PENGUMUMAN
NOMOR : 800/01 - BKPP/2019
TENTANG
HASIL SELEKSI AKHIR
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KOTA CILEGON TAHUN 2018
Berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CPNS
Tahun 2018 Nomor : K26-30/B6272/XII/18.02 tanggal 24 Desember 2018 hal Penyampaian Hasil Integrasi Nilai Seleksi
Kompetensi Dasar dan Seleksi Kompetensi Bidang Pengadaan CPNS Pemerintah Kota Cilegon Tahun 2018, bersama ini
kami sampaikan hal sebagai berikut :
1.

Peserta yang dinyatakan lulus dalam tahap akhir seleski CPNS Pemerintah Kota Cilegon Tahun 2018 adalah
peserta yang memiliki peringkat terbaik sesuai formasi yang telah ditetapkan, berdasarkan hasil integrasi Seleksi
Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang dilakukan oleh Panitia Seleksi Nasional.

2.

Dalam hal kebutuhan formasi khusus belum terpenuhi, akan diisi dari peserta yang mendaftar pada formasi
umum dan formasi khusus lainnya pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang bersesuaian di unit
penempatan/lokasi formasi yang sama serta memenuhi nilai ambang batas formasi umum sebagaimana diatur
dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018 tentang
Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar dan berperingkat terbaik.

3.

Maksud atau arti dari kode pada kolom keterangan dalam lampiran pengumuman adalah :
a. Kode “P1/L” adalah Peserta Lulus Seleksi Akhir berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik
berdasarkan Permenpan RB No 37 Tahun 2018;
b. Kode “P2/L” adalah Peserta Lulus Seleksi Akhir berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik
berdasarkan Permenpan RB No 61 Tahun 2018;
c. Kode “P1/L-1” atau “P2/L-1” adalah Peserta Lulus Seleksi CPNS setelah perpindahan formasi antara jenis
formasi dalam jabatan/pendidikan yang sama;
d. Kode “P1/L-2” atau “P2/L-2” adalah Peserta Lulus Seleksi CPNS setelah perpindahan formasi antara lokasi
formasi dalam jabatan/pendidikan yang sama;
e. Kode “P1/L-SP” atau “P2/L-SP adalah Peserta Lulus Seleksi CPNS yang memiliki Sertifikat Pendidik (pada
formasi Guru);
f. Kode “P1/TL” atau “P2/TL” adalah Peserta tidak lulus karena tidak masuk peringkat dalam formasi;
g. Kode “P1/TH” atau “P2/TH” adalah Peserta tidak hadir pada saat pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang;

4.

Bagi peserta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan diterima sebagai Calon PNS wajib mengikuti
pengarahan teknis yang bertempat di Aula Setda II Kota Cilegon Jl. Jend.Sudirman No. 2 Cilegon
Telp. 0254 380577 pada hari Senin, 7 Januari 2019 pukul 08.30 WIB sampai dengan selesai, dalam
rangka memenuhi persyaratan pengangkatan sebagai CPNS dengan ketentuan sebagai berikut :
A. SYARAT ADMINISTRASI
1. Surat lamaran yang ditulis dengan tangan sendiri diatas kertas HVS folio tidak bergaris yang dibubuhi
materai Rp 6000,- menggunakan tinta hitam dengan huruf kapital/balok sebanyak 2 (dua) rangkap,
tanggal surat lamaran sesuai dengan tanggal surat lamaran pada saat peserta melamar untuk mengikuti
SKD yang ditujukan kepada Wali Kota Cilegon;
2. Fotocopy Ijazah SD s.d. terakhir dan Transkrip nilai yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang
(Kepka BKN Nomor 11 Tahun 2002) rangkap 2 (dua) sesuai formasi jabatan yang dilamar. Bagi pelamar
lulusan dari perguruan tinggi luar negeri, menyertakan surat penetapan penyetaraan dari Panitia Penilaian
Ijazah Luar Negeri Kemenristekdikti;
3. Pas Photo terbaru berwarna latar belakang merah ukuran 3x4 sebanyak 6 lembar, agar ditulis nama
dan tanggal lahir dibelakang pas photo tersebut;
4. Fotocopy e-KTP/KTP yang masih berlaku;

5. Asli dan Fotocopy Kartu Peserta Ujian;
6. Kartu Tanda Pencari Kerja (AK-1) 2 lembar (1 lembar asli dan 1 lembar fotocopy yang dilegalisir);
7. SKCK dari kepolisian 2 lembar (1 lembar asli dan 1 lembar fotocopy yang dilegalisir) dibuat diwilayah
domisili masing masing peserta dengan keperluan "untuk melengkapi persyaratan pengangkatan CPNS";
8. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Dokter Pemerintah (ada NIP) 2 lembar (1 lembar asli
dan 1 lembar fotocopy yang dilegalisir) dengan keperluan "untuk melengkapi persyaratan pengangkatan
CPNS";
9. Surat Keterangan Bebas Narkoba dan zat adiktif lainnya dari Rumah Sakit Pemerintah (bukan dari
Puskesmas) 2 lembar (1 lembar

asli dan 1 lembar fotocopy yang dilegalisir) dengan keperluan "untuk

melengkapi persyaratan pengangkatan CPNS";
10.Mengisi Daftar Riwayat Hidup yang ditulis tangan sendiri menggunakan tinta hitam dan Huruf
Kapital/Balok serta telah ditempel pas photo terbaru 1 lembar asli dan 1 lembar fotocopy;
11.Surat Pernyataan 3 lembar yang ditulis dengan tangan sendiri diatas kertas

HVS folio

tidak bergaris

yang dibubuhi materai Rp 6000,- 1 lembar asli dan 1 lembar fotocopy;
12.Khusus formasi disabilitas melampirkan asli dan salinan legalisir surat keterangan Dokter yang
menerangkan jenis/tingkat disabilitas;
13.Khusus formasi eks tenaga honorer kategori II, melampirkan fotocopy Surat Keputusan pengangkatan
pertama dan perpanjangan setiap tahunnya sampai dengan saat ini dan absensi pengangkatan pertama
sampai dengan saat ini yang dilegalisir beserta daftar gaji/slip gaji pengangkatan pertama sampai dengan
saat ini yang dilegalisir;
14.Khusus formasi tenaga kesehatan melampirkan fotocopy STR yang masih berlaku dan dilegalisir.
B. KETENTUAN
1) Berkas dibuat rangkap 2 (dua) sesuai dengan urutan persyaratan diatas;
2) Berkas dimasukkan ke dalam map berwarna kuning :
a) Map 1 untuk berkas asli dan Map 2 untuk berkas fotocopy legalisir
b) Pada bagian depan Map agar tercantum :
-

Nomor Peserta

-

Nama

-

Formasi yang dilamar

-

Nomor Telp/HP yang bisa dihubungi

3) Pemberkasan dilaksanakan pada mulai tanggal 7 Januari 2019 s/d 14 Januari 2019 pada hari/jam kerja
Senin s.d Jumat jam 08.00 s.d 16.00 WIB.
C. LAIN-LAIN
a.

Pelamar yang telah lulus tes seleksi dapat dinyatakan gugur sebagai CPNS apabila :
1. Dalam pemberkasan memberikan data palsu/tidak dapat memenuhi berkas asli/otentik
2. Melakukan pemberkasan melebihi /diluar jadwal yang telah ditentukan dalam pengumuman ini

b.

Pengumuman ini dapat dilihat pada laman http://bkpp.cilegon.go.id

c.

Blangko Daftar Riwayat Hidup dan Surat Pernyataan pada point 10 dan 11 dapat di download pada
laman http://bkpp.cilegon.go.id.

Pengumuman tentang hasil penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Cilegon Tahun 2018 ini bersifat
mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
Demikian Pengumuman ini untuk diketahui dan disebarluaskan kepada seluruh masyarakat.

