PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG

BADAN REPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
Jl. A. Yani No. 1 Karawang 41315
Telp. (0267) 404047

PENGUMUMAN
NOMOR : 800/3960/PPASN/2020
TENTAVG

PEMBERIIASAN usuL PENETAPAH NOMOR IHDUK PEGAWAI (Avm|

cAloH PEGAWAI HEGBRI slplL FORnAAsl TAHUN 2019
DI LIHGKUHGAH PEREENTAII XABUPAThN ELARAWAHG

Menindaklanjuti

Pengumuman

Panitia

Seleksi

Daerah

Nomor

:

800/5706/BKPSDM/2020, perihal Pengumuman Hasil lntegrasi Nilai SKD dan
Nilai SKB Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemerintah Daerah

Kabupaten Karawang Formasi Tahun 2019 Tahun Anggaran 2020, dengan ini

kami kami informasikan hal-hal sebagal berikut :
1.

Peserta yang dinyatakan lulus dalam tahap akhir Seleksi Calon Pegawai
Negeri Sipil di lfingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang Formasi

Tahun 2019 berdasarkan Pengumuman Panitia Seleksi Daerah Nomor :
800/5706/BKPSDM/2020 tanggal 28 0ktober 2020 agar mengisi Daftar

Rivayat Hidup (DRH) serta menyampaikan kelengkapan dokumen secara
elektronik

melalui

akun

masing-masing

peserta

pada

laman

htto://sscn.bkn.go.id pada tanggal 6 November 2020 hingga batas akhir
pada tanggal 15 November 2020;

2.

Kelengkapan dokumen yang harus diunggah oleh peserta sebagaimana
dimaksud angka 1 adalah sebagal berikut :

a. Pasfoto tefbaru menggunakan pahaian formal dengan tatar
belalrang warna merah qrormat JPG/JPEG ukuran 100-200kb);
b. Ijazah Asli, bagi lulusan pergurusn tinggi Luar Negeri, ijazah yang
telah ditetapkan penyetaraannya oleh DIKTI;
c. Transkip Nilai Asli (lengkap);

d. Hasil Cetak/print out Daftar Rivayat Hidup |DRII) dari akun SSCN
yang telah ditandatangani, ditulis mama lengkap menggunakan huruf
kapital diatas materai Rp. 6.000;

e. Surat Pernyataan yang digabung dalam satu rile dan diupload
dalam SSCN sebagaimana tercantum pada Lampiran I pengumuman
ini, terdiri dari :

1) Surat Pemyataan 5 (lima) poin yang telah ditandatangani sendiri

oleh peserta diatas materai Rp. 6.000, sesuai format/template yang
tercantum pada laman SSCN;

2) Surat Pernyataan tidak mengajukan pindah/mutasi baik dalam
maupun luar instansi selama 10 tahun bagi Calon Pegawai Negeri

Sipil di Lingkungan Kabupaten Karawang yang telah ditandatangani
sendiri oleh peserta diatas materai Rp. 6.000;

3) Surat Lamaran yang ditujukan kepada Bupati Karawang yang telah
ditandatangani sendiri oleh peserta diatas materai RP. 6.000;

4) Surat Pemyataan keaslian dokumen yang diunggah oleh peserta di

SSCN pada saat pemberkasan yang telah ditandatangani sendiri
oleh pese.rta diatas materai Rp. 6.000;

f.

Surat Keterangan catatan Kepolisian |SKCK) yang masih berlaku;

9. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Dokter yang
berstatus Pegawai Negeri Sipil yang masih berlaku;

h. Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan NAPZA dari
Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah yang masih berlaku;

i.

Bukti Pengalaman Kerja yang telah dilegalisir oleh pejabat yang
berwenang (apabila memiliki pengalaman kerja) ;

3.

Seluruh dokumen persyaratan merupakan Dokumen Asli (bukan

fotocopy) discan berwarna dengan format pdf dan ukuran maksimal
yang telah ditentuhan dalam SSCN, dokumen yang diunggah harus
jelas dan rapi serta tidak memuat objek apapun selain dokumen yang
dipersyaratkan dalam file tersebut;
4.

Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana
pada angka 1, peserta yang dinyatakan lulus dalam tahap akhir Seleksi
Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Karawang Formasi Tahun 2019 tidak dapat memenuhi/melengkapi

kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua), maka
5.

yang bersangkutan dianggap tidak memenuhi syarat;
Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus dalam tahap akhir
Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Karawang Formasi Tahun 2019, namun memilih untuk megundurkan

diri,

maka wajib

membuat

surat pengunduran

diri yang

telah

ditandatangani sendiri oleh peserta di tas materai Rp. 6.000 sesuai
format/template yang tercantum pada laman http://sscn.bkn.go.id dan

diunggah di SSCN dan disampaikan ke Panitia Seleksi Daerah Kabupaten
Karawang (BKPSDM Kabupaten Karawang), sehingga formasi jabatan

yang bersangkutan dapat diisi/diganti dari peserta urutan berikutnya
secara sistem oleh BKN;

6.

Seluruh proses pelaksanaan Seleksi CPNS ini tidak dipungut biaya

apapun dan bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Karawang, 5 November 2020
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN

