
 
PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  

SUMBER DAYA MANUSIA 
Jl. Mayjen Sutoyo No. 1/E Telp/Fax (0234) 275006 Indramayu   P E N G U M U M A N 

Nomor : 800/144-Penginfo/2019  T E N T A N G PENGGANTI PESERTA SELEKSI CPNS  YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT DAN MENGUNDURKAN ATAS PERMINTAAN SENDIRI  PADA HASIL AKHIR SELEKSI PENERIMAAN  CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL  DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU  TAHUN 2018 
 
 

I. Berdasarkan :   
a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan 
Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil 
Tahun 2018; 

b. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 
tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil; 

c. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 284 Tahun 2018 Tanggal 30 Agustus 2018 tentang 
Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kabupaten 
Indramayu Tahun Anggaran 2018; 

d. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi 
Nomor B/687/S.SM.01.00/2018 Tanggal 19 Desember 2018 tentang 
Penyelesaian Terhadap Peserta Seleksi CPNS Tahun 2018 Yang Tidak 
Memenuhi Persyaratan; 

e. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K26-
30/B6115/XII/18.02 Tanggal 1 Februari 2019 Perihal Penyampaian 
Hasil Integrasi Nilai SKD-SKB CPNS Pemerintah Kabupaten Indramayu 
Tahun 2018; 

f. Surat Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya 
Manusia Kabupaten Indramayu Nomor 871/076-Penginfo Tanggal 23 
Januari 2019 Perihal Permohonan Pengganti Formasi CPNS Tahun 2018 
Yang Mengundurkan Diri; 

g. Pengumuman Bupati Indramayu Nomor 800/1477-BKPSDM/2018 
Tanggal 19 September 2018 tentang Penerimaan Calon Pegawai Negeri 
Sipil Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu Tahun 
Anggaran 2018; 

h. Pengumuman Bupati Indramayu Nomor 800/07-BKPSDM/2019 Tanggal 
3 Januari 2019 tentang Hasil Akhir Seleksi Penerimaan Calon Pegawai 
Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu Tahun 
2018; 

i. Pengumuman Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber 
Daya Manusia Kabupaten Indramayu Nomor 800/090-Penginfo/2019 
Tanggal 29 Januari 2019 tentang Pembatalan Peserta Yang Dinyatakan 
Lulus Hasil Akhir Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu Tahun 2018. 
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II. Dapat diumumkan hal sebagai berikut: 
Bahwa peserta yang dinyatakan LULUS Seleksi Akhir CPNS Di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Indramayu adalah sebagai berikut: 
a. Peserta yang memenuhi persyaratan dan mengikuti seluruh tahapan 

seleksi; 
b. Peserta yang memenuhi peringkat sesuai formasi yang telah ditetapkan, 

berdasarkan hasil integrasi Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi 
Kompetensi Bidang (SKB) yang dilakukan oleh Panitia Seleksi Nasional; 

c. Terdapat 1 (satu) Peserta yang dinyatakan Lulus Seleksi SKD dan SKB 
tetapi Tidak Memenuhi Syarat kelulusan hasil akhir CPNS dengan tidak 
memenuhi persyaratan kualifikasi Pendidikan yang dibutuhkan; 

d. Terdapat 2 (dua) Peserta yang dinyatakan Lulus Seleksi SKD dan SKB 
tetapi mengundurkan diri; 

e. Pengolahan Pengganti Peserta Seleksi Yang Tidak Memenuhi Syarat Dan 
Mengundurkan Atas Permintaan Sendiri Pada Hasil Akhir Penerimaan 
Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Indramayu Tahun 2018 Berdasarkan Integrasi Nilai Seleksi 
Kompetensi Dasar dan Seleksi Kompetensi Bidang untuk menentukan 
peserta yang lulus Seleksi sebagaimana dalam Lampiran I, dilakukan 
dengan menggunakan sistem pengolahan SSCN BKN dan sepenuhnya 
menjadi kewenangan Panitia Seleksi Nasional (Panselnas);  

a. Penguuman nominatif Hasil Akhir Seleksi Penerimaan CPNS dan 
persyaratan administrasi dapat di lihat di web: 
1. https://bkpsdm.indramayukab.go.id 
2. https://diskominfo.indramayukab.go.id 
3. https://sscn.bkn.go.id  

III. Keterangan Peserta Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Indramayu sebagaimana terdapat dalam Lampiran I 
pengumuman ini dengan sebagai berikut: 
a. Kode “P1/L” adalah Peserta Lulus Seleksi Akhir berdasarkan nilai 

ambang batas dan peringkat terbaik berdasarkan Permenpan Nomor 37 
Tahun 2018; 

b. Kode “P2/L” adalah Peserta Lulus Seleksi Akhir berdasarkan nilai 
ambang batas dan peringkat terbaik berdasarkan Permenpan Nomor 61 
Tahun 2018; 

c. Kode P1/L-1 dan “P2/L-1 adalah peserta Lulus Seleksi CPNS setelah 
perpindahan formasi antara jenis formasi dalam jabatan/pendidikan 
yang sama; 

d. Kode “P1/L-2 dan “P2/L-2” adalah peserta Lulus Seleksi CPNS setelah 
perpindahan formasi antara lokasi formasi dalam jabatan/pendidikan 
yang sama; 

e. Kode “P1/TL” dan “P2/TL” adalah peserta tidak lulus karena tidak 
masuk peringkat dalam formasi; 

f. Kode “P1/TH dan “P2/TH” adalah peserta tidak hadir dalam Seleksi 
Kompetensi Bidang.  

g. Kode “P2/TMS” adalah Tidak Memenuhi Syarat Kelulusan.  
h. Kode “P1/APS” adalah peserta Lulus Seleksi CPNS tetapi 

Mengundurkan Atas Permintaan Sendiri.  
 

IV. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi dengan keterangan P1/L-1, P2/L-1, 
P1/L2 dan P2/L-2 sebagaimana dalam lampiran I, adalah Peserta seleksi 
yang dinyatakan lulus dan akan mengisi : 
a. Pemenuhan kebutuhan formasi umum yang tidak terpenuhi 

dikarenakan tidak ada pelamar/tidak ada peserta yang memenuhi 
passing grade/tidak memenuhi syarat perengkingan, sehingga diisi dari 
peserta formasi umum yang mendaftar pada lokasi/unit kerja lain, 
dengan jabatan dan kualifikasi pendidikan yang bersesuaian dengan 
formasi yang akan diisi, serta memenuhi nilai ambang batas kelulusan 
(passing grade) peringkat terbaik atau memenuhi peringkat terbaik 
berdasarkan perengkingan; 
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b. Pemenuhan kebutuhan formasi umum yang tidak terpenuhi 
dikarenakan tidak ada pelamar/tidak ada peserta yang memenuhi 
passing grade/tidak memenuhi perengkingan, sehingga diisi dari 
peserta yang mendaftar pada formasi khusus pada jabatan dan 
kualifikasi pendidikan yang bersesuaian serta memenuhi nilai ambang 
batas kelulusan (passsing grade) peringkat terbaik atau memenuhi 
peringkat terbaik berdasarkan perengkingan; 

c. Pemenuhan kebutuhan formasi khusus yang tidak terpenuhi 
dikarenakan tidak ada pelamar/tidak ada peserta yang memenuhi 
passing grade/tidak memenuhi syarat perengkingan, sehingga diisi dari 
peserta yang mendaftar pada formasi umum pada jabatan dan 
kualifikasi pendidikan yang bersesuaian serta memenuhi nilai ambang 
batas kelulusan (passing grade) peringkat terbaik atau memenuhi 
peringkat terbaik berdasarkan perengkingan. 

d. Pemenuhan kebutuhan formasi umum yang tidak terpenuhi 
dikarenakan tidak ada pelamar/tidak ada peserta yang memenuhi 
passing grade/tidak memenuhi syarat perengkingan dan atau peserta 
yang diakibatkan mengundurkan diri setelah dinyatakan lulus sehingga 
diisi dari peserta formasi umum yang mendaftar pada lokasi/unit kerja 
yang sama dan atau dari yang lain, dengan jabatan dan kualifikasi 
pendidikan yang bersesuaian dengan formasi yang akan diisi, serta 
memenuhi nilai ambang batas kelulusan (passing grade) peringkat 
terbaik atau memenuhi peringkat terbaik berdasarkan perengkingan; 

e. Pemenuhan kebutuhan formasi umum yang tidak terpenuhi 
dikarenakan tidak ada pelamar/tidak ada peserta yang memenuhi 
passing grade/tidak memenuhi syarat perengkingan/ tidak memenuhi 
syarat setelah dinyatakan lulus seleksi dan atau peserta yang 
diakibatkan mengundurkan diri setelah dinyatakan lulus sehingga diisi 
dari peserta formasi umum yang mendaftar pada lokasi/unit kerja yang 
sama dan atau dari yang lain, dengan jabatan dan kualifikasi 
pendidikan yang bersesuaian dengan formasi yang akan diisi, serta 
memenuhi nilai ambang batas kelulusan (passing grade) peringkat 
terbaik atau memenuhi peringkat terbaik berdasarkan perengkingan. 
 

V. Peserta seleksi yang dinyatakan lulus tetapi kualifikasi pendidikannya tidak 
sesuai dengan yang dibutuhkan dan/atau tidak memenuhi persyaratan lain 
yang telah ditetapkan, dan/atau diketahui memberikan 
keterangan/dokumen yang tidak benar/palsu, maka akan dilakukan 
pembatalan kelulusan bagi yang bersangkutan. 
 

VI. Persyaratan administrasi yang harus dilengkapi oleh peserta yang 
dinyatakan lulus seleksi untuk proses pemberkasan usul penetapan Nomor 
Induk Pegawai (NIP), antara lain: 
a. Surat lamaran untuk diangkat menjadi CPNS sebanyak 3 rangkap asli, 

ditujukan Kepada Bupati Indramayu, ditulis dengan tangan sendiri 
menggunakan tinta warna hitam, ditandatangani, dan bermaterai Rp. 
6000 menggunakan kertas folio bergaris dengan format sesuai contoh 
pada Lampiran II; 

b. Pas foto terbaru, berwarna (latar belakang warna merah), 
pakaian/kemeja warna putih tidak bercorak dan berdasi warna hitam 
(khusus wanita berjilbab wajib menggunakan jilbab warna hitam), 
ukuran 4x6 cm, sebanyak 6 lembar, ditempel pada lembar formulir foto 
sesuai dengan contoh pada Lampiran III pengumuman ini; 

c. Fotocopy ijazah awal sampai dengan akhir dan transkip nilai sesuai 
dengan yang dipersyaratkan pada formasi, dan telah disahkan oleh 
pejabat berewang sebanayak 3 rangkap (harus ditanda tangan asli dan 
stempel basah/bukan scan), keterangan yang berhak melegalisir Lampiran IV; 

d. Bagi pelamar formasi tenaga pendidik yang memiliki sertifikat pendidik 
yang linier dengan formasi yang dilamar, wajib melampirkan fotocopy 
sertifikat pendidik yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang 
sebanyak 3 rangkap (harus ditanda tangan asli dan stempel 
basah/bukan scan); 
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e. Daftar Riwayat Hidup, sebagaimana contoh anak lampiran III Peraturan 
Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang 
Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, dengan format sesuai 
contoh pada Lampiran V pengumuman ini, sebanyak 3 rangkap asli; 

f. Asli dan 2 lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Catatan 
Kepolisian Resort Indramayu dengan keterangan “persyaratan pengangkatan CPNS” terhitung setelah tanggal dikeluarkannya 
pengumuman ini; 

g. Asli dan 2 lembar fotocopy legalisir surat keterangan sehat jasmani dan 
rohani dari dokter Pemerintah setempat atau dokter yang bekerja pada 
unit pelayanan kesehatan Pemerintah setempat dengan keterangan 
“persyaratan pengangkatan CPNS” (wajib menuliskan dengan jelas 
nomor surat, nama dokter, NIP dokter, keterangan/hasil dan tanggal 
surat); 

h. Surat pernyataan, sebagaimana contoh anak Lampiran VI Peraturan 
Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Teknis Pengadaan 
Pegawai Negeri Sipil, bermaterai Rp. 6000 dan ditandatangani sebanyak 
3 rangkap; 

i. Surat keterangan tidak mengkonsumsi/ menggunakan narkotika, 
psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Indramayu (wajib menuliskan dengan jelas 
nomor surat, nama dokter, NIP dokter, keterangan/hasil dan tanggal 
surat), dengan keperluan “persyaratan pengangkatan CPNS” sebanyak 
3 rangkap (asli dan fotocopy legalisir); 

j. Surat pernyataan bersedia untuk mengabdi dan tidak mengajukan 
pindah dengan alasan apapun sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun 
sejak TMT CPNS yang dibubuhi materai Rp. 6000 dan di tanda tangani 
3 rangkap (asli dan fotocopy), sesuai dengan contoh pada Lampiran VII 
pengumuman ini. 

k. Asli dan 2 lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Pencari 
Kerja/Kartu Kuning dengan keterangan “persyaratan pengangkatan CPNS” dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu. 
 

VII. Masing-masing berkas tersebut pada angka 6, disusun berdasarkan urutan 
yang telah ditentukan di atas, dipisah menjadi 2 bundel (asli dan fotocopy), 
dan masing-masing bundel dilubangi dan dimasukan ke dalam stopmap 
snelhecter dengan ketentuan : warna kuning untuk formasi tenaga pendidik, warna biru untuk formasi tenaga kesehatan dan warna merah 
untuk formasi tenaga teknis lainnya. 
 

VIII. Pada bagian stpomap tertulis pada map pojok kiri diatas: nomor peserta 
ujian, nama pelamar, kualifikasi pendidikan, nama jabatan yang dilamar, 
jenis formasi yang dilamar, lokasi penempatan dan nomor telepon/HP. 

 
IX. Peserta wajib menunjukan dokumen asli pada saat pemberkasan, antara 

lain : KTP, Kartu Keluarga, Ijazah, Trankip Nilai, Ijazah Profesi. 
 

X. Peserta seleksi yang dinyatakan lulus, kemudian mengundurkan diri, 
kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada 
penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil untuk periode berikutnya surat 
pernyataan sesuai Lampiran VIII. 

 
XI. Waktu dan Tempat pelaksanaan Pemberkasan peserta yang dinyatakan 

lulus pada tanggal 19 Februari 2019 Pukul 08.00 s.d 16.00 WIB 
bertempat di Aula Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 
Manusia Kabupaten Indramayu Jalan Mayjend Sutoyo Nomor 1/E 
Indramayu. 

 
 
 
 
 






