BUPATI PIDIE JAYA
PENGUMUMAN
Nomor : Peg.810/1559/2020
TENTANG
USULAN PENETAPAN NIP CPNS FORMASI UMUM TAHUN 2019
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA
Menindaklanjuti Pengumuman Bupati Pidie Jaya Nomor : Peg.810/1540/2020 Tanggal 30 Oktober 2020 tentang
Daftar Nama Pelamar yang Dinyatakan Lulus Dalam Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2019 dan Surat Kepala BKN Regional XIII Aceh No : 207.a/KANREGXIII/X/2020 Perihal : Teknis penyampaian usul penetapan NIP CPNS Formasi Tahun 2019 Instansi Daerah secara
elektronik Tanggal 27 Oktober 2020. Kepada peserta yang telah dinyatakan lulus sebagaimana pengumuman tersebut
diatas, maka dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :
1. Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan
Pegawai Negeri Sipil antara lain dinyatakan bahwa peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi, diangkat dan
ditetapkan sebagai CPNS oleh PPK setelah mendapat persetujuan teknis dan penetapan NIP dari Kepala BKN.
Pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan berkas usul penetapan NIP dilakukan sesuai ketentuan berlaku.
2. Persyaratan kelengkapan dokumen usul penetapan NIP sebagaimana diatur dalam angka VI huruf A angka 5
Peraturan BKN Nomor 14 Tahun 2018. Peserta dinyatakan lulus agar mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) serta
menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui https://sscn.bkn.go.id dan secara fisik kepada
BKPSDM Kabupaten Pidie Jaya.
3. Instansi akan melakukan proses usul penetapan NIP melalui SAPK serta cek dokumen elektronik yang disampaikan
oleh peserta melalui DocuDigital, e-mail dan fisik.
4. Adapun kelengkapan dokumen usul penetapan NIP CPNS yang harus diunggah oleh peserta yaitu :
a. Permohonan lamaran kepada Bupati Pidie Jaya (format terlampir).
b. Pasphoto terbaru pakaian formal dengan latar belakang warna merah.
c. Ijazah asli (scan dalam bentuk pdf/bukan foto).
d. Transkrip nilai asli (scan dalam bentuk pdf/bukan foto).
e. Print out Daftar Riwayat Hidup (DRH) dari SCCN yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan dan
bermaterai, dengan catatan pengisian nama, kabupaten/kota tempat lahir, dan tanggal lahir ditulis tangan
dengan huruf besar/kapital.
f. Surat Pernyataan yang di tandatangani oleh ybs dan bermaterai 6000 (format pernyaataan terlampir).
g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku.
h. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit
pelayanan kesehatan.
i. Surat Tanda Register (STR) asli bagi tenaga kesehatan.
j. Hasil uji laboratorium pemeriksaan dan surat keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba,
psikotropika, serta zat-zat adiktif lainnya dari unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah.
k. Bukti pengalaman kerja yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (apabila memiliki Masa Kerja).
l. Akreditasi Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi.
5. Surat Keterangan sebagaimana tercantum dalam poin g, poin h dan poin j dibuat dengan keterangan “untuk
kelengkapan administrasi pengusulan NIP CPNS Formasi Tahun 2019”.
6. Adapun teknis pengunggahan file sebagai berikut :
- Poin a dan poin c diunggah dalam satu file pada DocuDigital jenis dokumen ijazah;
- Poin d dan poin l diunggah dalam satu file pada DocuDigital jenis dokumen transkrip nilai;
- Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada
unit pelayanan kesehatan bila dikeluarkan secara terpisah maka dapat diunggah dalam satu file;
- Dokumen lainnya diunggah sesuai dengan jenis dokumen masing-masing dalam DocuDigital.
7. Surat Pernyataan pada poin f selain diunggah pada DocuDigital juga dikirimkan secara fisik melalui pos ke BKPSDM
Pidie Jaya dengan alamat Kantor BKPSDM Pidie Jaya, Komplek perkantoran Bupati Pidie Jaya Lantai II Kecamatan
Meureudu Kabupaten Pidie Jaya. Selambat-lambatnya diterima tanggal 20 November 2020.
8. Pengisian DRH serta penyampaian berkas usul sebagaimana tersebut dalam angka 4 disampaikan melalui akun
masing-masing peserta pada alamat https://sscn.bkn.go.id dan juga melalui e-mail BKPSDM Kabupaten Pidie Jaya
dengan alamat bidpppijay@gmail.com selambat-lambatnya pada tanggal 15 November 2020.
Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Dikeluarkan di : Meureudu
Pada tanggal : 6 November 2020
BUPATI PIDIE JAYA
dto
AIYUB BIN ABBAS

Lampiran I : Format Surat Permohonan Lamaran
Meureudu,

2020

Kepada Yth,
Bapak Bupati Pidie Jaya
Di Meureudu

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama

:

Tempat/tanggal lahir :
Pendidikan

:

Agama

:

Alamat

:

No. Hp

:

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak, agar sudi kiranya menerima saya menjadi CPNSD
Kabupaten Pidie Jaya Formasi Umum Tahun 2019 dengan formasi …………..di unit kerja...................
Sebagai bahan pertimbangan Bapak bersama ini turut saya lampirkan kelengkapan administrasi sebagai
berikut:

1.
2.
3. Dst.... (sesuai dengan kelengkapan dokumen yang dilampirkan)
Demikian permohonan ini saya buat dengan sebenarnya dan

atas pertimbangan Bapak saya ucapkan

terima kasih.

Hormat Saya,
Pemohon
Materai
Rp. 6.000,-

(………………)

Lampiran II : Format Surat Pernyataan

SURAT PERNYATAAN
Saya yang bertandatangan dibawah ini :
Nama
Tempatdan Tanggal Lahir
Umur
Jenis Kelamin
Pendidikan
Status Perkawinan
Agama
Alamat

:
:
:
:
:
:
:
:

Dengan ini menyatakan bahwa saya :
1.

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;

2.

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);

3.

Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau
anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

4.

Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;

5.

Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara
lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.

6.

Bersedia mengabdi pada Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dan tidak mengajukan pindah
dengan alasan apapun paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun sejak TMT PNS. Apabila
saya sudah dinyatakan lulus oleh PPK dan tetap mengajukan pindah, maka saya bersedia
dianggap mengundurkan diri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, guna melengkapi syarat
khusus/tambahan yang dipersyaratkan pada Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya. Apabila dikemudian hari
saya mengingkari pernyataan yang telah saya buat ini, maka saya bersedia menerima sanksi apapun yang
akan dijatuhkan terhadap saya.
………………, 15 November 2020

Saksi
Orang tua/suami/istri

Yang membuat pernyataan,
Materai
Rp. 6.000,-

(………………….)

(………………….)

