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    BUPATI PESISIR SELATAN  

PENGUMUMAN  
BUPATI PESISIR SELATAN 

NOMOR : 810/263/ BKPSDM-2019 
 

TENTANG 

PENERIMAAN CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA 
(PPPK) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESISIR 

SELATAN  TAHUN ANGGARAN 2019 
 

Berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor : B/507/FP3K/M.SM.01.00/2019 tanggal 04 Februari 2019 
tentang Pengadaan PPPK Tahap I Tahun 2019, dan mempedomani Peraturan 
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 
Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan 
Perjanjian Kerja untuk Guru, Dosen, Tenaga Kesehatan dan Penyuluh Pertanian, 
bahwa  Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat 
memberikan Kesempatan kepada Tenaga Honorer Eks. Kategori II untuk 
mengikuti Seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 
Tahap I Tahun 2019 dengan persyaratan sebagai berikut :  

I. PERSYARATAN UMUM  
1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

setia dan taat pada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia;  

2. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi pada 1 April 
2019 :  
a. Tenaga Guru 59 (lima puluh sembilan) tahun: 
b. Tenaga Kesehatan dan Penyuluh Pertanian 57 (lima puluh tujuh) 

tahun. 
3. Berpendidikan paling rendah:  

a. S-1 (strata satu) atau Diploma-IV  untuk fungsional guru; 
b. Diploma-III untuk jabatan tenaga kesehatan, dan;  
c. SMK bidang Pertanian atau SLTA Plus Sertifikasi di bidang pertanian.  

4. 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;  

5. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri 
atau tidak dengan hormat sebagai PNS,PPPK, Prajurit Tentara Nasional 
Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau 
diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;  

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

7. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan; 



8. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang 
dilamar; 

9. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkotika dan obat-obatan 
terlarang atau sejenisnya; 
 

II. PERSYARATAN KHUSUS  
1. Membuat Surat lamaran yang dibuat dengan tulisan tangan sendiri, tinta 

hitam, menggunakan huruf kapital dan ditanda tangani asli di atas 
materai 6000 sebanyak 2 (dua) rangkap ditujukan kepada Bupati Pesisir 
Selatan di Painan, dengan melampirkan: 

a. Bukti Registrasi/ Kartu Pendaftaran SSP3K Asli 2 (dua) Rangkap; 

b. Fotokopi Ijazah Perguruan Tinggi / STTB terakhir yang 
disahkan/dilegalisir oleh Rektor/Dekan/Ketua/Direktur bagi 
Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi/Politeknik, dengan 
stempel basah dan bukan stempel fotokopi, sebanyak 2 (dua) 
rangkap; 

c. Fotokopi Transkrip Nilai Akademik yang disahkan/dilegalisir oleh oleh 
Rektor/Dekan/Ketua/Direktur bagi Universitas /Institut/Sekolah 
Tinggi /Akademi /Politeknik /Perguruan Tinggi Negeri/ 
Swasta,dengan stempel basah dan bukan stempel fotokopi, sebanyak 
2 (dua) rangkap; 

d. Pas photo warna berlatar belakang merah ukuran 4 x 6 sebanyak 3 
lembar; 

e. Surat Pernyataan (sesuai Anak Lampiran I-d Keputusan Kepala BKN 
Nomor 11  Tahun 2002) yang ditandatangani di atas materai 6000 oleh 
calon pelamar sebanyak 2 (dua) rangkap;  

f. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang 
masih berlaku yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, 
sebanyak 2 (dua) rangkap; 

g. Asli dan fotokopi surat pernyataan tidak akan meminta pindah selama 
masa perjanjian kerja yang ditandatangani diatas materai Rp.6.000,- 
(format surat pernyataan dapat diunduh pada 
https://bkpsdm.pesisirselatankab.go.id); 

h. Fotokopi kartu bukti tanda peserta THK2 Tahun 2013 yang telah 
diverifikasi oleh pejabat yang berwenang; 

2. Dalam lamaran harus menyebutkan jabatan yang akan dilamar; 
3. Penerimaan lamaran dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan dalam 

pengumuman; 
 

III. TATA CARA PENDAFTARAN  
1. Calon pelamar Seleksi Penerimaan PPPK Pemerintah Kabupaten Pesisir 

Selatan Tahun 2019 dapat melakukan pendaftaran secara online di laman 
website https://ssp3k.bkn.go.id; 

2. Pelamar diwajibkan untuk memahami tata cara dan syarat pendaftaran 
dengan baik dan benar;  

3. Klik ALUR untuk melihat tata cara pendaftaran PPPK 2019. Pelamar wajib 
membaca dengan teliti dan mempelajarinya supaya tidak ada informasi 
yang tertinggal sebelum melanjutkan ke proses pendafaran; 

4. Calon Pelamar Seleksi Penerimaan PPPK Pemerintah Kabupaten Pesisir 
Selatan Tahun 2019 wajib memiliki Surat Elektronik (email) yang masih 
berlaku;  

5. Untuk melanjutkan ke proses pendaftaran, pilih Registrasi dan 
dilanjutkan ke menu login apabila tahap registrasi telah selesai 
dilakukan; 



6. Calon pelamar dapat mengikuti tahapan proses pendaftaran dengan 
mengunggah dokumen-dokumen yang diminta, sampai calon pelamar 
dapat mencetak KARTU PENDAFTARAN SSP3K; 

7. Batas waktu pendaftaran secara online  pada tanggal 17 Februari 2019 
(ditutup pukul 23.59 WIB).  

8. Setelah pelamar menyelesaikan pendaftaran online, pelamar wajib 
menyerahkan semua berkas persyaratan yang telah ditentukan, 
ditambah dengan printout asli Tanda Bukti Pendaftaran online 
beserta dokumen lamaran lengkapnya untuk diverifikasi. Dokumen 
wajib dikirimkan kepada via pos via pos POX 2117 PAINAN 
Kepada PANITIA SELEKSI PENERIMAAN PPPK PEMERINTAH 
KAB. PESISIR SELATAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN 
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (BKPSDM) KAB. 
PESISIR SELATAN.  

9. Pelamar dapat mengikuti seleksi selanjutnya apabila dinyatakan 
lulus seleksi administrasi oleh Panitia Seleksi Daerah, sesuai 
dengan persyaratan yang telah ditentukan; 

10. Informasi lengkap tentang Petunjuk Pendaftaran SSCASN 2019 
dapat dilihat atau diunduh dilaman https://sscasn.bkn.go.id/alur .  
 

IV. PELAKSAAAN UJIAN 

1. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi akan 
diumumkan melalui situs online http://sscasn.bkn.go.id dan 
https://www.bkpsdm.pesisirselatankab.go.id); 

2. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat mengikuti 
Seleksi kompetensi manajerial, seleksi kompetensi Sosial Kultural 
dan seleksi kompetensi teknis yang menggunakan system Computer 
Asissted Test (CAT); 

3. Pelamar yang memenuhi persyaratan administrasi dapat mencetak 
Kartu Tanda Peserta Ujian melalui situs online 
http://sscasn.bkn.go.id. 

4. Syarat mengikuti ujian dengan membawa:  

a. KTP & KK asli,  
b. Ijazah asli,  
c. Transkrip nilai akademik asli, dan  
d. Kartu tanda peserta ujian.  

5. Apabila peserta ujian tidak membawa persyaratan sebagaimana 
tersebut pada point (4), peserta tidak dapat mengikuti ujian dan 
dinyatakan gugur; 

6. Pengumuman dan jadwal ujian dapat dilihat di situs online BKPSDM 
Kabupaten Pesisir Selatan 
https://www.bkpsdm.pesisirselatankab.pdg.go.id); atau di media 
sosial bkpsdm pessel; 

7. Apabila peserta ujian tidak hadir pada jadwal yang telah ditentukan, 
peserta tidak dapat mengikuti ujian dan dinyatakan gugur; 
 

I. KETENTUAN LAIN 
 

1. Seleksi penerimaan PPPK Tahun 2019 wajib menggunakan sistem 
CAT (Computer Assisted Test). 

2. Tempat Pelaksanaan Seleksi Kompetensi dilaksanakan di Sekolah 
menengah negeri yang akan diumumkan kemudian pada 
https://www.bkpsdmpesisirselatankab.go.id; 



3. Pemerintah Kab. Pesisir Selatan tidak bertanggung jawab atas 
pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang 
mengatasnamakan Tim Pengadaan PPPK Tahun 2019, sehingga 
Peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk 
mempermudah penerimaan sebagai PPPK  Tahun 2019. 

4. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu 
(calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap 
tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang 
atau dalam bentuk lain; 

5. Kelulusan peserta merupakan hasil/prestasi peserta sendiri. Apabila 
diketahui dan dapat dibuktikan bahwa kelulusannya karena 
kecurangan/pelangaran, maka akan diproses sesuai hukum yang 
berlaku dan digugurkan kelulusannya; 

6. Informasi resmi yang terkait dengan seleksi PPPK Tahun 2019 hanya 
dapat dilihat dalam situs online https;//www.menpan.go.id; 
http://bkn.go.id; http://sscasn.bkn.go.id, 
https://www.bkpsdm.pesisirselatankab.go.id); atau di media sosial 
bkpsdm pessel; 

7. Para calon pelamar/pelamar disarankan untuk terus memantau 
situs tersebut pada angka 6 (enam) untuk melihat pengumuman-
pengumuman penting lainnya serta waktu dan tempat pelaksanaan 
ujian. 

8. Apabila setiap pelamar memberikan keterangan/data yang tidak 
benar dan di kemudian hari diketahui, baik pada setiap tahapan 
pendaftaran, seleksi, maupun setelah diangkat menjadi PPPK, maka 
Pemerintah Kab. Pesisir Selatan berhak menggugurkan kelulusan 
tersebut dan/atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai 
PPPK, menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi akibat 
keterangan yang tidak benar tersebut, dan melaporkan sebagai 
tindak pidana ke pihak yang berwajib karena telah memberikan 
keterangan palsu. 

9. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus dan diterima 
kemudian mengundurkan diri/digugurkan, maka Panitia dapat 
menggantikan dengan peserta yang memiliki peringkat terbaik di 
bawahnya berdasarkan hasil keputusan rapat. 

10. Untuk mengikuti seluruh seleksi PPPK Tahun 2019, para peserta tes 
TIDAK DIPUNGUT BIAYA apapun.  

11. Keputusan Tim Pengadaan PPPK Tahun 2019 tidak dapat diganggu 
gugat dan bersifat mutlak. 

12. Apabila ada perubahan jadwal pendaftaran dan hal-hal lainnya, 
akan segera diumumkan melalui Portal SSCASN Tahun 2019 
http://sscn.bkn.go.id dan 
https://www.bkpsdm.pesisirselatankab.go.id) serta melalui media 
sosial; 

13. Pelayanan dan penjelasan informasi serta pengaduan terkait 
pelaksanaan seleksi PPPK Pemerintah Kab. Pesisir Selatan Tahun 
2019 dapat menghubungi: 

a. Nomor 0852-6305-5117 (hanya menerima dan melayani 
WhatsApp dan SMS) pada hari Senin s.d. Jumat pukul 08.00 
s.d. 16.00 WIB;   

b. Email : bkdpainan@gmail.com  pada hari Senin s.d. Jumat 
pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB;  

 



 

 

 

II. JADWAL SELEKSI 

 
Catatan: apabila terdapat perubahan jadwal tahapan seleksi akan 
diumumkan melalui website http://sscasn.bkn.go.id dan 
https://www.bkppsdmpesisirselatankab.go.id) serta media sosial bkpsdm 
pessel. 

 
 

 

NO. KEGIATAN TANGGAL KET. 
A. PERSIAPAN 
1 Pengumuman penerimaan 8-16 Februari 

2019  
(https://sscasn.bkn.go.id)https://bk
psdmpesisirselatankab.go.id 
Media sosial bkpsdm pessel 

2 Cek data peserta dan 
verifikasi 

8 – 10 Februari 
2019 

Peserta datang ke Bidang P2IA 
BKPSDM Kab. Pesisir Selatan 
dengan membawa kartu tanda bukti 
peserta THK 2 tahun 2013 untuk 
diverifikasi jam 10.00 s.d. jam 15.00 
wib 

3 Pendaftaran peserta  8 – 10 Februari 
2019 

(https://sscasn.bkn.go.id) 

4 Verifikasi Administrasi 10 – 17 
Februari 2019 

 

5 Penetapan lokasi ujian dan 
penggunaan Sistem CAT 
UNBK Kemendikbud 

12 – 14 
Februari 2019 

Pemerintah Kab. Pesisir Selatan 
berkoordinasi dengan Dinas 
Pendidikan Provinsi untuk 
mendapatkan rekomendasi 
penggunaan Sistem CAT UNBK 

6 Pengumuman hasil 
verifikasi administrasi 
melalui aplikasi BKN 

18 Februari 
2019 

 

7 Serah terima data peserta 
yang sudah valid dari BKN 
ke UNBK 

18 Februari 
2019 

BKN dengan Kemendikbud 

8 Pengaturan jadwal dan 
tempat tes 

15 – 19 
Februari 2019 

 

9 Pengumuman Jadwal dan 
tempat tes 

19 Februari 
2019 

 

10 Sinkronisasi data gladi 
bersih 

20 Februari 
2019 

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

11 Gladi bersih (uji coba) 21 Februari 
2019 

Ditentukan kemudian 

12 Sinkronisasi Data Ujian 22 Februari 
2019 

Tentative 
 

B. PELAKSANAAN S/D HASIL SELEKSI 
1 Pelaksanaan Tes 23 – 24 

Februari 2019 
 

2 Pengolahan Nilai 25 – 28 
Februari 2019 

 

3 Pengumuman hasil 1 Maret 2019  

  Painan,   15  Februari 2019 
 

BUPATI PESISIR SELATAN 
 
 
 
 

HENDRAJONI 


