
 

 
 
 
 

BUPATI PESISIR SELATAN 
 

PENGUMUMAN  
BUPATI PESISIR SELATAN 
NOMOR: 810/13/BKPSDM-2022 

 
TENTANG  

HASIL AKHIR PASCA SANGGAH SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI 
SIPIL (CPNS) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR 

SELATAN FORMASI TAHUN 2021  
 
Berdasarkan Surat Bupati Pesisir Selatan Nomor : 810/2442/BKPSDM-2021 tanggal 23 
Desember 2021 tentang Hasil Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Formasi Tahun 2021, bersama ini kami sampaikan hal 
sebagai berikut :    

    
1. Masa Sanggah terhadap hasil seleksi melalui akun sscn.bkn.go.id dan Jawab Sanggah 

dinyatakan telah berakhir.  
2. Dalam masa sanggah, tidak ada sanggahan yang diajukan terhadap hasil seleksi calon 

pegawai negeri sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan formasi 
tahun 2021. 

3. Daftar peserta lulus integrasi SKD dan SKB CPNS 2021 Kabupaten Pesisir Selatan 
berdasarkan Pengumuman Bupati Pesisir Selatan Nomor 810/2442/BKPSDM-2021 tanggal 
23 Desember 2021 tentang Hasil Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Formasi Tahun 2021.  

4. Kepada Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 
Kabupaten Pesisir Selatan Formasi Tahun 2021 dapat mempersiapkan dokumen serta 
langkah-langkah yang harus dilakukan untuk pemberkasan NIP Calon PNS yaitu:   

 
NO  DOKUMEN/ LANGKAH FORMAT TANGGAL 

      PENAMAAN FILE  
1 Mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) pada  7 s.d 21 Januari 2022 
 akun sscn.bkn.go.id     
        

2 Mencetak Daftar Riwayat Hidup (DRH)  7 s.d 21 Januari 2022 
        
        

3 Mengupload  Daftar  Riwayat  Hidup  (DRH)  7 s.d 21 Januari 2022 
 yang telah ditandatangani di atas Materai   

 10.000   berserta Dokumen pemberkasan   
 berupa:       
 a. Pasfoto terbaru, pakaian formal dengan PASFOTO_NO.  
 latar belakang berwarna merah; PESERTA_NAMA  
      PESERTA.jpeg  
       



 

 b. Ijazah asli;    IJZPEND_NO.  
      PESERTA_NAMA  
      PESERTA.pdf  
 c. Transkrip nilai asli;   TRSNILAI_NO.  
      PESERTA_NAMA  
      PESERTA.pdf  
 d. Surat Pernyataan 5   point   yang SP5P_NO.  
 ditandatangani oleh Yang bersangkutan PESERTA_NAMA  
 dan   bermaterai  10.000   (format  pada PESERTA.pdf  
 lampiran 2)      
 e. Surat Keterangan Catatan   Kepolisian SKCK_NO.  
 (SKCK) yang masih berlaku;  PESERTA_NAMA  
      PESERTA.pdf  
 f.  Surat    keterangan   sehat    jasmani    dan SKETSEHAT_NO.  
 rohani  dari   dokter   yang   berstatus PNS PESERTA_NAMA  
 atau   dokter    yang   bekerja    pada    unit  PESERTA.pdf  
 pelayanan  kesehatan    
 g. Surat    keterangan   tidak   mengkonsumsi/ SKETNAPZA_NO.  
 menggunakan   narkoba,  psikotropika,  serta PESERTA_NAMA  
   zat-zat  adiktif  lainnya  dari  unit Pelayanan PESERTA.pdf  
   Kesehatan Pemerintah;   
 h . Daftar   Riwayat   Hidup   yang   telah DRH_NO.  
 ditandatangani oleh peserta diatas Materai PESERTA_NAMA  
 10.000; PESERTA.pdf  
 i.  Bukti  Pengalaman  kerja  yang  telah BUKTIKERJA_NO.  
 dilegalisir oleh pejabat yang berwenang PESERTA_NAMA  
 (apabila memiliki masa kerja). PESERTA.pdf    

 
5. Semua dokumen yang diunggah dibuat dalam format pdf, dan harus jelas, kecuali pasfoto 

dalam format jpeg; 
6. Kepada peserta yang telah mengupload dokumen pada angka 5, wajib hadir pada saat 

penyerahan dokumen fisik (pemberkasan dokumen) sebanyak 1 (satu) rangkap serta 
penyerahan dokumen scan (dalam bentuk flashdisk) sesuai dengan jadwal sebagai berikut : 

 

No. 
 

FORMASI 
 

 
JADWAL 

PEMBERKASAN  
(TANGGAL) 

 

 
TEMPAT 

1. 
 
Tenaga Kesehatan dan 
Teknis 

24 s.d 28 Januari 2022  
(08.00 s.d 16.00 WIB) 

Aula Badan Kepegawaian  
dan Pengembangan SDM  
Kab. Pesisir Selatan Jln. H.  
Ilyas Yacub Painan 

  
7. Peserta wajib membawa kelengkapan berkas sebagai berikut :  

a. Berkas kelengkapan berupa:  
1. Pasfoto 4x6 terbaru, berpakaian formal dan berlatar belakang warna merah 2 

(dua) lembar;  



 

2. Asli Daftar Riwayat Hidup yang telah ditandatangani oleh peserta di atas materai 
10.000;  

3. Salinan Ijazah dan Transkrip Nilai yang telah dilegalisir oleh pejabat yang 

berwenang (Keputusan Kepala BKN nomor 11 tahun 2012) sesuai dengan formasi 

jabatan yang dilamar, dengan ketentuan :  
a. Bagi formasi dokter dan dokter gigi adalah ijazah S-1 Kedokteran dan ijazah 

profesi;  
b. Bagi dokter spesialis adalah ijazah S-1 Kedokteran, ijazah profesi dokter dan 

ijazah spesialis dokter;  
c. Bagi perawat ahli adalah ijazah S-1 Keperawatan dan Ijazah profesi. 

 
4. Salinan STR yang telah dilegalisir bagi tenaga Kesehatan;  
5. Fotocopy KTP, Kartu Keluarga, Ijazah SD, SMP dan SMA/sederajat;  
6. Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku;  
7. Asli Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS 

atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan Kesehatan;  
8. Asli Surat keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, 

serta zat-zat adiktif lainnya dari unit Pelayanan Kesehaan Pemerintah;  
9. Surat Pernyataan 5 point yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan 

bermaterai 10.000;  
10. Materai 10.000 sebanyak 3 (tiga) lembar;  
11. Bukti Pengalaman kerja yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang 

(apabila memiliki masa kerja) bagi yang memiliki.  
b. Berkas kelengkapan dimasukkan kedalam stopmap folio plastik : 

- warna putih bagi tenaga Kesehatan  
- warna biru bagi Tenaga Teknis  

dengan mencantumkan : 
Nama Pelamar  
Jabatan yang dilamar Lokasi 

penempatan 

Nomor Hp yang dapat dihubungi  
8. Pada saat pemberkasan, peserta yang dinyatakan lulus Seleksi CPNS Kabupaten Pesisir 

Selatan Formasi Tahun 2021 WAJIB :  
a. Mengenakan kemeja atas berwarna putih polos;  
b. Mengenakan celana Panjang hitam untuk pria dan rok berwarna hitam bagi wanita (tidak 

diperkenankan memakai kaos, celana berbahan jeans); 

c. Memakai sepatu pantofel bewarna hitam;  
d. Bagi perempuan yang memakai jilbab, diwajibkan memakai jilbab berwarna hitam;  
e. Mematuhi protokol Kesehatan Covid-19 dengan : menggunakan masker dua lapis serta 

bukti telah vaksin 2 kali/lengkap.  
9. Apabila terdapat peserta seleksi yang telah dinyatakan lulus namun tidak melengkapi 

berkas pada tanggal yang ditentukan maka dianggap mengundurkan diri dan wajib 



 

membuat surat pengunduran diri pada akun sscn.bkd.go.id sehingga dapat diisi/diganti dari 

peserta urutan berikutnya pada setiap formasi jabatan yang bersangkutan.  
10. Peserta seleksi yang sudah dinyatakan lulus, wajib membuat surat pernyataan bersedia 

mengabdi pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan tidak mengajukan pindah baik 

pindah antar unit dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan maupun pindah 

instansi dengan alasan apapun sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun sejak TMT 

CPNS (disediakan panitia pada saat pemberkasan).  
   
11. Dalam hal peserta seleksi sudah dinyatakan lulus oleh Pejabat Pembina Kepegawaian 

tetapi tetap mengajukan pindah sebelum 10 (sepuluh) tahun, yang bersangkutan dianggap 

mengundurkan diri sebagai CPNS/PNS. 

12. Dalam hal peserta yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapat 

persetujuan NIP kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi 

tidak boleh mendaftar pada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil untuk periode 

berikutnya. 

13. Apabila dalam tahapan pemberkasan, terbukti kualifikasi Pendidikan peserta seleksi tidak 

sesuai dengan Surat Keputusan Menteri PAN RB Nomor 504 Tahun 2019 dan/atau tidak 

memenuhi persyaratan lainnya dan/atau terdapat keterangan pelamar yang tidak 

sesuai/tidak benar, Panitia Seleksi dapat membatalkan kelulusan yang bersangkutan; 

14. Bagi pelamar yang memberikan keterangan tidak benar/palsu pada saat pendaftaran, 

pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS, Pemerintah Kabupaten 

Pesisir Selatan berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai 

CPNS/PNS. 

15. Keputusan Panitia bersifat MUTLAK dan tidak dapat diganggu gugat. 
 
 
 
 

Painan, 6 Januari 2021 
 

BUPATI PESISIR SELATAN 
 
 
 
 
 
                                                                                          RUSMA YUL ANWAR 
 


