PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Alun Alun Utara Nomor 07 Telp. (0334) 881146 – 881255 Fax 881146
L U M A J A N G – 67316
PENGUMUMAN
Nomor: 813/ 3541 /427.72/2020
TENTANG
HASIL AKHIR SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG FORMASI TAHUN 2019
Berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi nasional Pengadaan
CPNS Tahun 2019 Tanggal 27 Oktober 2020 Nomor : K26-30/B6516/X/20.01 perihal Penyampaian Hasil Integrasi Nilai
SKD-SKB CPNS Pemerintah Kab. Lumajang Tahun 2019, maka dengan ini DIUMUMKAN Hasil Akhir Seleksi CPNS
Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2019 dengan penjelasan sebagai berikut :
1. Berdasarkan Hasil Integrasi Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan seleksi Kompetensi Bidang (SKB)
Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2019 oleh Panitia Seleksi
Nasional adalah sebagaimana dalam lampiran pengumuman ini.
2. Peserta yang memenuhi peringkat sesuai formasi yang telah ditetapkan berdasarkan Hasil Integrasi Nilai SKDSKB oleh Panitia Seleksi Nasional :
a. Kode “P/L”
: Lulus SKD berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik berdasarkan PermenpanRB
No 24 Tahun 2019 dan Lulus seleksi CPNS;
b. Kode “P1/L-1” : Lulus seleksi CPNS setelah perpindahan formasi antara jenis formasi dalam
jabatan/pendidikan yang sama;
c. Kode”P1/L-2” : Lulus seleksi CPNS setelah perpindahan formasi antara lokasi formasi dalam
jabatan/pendidikan yang sama;
d. Kode”P/TL”
: Tidak lulus karena tidak masuk peringkat dalam formasi;
e. Kode “P/TH” : Tidak hadir;
3.
Peserta yang dinyatakan Lulus ( P/L, P/L-1, P/L-2 ) sebagaimana tersebut pada angka 2 di atas berhak
untuk mengikuti pemberkasan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Lumajang Formasi Tahun 2019.
Hanya peserta yang memenuhi seluruh pemberkasan dan dokumen yang disampaikan benar serta valid yang
dapat diusulkan untuk memperoleh Nomor Identitas Pegawai (NIP) dan memperoleh Surat Keputusan tentang
Pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.
4. Ketentuan Proses Usul NIP CPNS :
1. Peserta yang dinyatakan lulus agar mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) secara elektronik melalui
https://sscn.bkn.go.id kemudian mencetak secara mandiri dengan kertas F4 70 gram, membubuhi hasil cetak
DRH dengan materai 6000 pada sebelah kiri kolom tanda tangan kemudian menandatanganinya. Tulis NAMA,
KABUPATEN/KOTA TEMPAT LAHIR dan TANGGAL LAHIR dengan huruf kapital (Balok) menggunakan tinta hitam
di kolom yang ditandai *) pada halaman pertama bagian Keterangan Perorangan cetakan DRH;
2. Peserta mengunggah kelengkapan dokumen Usul penetapan NIP CPNS melalui laman https://sscn.bkn.go.id
3. Adapun kelengkapan dokumen usul penetapan NIP CPNS yang harus diunggah oleh peserta yaitu:
a. Pas photo terbaru menggunakan pakaian formal dengan latar belakang berwarna merah;
b. PDF (hasil scan, bukan foto) ijazah asli yang digunakan saat mendaftar sesuai formasi yang dilamar,
Apabila peserta berasal dari formasi cumlaude maka wajib mencantumkan sertifikat cumlaude dan di
upload bersama dengan ijasah;
c. PDF (hasil scan, bukan foto) transkrip nilai asli yang digunakan saat mendaftar sesuai formasi yang
dilamar;
d. PDF (hasil scan, bukan foto) cetak Daftar Riwayat Hidup (DRH) dari SSCN yang telah ditandatangani di atas
materai 6000 oleh peserta;
e. PDF (hasil scan, bukan foto) Surat Pernyataan :
1) Surat Pernyataan 5 poin yang telah ditandatangani di atas materai Rp 6.000,- oleh peserta (Template
Surat Pernyataan 5 poin (lihat lampiran 1), 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 di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain
yang ditentukan oleh Pemerintah.
2) Surat Pernyataan bersedia mengabdi pada Pemerintah Kabupaten Lumajang dan tidak
mengajukan pindah dengan alasan apapun paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun sejak TMT
PNS yang telah ditandatangani di atas materai Rp 6.000,- oleh peserta (Template Surat Pernyataan
tidak mengajukan pindah (lihat lampiran 2);
Keterangan : Proses unggah dokumen di SSCN Surat Pernyataan 5 poin dan Surat Pernyataan tidak
mengajukan pindah digabung menjadi 1 file Format surat juga dikirim via email ke
pengadaancpnsbkdlmj@gmail.com dengan keterangan subjek adalah nomer peserta_nama peserta
contoh 19656212345678910_SRI HARTATI
f. PDF (hasil scan, bukan foto) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli yang masih berlaku pada
Keperluan diisi “Persyaratan Pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil”.
g. PDF (hasil scan, bukan foto) Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani asli dari RSU/RSUD
Pemerintah (untuk keperluan : Persyaratan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)
Pemerintah Kabupaten Lumajang), mencantumkan nomor surat dan tertanggal setelah tanggal
pengumuman kelulusan, dengan ketentuan:
1) Scan Asli Surat Keterangan Sehat Jasmani dari Rumah Sakit Pemerintah yang ditandatangani oleh
Dokter;
2) Scan Asli Surat Keterangan Sehat Rohani/Jiwa dari Unit Psikiatri Rumah Sakit Pemerintah yang
ditandatangani oleh Dokter Spesialis Jiwa;
Keterangan :
- Nomor surat keterangan sehat jasmani dan rohani pada DRH di SSCN ditulis keduanya dengan dipisah
garis miring dobel ( // ) dan tanggal yang dituliskan adalah tanggal surat sehat jasmani
- Proses unggah dokumen di SSCN surat keterangan sehat jasmani dan rohani digabung menjadi 1 file)
Tambahan : bagi Peserta Formasi Penyandang Disabilitas, juga melampirkan Scan Surat Keterangan
Disabilitas asli dari RSU/RSUD Pemerintah, untuk keperluan : Persyaratan Pengangkatan Calon
Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemerintah Kabupaten Lumajang dan tertanggal setelah tanggal
pengumuman kelulusan (proses unggah Suket Disabilitas (lihat lampiran 3) digabung dengan Suket
Sehat Jasmani dan Rohani) ;
h. PDF (hasil scan, bukan foto) Surat keterangan tidak mengkonsumsi / menggunakan narkotika,
psikotropika, dan zat adiktif lainnya beserta hasil labaratorium asli dari RSU/RSUD Pemerintah yang
ditandatangani oleh dokter (untuk keperluan : Persyaratan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil
(CPNS) Pemerintah Kabupaten Lumajang), mencantumkan nomor surat (bukan nomor laboratorium)
dan tertanggal setelah tanggal pengumuman kelulusan;
i. Bukti pengalaman kerja TIDAK PERLU DIUPLOAD. Bukti pengalaman kerja yang digunakan untuk
penambahan Masa Kerja dapat diusulkan setelah diangkat menjadi PNS Kabupaten Lumajang;
j. Unggah dokumen pada laman https://sscn.bkn.go.id dilakukan paling lambat tanggal 09 November 2020.
k. Apabila dalam jangka waktu yang ditentukan peserta tidak memenuhi / tidak melengkapi persyaratan /
kelengkapan administrasi, maka peserta tersebut dinyatakan GUGUR / MENGUNDURKAN DIRI sebagai
CPNS Pemerintah Kabupaten Lumajang;
l. Hanya peserta yang memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang dapat diusulkan dan diproses
penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) serta memperoleh Surat Keputusan tentang Pengangkatan
sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;
5. Lain-lain :
a. Apabila peserta tidak melengkapi data/dokumen dalam jangka waktu sebagaimana jadwal yang telah
ditentukan dalam pengarahan pemberkasan, maka peserta tersebut dinyatakan gugur atau mengundurkan
diri;
b. Apabila di kemudian hari setelah adanya pengumuman hasil akhir diketahui terdapat keterangan/kekurangan
data/dokumen yang tidak sesuai/tidak benar dengan persyaratan dalam pengumuman penerimaan CPNS
Tahun 2019 maupun peraturan lainnya selama pelaksanaan seleksi, maka Panitia Seleksi dapat
menggugurkan kelulusan peserta;
c. Peserta yang dinyatakan tidak lulus dapat melakukan sanggah pada tanggal 1-3 November 2020 melalui
https://sscn.bkn.go.id, apabila sampai dengan tanggal tersebut tidak terdapat sanggahan maka hasil seleksi
CPNS dinyatakan sudah final dan tidak dapat diganggu gugat;
d. Peserta, keluarga dan pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang dalam
peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan seleksi CPNS dan apabila terbukti melakukan perbuatan
dimaksud akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku dan peserta akan digugurkan kelulusannya;
e. Keputusan Panitia Seleksi Panitia Seleksi bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat;
f. Peserta wajib untuk selalu memantau dan mencermati poin-poin di dalam pengumuman pada laman
https://bkd.lumajangkab.go.id/;
g. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi wajib untuk mengaktifkan nomor HP yang tertera saat pendaftaran;
h. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;

i. Pelayanan dan penjelasan informasi serta pengaduan terkait pelaksanaan seleksi CPNS di Lingkungan
Kabupaten Lumajang dapat menghubungi Nomor telepon (0334) 893193 atau melalui facebook dan
instagram BKD Lumajang;
j. Seluruh proses pengadaan CPNS Pemerintah Kabupaten Lumajang tidak dipungut biaya. Peserta diharapkan
untuk waspada adanya oknum-oknum yang mengatasnamakan Panitia Seleksi Pengadaan CPNS/Pejabat baik
Pusat maupun Daerah yang menawarkan dapat memberikan bantuan untuk diluluskan dalam Seleksi
Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Lumajang;
k. Kepada peserta yang belum berhasil, kami atas nama Pemerintah Kabupaten Lumajang mengucapkan Terima
Kasih atas partisipasinya karena telah mengikuti seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan
tertib;

Demikian untuk menjadikan perhatian.
Ditetapkan di
Pada tanggal

: Lumajang
: 30 Oktober 2020

A.n BUPATI LUMAJANG
Sekretaris Daerah
Selaku
Ketua Panitia Seleksi CPNS Formasi Tahun 2019
Pemerintah Kabupaten Lumajang

Drs. AGUS TRIYONO, M.Si
NIP. 19690507 198903 1 004

