PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
SEKRETARIAT DAERAH
Alamat : Jl. Andi Djemma No. 1 Kec. Belopa Kab. Luwu Sulawesi Selatan
Kode Pos 91994 Telepon (0471)...............

PENGUMUMAN
NOMOR : 800/844/BKPSDM/XI/2021
HASIL SANGGAH SELEKSI KOMPETENSI PENGADAAN
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA FUNGSIONAL NON GURU
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TAHUN ANGGARAN 2021
Merujuk Pengumuman Ketua Panitia Seleksi Pengadaan CASN Pemerintah Kabupaten
Luwu Tahun Anggaran 2021 Nomor 800/792/BKPSDM/XI/2021 Tanggal 19 November 2021
tentang Hasil Seleksi Kompetensi Pengadaan Calon PPPK Jabatan Fungsional (Non Guru)
Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2021, bersama ini kami sampaikan hal-hal
sebagai berikut :
1.

Masa sanggah telah dilaksanakan selama 3 (tiga) hari pada Tanggal 19 s/d 21 November
2021 melalui laman https://sscasn.bkn.go.id. dan tidak terdapat sanggahan peserta
terhadap pengumuman kelulusan.

2.

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen
PPPK antara lain menyebutkan bahwa pelamar yang dinyatakan lulus seleksi
diangkat sebagai Calon PPPK oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan
diangkat sebagai PPPK setelah mendapat persetujuan teknis dan penetapan NI
PPPK dari Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN).

3.

Bahwa

berdasarkan

Surat

Badan

Kepegawaian

Negara

Nomor

14082/B-

MP.01.01/SD/D/2021 Tanggal 2 November 2021 Perihal usul Penetapan NI PPPK secara
Elektronik, Persyaratan Kelengkapan Dokumen Usul Penetapan NI PPPK diatur dalam
Pasal 25 Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan BKN Nomor 18 Tahun 2020.
4.

Sehubungan hal tersebut, kepada peserta yang telah dinyatakan lulus agar menyampaikan
kelengkapan untuk pengusulan Nomor Induk (NI) PPPK sebagai berikut :
A. SOFTCOPY
Softcopy atau hasil scan berkas diunggah ke akun SSCASN masing-masing yang
digunakan pada saat pendaftaran. Berkas yang diunggah dalam format PDF (kecuali
pas foto dalam format JPG), dipindai dari berkas asli dengan menggunakan mesin
scanner dengan hasil jelas, tidak terpotong, tidak ada catatan kaki dalam hasil pindai,
bukan hasil foto dengan ukuran maksimal 3 MB/file, kecuali pas foto diunggah dalam
format JPG dengan ukuran maksimal 1MB. Berkas yang diunggah adalah sebagai
berikut:
a. Pas photo terbaru pakaian formal dengan latar belakang berwarna merah (kemeja
putih, latar belakang merah, bagi yang berhijab, warna jilbab hitam).
b. Ijazah asli dan transkrip nilai yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan.
c. Surat Tanda Registrasi tenaga Kesehatan yang mendapatkan afirmasi.
d. Print out Daftar Riwayat Hidup (DRH) yang telah ditandatangani oleh yang
bersangkutan dan bermaterai
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e. Surat Pernyataan 5 (lima) poin yang di tanda tangani oleh yang bersangkutan
dan bermaterai, 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, PPPK, TNI, POLRI atau
diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk
BUMN/BUMD);
3) Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS, PPPK 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 dtentukan oleh pemerintah
f.

Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian
Negara Republik Indonesia.

g. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau
dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah (tanggal dokumen
tidak mendahului tanggal pengumuman ini). Jika dokumen ini merupakan dua
dokumen yang berbeda, maka keduanya digabung menjadi satu kesatuan file.
h. Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika,
precursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit
Pelayanan Kesehatan Pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada
badan/lembaga

yang diberikan

kewenangan

untuk pengujian

zat narkoba

dimaksud.
B. HARDCOPY
Hardcopy atau berkas fisik diantarkan secara langsung ke Kantor BKPSDM Kabupaten
Luwu Jl. Andi Djemma (Kompleks Perkantoran) Kecamatan Belopa, paling lambat
Tanggal 15 Desember 2021 (jam kerja) dengan tetap memperhatikan protokol
kesehatan penanganan pandemi Covid-19. Adapun berkas yang diserahkan antara lain:
a. Pas foto terbaru (kemeja putih, latar belakang merah, bagi yang berhijab, warna jilbab
hitam) skala 4x6 sebanyak 2 lembar.
b. Foto kopi ijasah dan transkrip nilai yang digunakan untuk melamar PPPK.
c. Foto Surat Tanda Registrasi (STR) bagi tenaga kesehatan.
d. Asli Print Out Daftar Riwayat Hidup (DRH) dari SSCASN yang telah ditandatangani
oleh yang bersangkutan dan dibubuhi materai Rp 10.000.
e. Asli surat pernyataan 5 (lima) poin yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan
dibubuhi materai Rp 10.000,- (format terlampir);
f. Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku;
g. Asli Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari dokter yang berstatus PNS
atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah (tanggal
dokumen tidak mendahului tanggal pengumuman ini);
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h. Asli Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika,
precursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit Pelayanan
Kesehatan Pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada badan/lembaga yang
diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud. (tanggal dokumen
tidak mendahului tanggal pengumuman ini).

5. Ketentuan lain :
A. Apabila peserta tidak mengunggah berkas di laman https://sscasn.bkn.go.id dan/atau
tidak menyerahkan berkas fisik ke BKPSDM Kabupaten Luwu, maka peserta tersebut
dinyatakan mengundurkan diri dan tidak dapat diproses pengusulan NI PPPK.
B.

Peserta yang dinyatakan lulus agar bergabung pada grup telegram melalui link
https://t.me/+-4LJXoq7ocNmMmRl.

C. Hanya peserta yang memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang dapat diusulkan
proses penetapan Nomor Induk (NI) dan memperoleh Surat Keputusan Pengangkatan
sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Linkungan Pemerintah
Kabupaten Luwu.
D. Seluruh proses seleksi pengadaan PPPK Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran
2021 mulai dari proses pendaftaran/pelamaran, seleksi, penentuan kelulusan sampai
dengan penetapan NI tidak dipungut biaya apapun.
E. Pelamar yang terbukti melakukan kecurangan atau memiliki kualifikasi pendidikan
pada ijazah tidak sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar atau
memberikan keterangan tidak benar/palsu pada saat pendaftaran, pemberkasan
maupun setelah diangkat menjadi PPPK, maka Pemerintah Kabupaten Luwu
berhak

membatalkan

kelulusan

serta

memutuskan

hubungan

kerja/memberhentikan status sebagai PPPK.
F. Keputusan Panitia bersifat MUTLAK dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Belopa, 30 November 2021
SEKRETARIS DAERAH KAB. LUWU
(Selaku Ketua Tim Seleksi Pengadaan
CASN Pemkab. Luwu TA. 2021)

Drs. H. SULAIMAN, MM
Nip : 196511291986031011
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