut : 
 

I. Hasil Integrasi nilai SKD-SKB dan Daftar Nama-nama Peserta yang 

dinyatakan Lulus Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil untuk 

diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebagaimana terlampir; 

 

II. Penjelasan Lampiran : 

1. P : Lulus SKD berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat 

terbaik berdasarkan PermenpanRB No 24 Tahun 2019 

2. L : Lulus seleksi CPNS 

4. L-1 : Lulus seleksi CPNS setelah perpindahan formasi antara jenis 

formasi dalam jabatan/pendidikan yang sama 

5. L-2 : Lulus seleksi CPNS setelah perpindahan formasi antara 

lokasi formasi dalam jabatan/pendidikan yang sama 

6. TL : Tidak lulus karena tidak masuk peringkat dalam formasi 

7. SP : Mendapatkan nilai SKB penuh 100 karena memiliki 

sertifikat pendidik yang dikeluarkan Kemendikbud / 

Kemenristekdikti /Kemenag dan dinyatakan linier oleh 

verifikator instansi 

 
 



 
 

III. Peserta dapat menyampaikan sanggahan mengenai hasil integrasi nilai 

SKD-SKB pada tanggal 01 s.d 03 November 2020 secara online melalui 

https://sscn.bkn.go.id; 
 

IV. Setiap Peserta yang dinyatakan Lulus Seleksi Wajib pemberkasan secara 

elektronik melalui https://sscn.bkn.go.id berupa unggah berkas scan dan 

pengumpulan berkas fisik dikirim melalui Pos Indonesia dan atau Jasa 

Pengiriman lainnya ke alamat Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Berkas 

dan dokumen yang disampaikan adalah : 

1. Dokumen yang diunggah melalui https://sscn.bkn.go.id adalah 

sebagai berikut: 

a. Pas Foto terbaru pakaian kemeja putih formal dengan latar belakang 

warna merah; 

b. Asli ijazah pada saat mendaftar; 

c. Asli print out Daftar Riwayat Hidup (DRH) dari SSCN yang 

ditandatangani dan bermaterai 6000; 

d. Asli Surat Peryataan bersedia mengabdi di unit kerja penempatan 

sesuai dengan formasi yang dilamar, dan tidak mengajukan pindah 

dengan alasan apapun sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) 

tahun sejak terhitung mulai tanggal pengangkatan sebagai PNS serta 

Asli Surat pernyataan 5 poin yang ditandatangani oleh ybs dan 

bermaterai 6000 yang berisi tentang; 

 Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan 

putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum 

tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 

(dua) tahun atau  lebih; 

 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  Badan Usaha Milik Negara 

atau Badan Usaha Milik Daerah); 

 Tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, anggota TNI/POLRI; 

 Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat 

politik praktis; dan 

 Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh 

Instansi Pemerintah; 

 

https://sscn.bkn.go.id/
https://sscn.bkn.go.id/
https://sscn.bkn.go.id/


 

e. Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih 

berlaku; 

f. Asli Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang 

berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan 

kesehatan pemerintah; 

g. Asli Surat keterangan tidak mengonsumsi /menggunakan narkotika, 

psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani 

oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah; 

h. Bukti pengalaman kerja yang telah dilegalisir oleh pejabat yang 

berwenang (apabila memiliki masa kerja) 

i. Seluruh berkas yang diunggah merupakan hasil pindai/scan bukan 

hasil foto dengan ketentuan file berekstensi Portable Document 

Format (pdf) dan berukuran maksimal 500 kb/file; 

2. Dokumen yang dikirim melalui Pos Indonesia dan atau Jasa 

Pengiriman lainnya  adalah : 

a. Asli surat Lamaran ditujukan kepada Bupati Ogan Komering Ulu 

Selatan yang dibuat dengan tulisan tangan menggunakan tinta 

hitam dan huruf capital diatas kertas HVS menggunakan materai 

Rp.6000,; 

b. Fotokopi Ijazah/STTB dan Transkip Nilai dari awal sampai terakhir 

yang telah dilegalisir 1 (satu) tahun terkahir oleh pejabat yang 

berwenang sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan tugas yang 

ditetapkan sesuai peraturan; 

c. Asli print out Daftar Riwayat Hidup (DRH) dari SSCN yang 

ditandatangani dan bermaterai 6000; 

d. Asli dan Fotocopy Legalisir Surat Keterangan Catatan Kepolisian 

yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia; 

e. Asli dan Fotocopy Legalisir Surat keterangan sehat jasmani dan 

rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja 

pada unit pelayanan kesehatan pemerintah; 

f. Asli dan Fotocopy Legalisir Surat keterangan tidak mengonsumsi 

/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif 

lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan 

kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang dari 

badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat 

narkoba dimaksud; dan 

 

 



 

g. Asli surat pernyataan 5 poin yang ditandatangani oleh ybs dan 

bermaterai 6000 yang berisi tentang; 

 Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan 

putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum 

tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 

(dua) tahun atau  lebih; 

 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 

Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah); 

 Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, anggota 

TNI/POLRI; 

 Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat 

politik praktis; dan 

 Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh 

Instansi Pemerintah; 

h. Asli Surat pernyataan bersedia mengabdi di unit kerja penempatan 

sesuai dengan formasi yang dilamar dan Tidak Mengajukan Pindah 

dengan Alasan Apapun Sekurang-kurangnya Selama 10 (Sepuluh) 

Tahun sejak TMT PNS, Apabila tetap mengajukan pindah sebelum 

10 (Sepuluh) Tahun sejak TMT PNS maka dianggap mengundurkan 

diri dari PNS bermaterai 6000; 

i. Pas Foto terbaru pakaian kemeja putih formal dengan latar belakang 

warna merah ukuran 4 x 6 sebanyak 5 (lima) Lembar di belakangnya 

ditulis nama dan tgl lahir; 

j. Fotocopy bukti pengalaman kerja yang telah dilegalisir (apabila 

memiliki masa kerja); 

k. Fotocopy Surat Tanda Registrasi (STR) bagi Tenaga Kesehatan dan 

Sertifikat Pendidik bagi Tenaga Pendidik yang telah dilegalisir; 

l. Masing-masing Persyaratan dibuat 1 (satu) rangkap dimasukkan ke 

dalam map kulit kambing dan pada bagian depan map ditulis nama 

lengkap, formasi jabatan dan nomor telepon/hp yang aktif, dengan 

ketentuan; 

- Formasi Tenaga Guru map berwarna biru; 

- Formasi Tenaga Kesehatan map berwarna Kuning; 

- Formasi Tenaga Teknis/adm map berwarna Hijau; 



 
 

V. Untuk format Surat Lamaran dan Surat Pernyataan sebagaimana 

terlampir atau dapat di unduh pada website bkpsdm.okuselatankab.go.id 

atau okuselatankab.go.id; 

VI. Pengisian Daftar Riwayat Hidup serta penyampaian berkas usul secara 

elektronik pada https://sscn.bkn.go.id dan Pengumpulan berkas fisik 

yang dikirim melalui Pos dan/atau Jasa Pengiriman lainnya paling 

lambat tanggal 07 November 2019 (Stempel Pos atau Jasa Pengiriman 

lainnya) ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan alamat : 

 

 

 
 

 

 

VII. Peserta yang namanya dinyatakan Lulus, apabila tidak dapat memenuhi 

syarat yang telah ditentukan atau tidak dapat menunjukkan dokumen asli 

dan sah sesuai dengan peraturan yang berlaku maka yang bersangkutan 

tidak dapat diangkat sebagai CPNS; 

VIII. Keputusan Panitia Pelaksana Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 

2019 bersifat MUTLAK dan tidak dapat diganggu gugat. 

 

Demikian pengumuman ini disampaikan, atas perhatianya diucapkan 

terima kasih, 

 

           Muaradua, 30 Oktober 2020 

Pjs. BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN 

 
 

 

 
Hj. NORA ELISYA, SH, MM 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

Jln. Serasan Seandanan No 14 Komplek Perkantoran Pemkab 

OKU Selatan Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering 

Ulu Selatan, Sumatera Selatan Kode Pos 32212 

https://sscn.bkn.go.id/

