
WALI  KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PREUMUIN
Nomor: 8io/ \ ago givmig

rune
SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAl+

DI LINGKUNGAN PEMERINTAV KOTA BANJAR
TAHUN ANGGARAl\I 2019

Berdasarkan   Keputusan   Menteri   Pendayagunean   Aparatur   Negara   dan   Reformasi   Birokrasi
Republik   Indonesia     Nomor  542  Tahun   2019  tentang  Kebutuhan   Pegawai   Negeri     Sipil   di
Lingkiingan Kota Banjar Tahun Anggaran 2019, maka Pemerintah Kota Banjar akan melaksanakan
seleksi penerimaan CPNS Tahun Anggaran 2019 sebagaimana rincian teriampir dengan ketentuan
sebagai berikut :

I.    FORMASI I{EBUTUHAN
Formasi  Kebutuhan  Calon  Pegawai  Negeri  Sipil  di  Lingkungan  Pemerintah  Kota  Banjar Tahun
Anggaran  2019 sebanyak 250 formasi  CPNS dengan  rincian formasi  kebutuhan yang memuat
Jenis   Formasi,    Nama   Jabatan,    Kualifikasi    Pendidikan,   Alokasi    Forrnasi,   dan    Unit    Kerja
Penempatan, sebagaimana teriampir.

11.   KR[TERIA FORMASI DAN KRITERIA PELAMAR

A.   Formasi   Umum   merupakan   pelamar   lulusan   Perguruan   Tinggi   Dalam   Negeri   yang
memenuhi kualifikasi pendidikan dan persyaratan sebagaimana dalam pengumuman ini;

a.   Formasi Khusus terdiri dari :
I.     C3¢7pg/¢c4cze adalah   adalah formasi yang dialokasikan bagi pelamar dengan kriteria

a.    Dikhususkan bagi putra/putri yang mempunyai jenjang pendidikan  minimal Strata
Satu   (S-1),  tidak  termasuk   Diploma   Empat   (D-lv),   serta   memenuhi   kualifikasi

pendidikan dan persyaratan sebagaimana tercantum dalam pengumuman ini;
b.    Calon  pelamar  merupakan  lulusan  dari  Perguruan  Tinggi  Dalam  Negeri  dengan

predikat  kelulusan  "Dengan  Pujian"/Cumlaude  dan  berasal  dari  Perguruan Tinggi
terakreditasi   A/Unggul   dan   Program   Studi   terakreditasi   A/Unggul   pada   saat
kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;

c.    Calon  pelamar  dari  lulusan  Perguruan  Tinggi  Luar  Negeri  dapat  mendaftar  pada
formasi   khusus   termasuk   kategori   lulus   "Dengan   Pujian"/Cumlaude   setelch
memperoleh penyetaraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat
kelulusannya     setara     "Dengan     Pujian"/Cumlaude     dari     kementerian     yang
menyelenggarakaan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi;

2.     Formasi    Disabilitas   adalah    pelamar   yang   menyandang   disabilitas/berkebutuhan
khusus/memiliki   keterbatasan  fisik  yang  masuk  ke  dalam   kelompok  Tuna   Daksa,
dengan kriteria :
a.    Mampu melihat, mendengar dan berbicara dengan baik
b.   Mampu  melakukan  tugas  seperti  menganalisa,  mengetik,  menyampaikan  buah

pikiran dan berdiskusi
c.    Mampu bergerak tanpa alat bantu, atau dengan menggunakan alat bantu kecuali

kursi roda.



Ill.   PERSYARATAN UMUM
1.    Warga Negara Indonesia
2.    Bertaqwa kepadaTuhan Yang Maha Esa
3.    Berusia   paling rendah  18 (delapan  belas) tahun dan  paling tinggi  35  (tiga  puluh  lima) tahun

pada saat melamar. Khusus bagi pelamar formasi jabatan Dokter Spesialis usia paling tinggi 40
(empat puluh) tahun pada saat melamar;

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, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;

6.    Tidak   berkedudukan   sebagai   calon   PNS,   PNS,   prajurit  Tentara   Nasional   Indonesia,   atau
anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

7.    Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
8.    Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan;
9.    Sehatjasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar;
10.  Bersedia  ditempatkan  di  seluruh  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  atau  negara

lain yang ditentukan oleh lnstansi Pemerintah;
11.  Memiliki  kualifikasi  pendidikan  sesuai  dengan  persyaratan  jabatan  dengan  lndeks  Prestasi

Kumulatif  (lpK)  minimal  lpK  2,75  (due  koma  tujuh  puluh  lima),  kecuali  pelamar  formasi
cumlaude dengan predikat kelulusan "Dengan Pujian"/Cumlaude.

12.  Pelamar Lulusan  Perguruan Tinggi  Dalam  Negeri  dan  Program Studi yang terakreditasi  pada
Badan  Akreditasi   Nasional   Perguruan  Tinggi   Negeri   (BAN-PT)  dan/atau   Pusdiknakes/LAM~
PTKes pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah.

13.  Pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) formasi jabatan;
14.  Peserta PIFTL (didasarkan pada basis data hasil SKD tahun 2018 yang disimpan dalam SSCASN

BKN)   dapat   mendaftar   dan   mengikuti   seleksi   CPNS   tahun   2019   dengan   menggunakan
kualifikasi  pendidikan yang sama saat melamar sebagai CPNS Tahun  2018,  pada jabatan dan
instansi yang diinginkan  baik sama ataupun tidak sama  dengan yang dilamar saat mendaftar
sebagai  CPNS Tahun  2018.  Kepada yang bersangkutan  diberikan  peluang menggunakan  nilai
terbaik  antara  nilai  SKD Tahun  2018  dan  nilai  SKD Tahun  2019,  sebagai  dasar  untuk  dapat
mengikuti tahap SKB selanjutnya;

IV. PERSYARATAN KHUSuS
1.   Pelamar  formasi   khusus   penyandang  disabilitas   harus   melampirkan   surat  keterangan   dari

dokter     Rumah     Sakit     Pemerintah/Puskesmas    yang     menerangkan    jenis     dan     derajat
kedisabilitasannya;

2.  Ketentuan  pelamar penyandang disabilitas yang  mendaftar pada formasi  umum  atau formasi
cumlaude ..
a.   Pada  saat  mendaftar  di  Sistem  Seleksi  Calon  Aparatur Sipil  Negara  (SSCASN)  pada jabatan

dan  unit  penempatan  tertentu,  pelamar penyandang  disabilitas  wajib  menyatakan  bahwa
yang     bersangkutan     merupakan     penyandang     disabilitas     dan     dibuktikan     dengan
dckumen/surat   keterangan   resmi   yang   berlaku   dari    rumah   sakit   pemerintah   yang
menyatakan jenis  dan  derajat  kedisabilitasannya,  dan  dokumen  dimaksud  harus  diunggah

pada SSCASN;
b.  Apabila  terdapat  pelamar  penyandang  disabilitas  yang  melamar  pada  Formasi  Umum  dan

Formasi   Khusus   selain   Formasi   Disabilitas,   namun   tidak   melampirkan   dokumen/surat
keterangan  yang  menyatakan  jenis  dan  derajat  kedisabilitasannya,  dan  di  kemudian  hari
terbukti  bahwa  calon  pelamar tersebut adalah  benar sebagai penyandang disabilitas maka
PPK dapat menggugurkan keikutsertaan/ kelulusan yang bersangkutan;

3.  Pendaftar formasi jabatan Guru yang memiliki sertifikasi pendidik sesuai dengan jabatan guru

yang dilamar (Iinier), yang dikeluarkan Kementerian  Pendidikan dan Kebudayaan,  Kementerian
Agama, atau  Kementerian Riset, Teknologi, dan  Pendidikan Tinggi wajib mengunggah/upload
sertifikasi dimaksud pada sistem sscasn;

2



4.  Pelamar yang mendaftar pada formasi jenis jabatan tenaga  kesehatan yang mensyaratkan
Surat Tanda Registrasi  (STR)  wajib melampirkan (mengunggah/upload pada SSCASN BKN)
SIR  (bukan  internship)  sesuai jabatan  yang dilamar  (linier)  yang  masih  berlaku  pada  saat

pendaftaran,  dibuktikan  dengan  tanggal  masa   berlaku  yang  tertulis  pada  Surat  Tanda
Registrasi (STR);

5.  Bagi pelamar dengan ijazah yang belum tercantum status akreditasinya, agar melampirkan
Bukti  Akreditasi  dari  BAN-PT)  dan/atau  Pusdiknakes/LAM-PTKes  terkait  status  akreditasi

pada saat kelulusan;
6.  Pelamar  penyandang  disabilitas  dapat  pula  mendaftar  pada  Formasi  Umum  dan  formasi

cumlaude pada jabatan tertentu sebagaimana lampiran formasi;
7.  Ketentuan/pengaturan terhadap peserta seleksi yang termasuk kategori PIFTL :

a.  Pelamar  dari  PIFTL  wajib  mendaftar  di  SSCASN  dengan  menggunakan  NIK  yang  sama
dengan yang digunakan saat pendaftaran seleksi CPNS Tahun 2018 dan dilakukan proses

pendaftaran/pengunggahan  dokumen  sebagaimana  yang  dipersyaratkan  oleh  instansi
yang  dilamarnya.     Instansi  selanjutnya  melakukan  seleksi  administrasi  sesuai  dengan
ketentuan    peraturan   perundang-undangan,   dan   apabila   yang   bersangkutan   tidak
memenuhi persyaratan administrasi maka dapat digugurkan.

b.  Sistem  SSCASN  BKN  akan  menampilkan  data  pelamar  PIFTL tersebut  mencakup jenis
formasi  yang  dilamar,  kualifikasi  pendidikan,  nilai  SKD  Tahun  2018,  status  masuk  atau
tidak  pada  3  (tiga)  kali  formasi  pada jabatan  yang dilamar,  dan  status  lulus  atau  tidak
sampai dengan tahap akhir\pada seleksi CPNS 2018.

c.   Pelamar dari PIFTL memilih jabatan dan jenis formasi yang akan dilamar. Secara sistem,
nilai SKD tahun 2018 sah digunakan oleh pelamar apabila:
1)  Nilai  SKD tahun  2018  memenuhi  nilai  ambang  batas/pass/.ng grade SKD tahun  2019

untuk jabatan dan jenis formasi yang akan dilamarnya;
2)  Kualifikasi  pendidikan  pada  formasi  jabatan  yang  dilamar  tahun  2019  harus  sama

dengan kualifikasi pendidikan yang telah digunakan pada saat pelamaran tahun 2018.
d.  Pelamar dari  PIFTL harus memilih  untuk mengikuti atau tidak mengikuti SKD 2019  pada

sistem SSCASN.
e.  Bagi  pelamar  PIFTL  yang  memilih  untuk  mengikuti  SKD  Tahun  2019,  kemudian  tidak

mengikuti SKD, dinyatakan gugur.
f.   Bagi pelamar PIFTL yang memilih untuk tidak mengikuti SKD Tahun 2019, maka nilai SKD

yang digunakan adalah nilai SKD Tahun 2018.
9.  Apabila   nilai   SKD   Tahun   2019   yang   diperoleh    pelamar   memenuhi   nilai    ambang

batas/pass/.ng grcrde SKD tahun 2019 untuk formasi jabatan yang dilamarnya, maka nilai
SKD yang digunakan  adalah  nilai  terbaik antara  nilai  SKD Tahun  2018  dengan  nilai  SKD
Tahun 2019.

h.  Apabila  nilai SKD Tahun  2019 tidak memenuhi  nilai ambang batas/pass/.ng grade,  maka
nilai yang digunakan adalah nilai SKD Tahun 2018.

i.    Nilai SKD  peserta  PIFTL sebagaimana  dimaksud  pada  huruf f atau  huruf g atau  huruf h,
akan  diperingkat  dengan  nilai  SKD  dari  peserta  Seleksi  CPNS Tahun  2019  Iainnya  yang
memenuhi   nilai  ambang  batas/paissing  grade  pada  jenis  formasi   dan  jabatan  yang
dilamar untuk menentukan peserta yang dapat mengikuti SKB paling banyak 3 (tiga) kali
formasi berdasarkan peringkat tertinggi.

j.   Tahapan    selanjutnya,    mengikuti   ketentuan   sebagaimana    diatur   dalam    Peraturan
Menteri dan peraturan perundang-undangan.

V. TATA CARA PENDAFTARAN
Pelamar melakukan pendaftaran on/ire mulai tanggal yang ditetapkan, dengan mekanisme :
1.  Pelamar membuat akun pada https://sscasn.bkn.go.id dengan cara:

a.   Isi Nomor lnduk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu  Keluarga (KK) atau Nomor lnduk
Kependudukan (NIK) Kepala Keluarga pada  Kartu Keluarga (KK);

b.  Isi biodata dan kolom lainnya;
c.   Unggah pasfoto dengan latar belakang warna merah ukuran 4x6 dalam format jpg;
d.  Cetak Kartu lnformasi Akun.
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2.  Pelamar  login  ke  https://sscasn.bkn.go.id  dengan  menggunakan  NIK  dan  password  yang
telah didaftarkan;

3.  Pelamar  mengunggah  swafoto  dengan  Kartu  ldentitas  dan  Kartu  lnformasi  Akun  untuk
dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya;

4.  Pelamar melengkapi data diri;
5.  Pelamar   memilih   instansi   dilanjutkan   dengan   memilih   jenis   formasi,   jabatan   sesuai

kualifikasi pendidikan, lokasi formasi serta mengisi data lain yang harus dilengkapi;
6.  Pelamar mengunggah dokumen dalam bentuk scan sesuai dengan persyaratan yang telah

ditentukan.
a.  Pas Foto berwarna terbaru berlatar belakang merah;
b.  Asli Surat Lamaran yang ditulis tangan dan  ditandatangani sendiri  diatas materai 6000

dengan  menggunakan  tinta  hitam  serta  menyebutkan  formasi  jabatan  yang  dilamar,
ditujukan kepada Wali Kota Banjar. (contoh format surat lamaran terlampir)

c.  Asli   KTP   atau   Asli   Surat   Keterangan   pengganti   KTP   yang   dikeluarkan   oleh   Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat;

d.  Asli   ljazah,  ditambah  dengan  asli  STR  (Surat  Tanda   Registrasi)  khusus  bagi  pelamar
formasi jenis jabatan tenaga kesehatan (kecuali jabatan Administrator Kesehatan), serta
sccrn  asli  Sertifikat  Pendidik  khusus  bagi  pelamar  formasi  jabatan  Tenaga  Guru  yang
telah  memiliki  sertifikasi  pendidik  sesuai  dengan  jabatan  guru  yang  dilamar  (linier).
Dibuat dalam 1 (satu) file pdf.

e.  Asli Transkrip Nilai, apabila lebih dari satu halaman maka dibuat dalam satuJI./e pdf;
f.   Dokumen Pendukung Lainnya (yang dibuat dalam satu file PDF), meliputi :

1)  Pelamar Formasi Umum, terdiri dari :
a)  Bukti  Akreditasi  Perguruan  Tinggi  Dalam  Negeri  dan  Program  Studi  dari  BAN-PT

dan/atau Pusdiknakes/LAM-PTKes pada saat kelulusan.
b)  Asli  dokumen/surat keterangan  resmi yang berlaku  dari  rumah  sakit pemerintah

yang   menyatakan  jenis   dan   derajat   kedisabilitasannya.   Khusus   bagi   pelamar
penyandang disabilitas yang melamar pada formasi umum atau CL/in/ozjde.

2)  Pelamar Formasi Cwm/oude, terdiri dari :
a)  Bukti Akreditasi  Perguruan Tinggi terakreditasi A/unggul  dan Akreditasi  Program

Studi   terakreditasi   A/Unggul   dari   BAN-PT   dan/atau    Pusdiknakes/LAM-PTKes
terkait status aktreditasi pada saat kelulusan

b)  Buke/.   penyetaraan   ijazah   dan   surat   keterangan   yang   menyatakan   predikat
kelulusannya     setara     "Dengan     Pujian"/Cumlaude     dari     kementerian     yang
menyelenggarakaan   urusan   pemerintahan   di   bidang   pendidikan   tinggi,   bagi

pelamar yang berasal dari Perguruan Tinggi Luar Negeri;
3)  Pelamar Formasi Disabilitas, terdiri dari :

a)   Asli    Surat    Keterangan    Dokter    Rumah    Sakit    Pemerintah/Puskesmas    yang
menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya;

b)    Bukti  Akreditasi  Perguruan  Tinggi  Dalam  Negeri  dan  Program  Studi  dari  BAN-PT
dan/atau Pusdiknakes/LAM-PTKes pada saat kelulusan.

7.  Pastikan dokumen yang diunggah dapat terbaca,  kesalahan  dalam mengunggah dokumen
dapat mengakibatkan pelamar tidak lulus seleksi administrasi.

8.  Simpan data yang telah dicek pada ``form Resume" dan pastikan data tersebut telah terisi
dengan lengkap dan benar; dan

9.  Cetak Kartu Pendaftaran SSCASN 2019 untuk digunakan sebagai bukti telah menyelesaikan

proses pendaftaran
10. Hal lain dapat dilihat dalam portal SSCASN (https://sscasn.bkn.go.id)
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Vl. PEIAl(SAl\IAAI\I SELEKSI

1.  Tahap I : Seleksi Administrasi
a.  Pelamar yang lulus veri.fikasi dinyatakan Lulus Seleksi Administrasi dan akan diumumkan

oleh  Panitia  Seleksi  Daerah  serta  berhak  mengikuti  tahapan  seleksi  selanjutnya  yakni
Seleksi  Kompetensi  Dasar  (SK.D)  dan  dapat  mencetak  Kartu  Peserta  Seleksi  CPNS  2019
secara online dengan jadwal yang akan diberitahukan kemudian;

b.  Bagi  pelamar yang dinyatakan Tidak  Memenuhi  Syarat  (TMS)  pada  seleksi  administrasi,
diberikan   waktu   sanggah   maksimal   3   (tiga)   hari   pasca   pengumuman   hasil   seleksi
administrasi   dan    Panitia   Seleksi   diberikan   waktu   maksimal   7   (tujuh)   hari   untuk
memverifikasi   kembali   kesesesuaian   persyaratan   dengan   dokumen   yang   diunggah

pelamar sampai dengan  penetapan keputusan sanggah,   Panitia  Pelaksana Seleksi CPNS
lnstansi dapat menerima alasan sanggahan  dalam hal  kesalahan tersebut bukan berasal
dari pelamar.

2.  Tahap 11 : Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)
a.  Pelaksanaan SKD menggunakan sistem CbmpurerAss/.sted Test (CAT) BKN;
b.  Bobot Nilai SKD sebesar 40%;
c.   SKD akan dilaksanakan pada jadwal dan tempat yang akan ditentukan dan diberitahukan

kemudian  melalui website resmi  Pemerintah   Kota  Banjar https://banjarkota.go.id  atau
media lainnya;

d.  Pada saat pelaksanaan SKD, peserta seleksi wajib membawa Kartu Tanda Peserta Seleksi
dan KTP atau Surat Keterangan Asli;

e.  Materi SKD Calon Pegawai Negeri Sipil meliputi :
1)  Tes Wawasan Kebangsaan (TWK);
2) Tes lntelegensia Umum (TIU);
3)  Tes Karakteristik Pribadi rTKP).

f.   Pelamar  djnyatakan  lulus  SKD  apabila  memenuhi  nilai  ambang  batas  (Passing  Grade)
r"inimal kelulusan yang ditentukan dan berdasarkan peringkat nilai.

9.   Pelamar  yang  dinyatakan  lulus  SKD  dapat  mengikuti  Seleksi  Tahap  Ill  berupa  Seleksi
Kompetensi Bidang (SKB).

3.  Tahap Ill : Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)
a.  Pelaksanaan SKB menggunakan sistem Comput€rAssi.sted rest (CAT) BKN;
b.  SKB akan dilaksanakan pada jadwal dan tempat yang akan ditentukan dan diberitahukan

kemudian  melalui website resmi  Pemerintah   Kota  Banjar https://baniarkota.go.id  atau
media lainnya;

c.   Bobot Nilai SKB sebesar 60%;
d.  Jumlah   peserta   yang   mengikuti   SKB   ditentukan   paling   banyak   3   (tiga)   kali  jumlah

kebutuhan masing-masing Jabatan berdasarkan peringkat nilai SKD;
e.  Pelamar  Formasi  Jabatan  Tenaga  Guru  yang  telah  memiliki  sertifikasi  pendidik  sesuai

dengan   jabatan   guru   yang  dilamar  (Iinier)   ditetapkan   sebagai   pengganti   SKB  yang
nilainya sebesar nilai maksimal SKB;

VII. JADWAL ( tentatif )*
NO KEGIATAN RENCANA WAKTU

1 Pengumuman Awal Nopember 2019
2 Pendaftaran Online (httDs://sscasn.bkn.go.id) Mulai 11 s.d. 24 Nov  2019

3 Pengumuman hasil seleksi administrasi 16 Desember 2019
4 Masa sanggah 17 s.d.19 Desember 2019
5 Pengumuman Hasi] Sanggah 26 Desember 2019
6 Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CAT BKN Februari 2020
7 Pengumuman  Peserta Seleksi Kompetensi  Bidang (SKB) Maret 2020

CAT BKN

8 Seleksi  Kompetensi Bidang (SKB) CAT BKN Maret 2020
9 lntegrasi Nilai SKD dan SKB oleh Panitia Seleksi Nasional April 2020

10 Pengumuman kelulusan akhir secara online April 2020
*  Jadwal pelaksanaan dapat berubali sewaktu-waktu dan akan diumunkan kemndian
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VllI. PENGUMUMAN  HASIL
1.    Pengumuman    hasil    Seleksi    Administrasi,    Seleksi    Kompetensi    Dasar    (SKD),    Seleksi

Kompetensi   Bidang   (SKB)   maupun   Pengumuman   Kelulusan   Akhir   akan   diumumkan
melalui   webs/.t€   resmi   Pemerintah   Kota   Banjar   https://baniarkota.go.id   dan   portal
https://sscasn.bkn.go.id.

2.    Sebelum pengumuman  Hasil Seleksi Administrasi, sebagaimana dalam Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan  Reformasi  Birokrasi  Nomor 23 Tahun  2019 tentang
Kriteria   Penetapan   Kebutuhan   Pegawai   Negeri   Sipil   dan   Pelaksanaan   Seleksi   Calon
Pegawai  Negeri. Sipil Tahun 2019, pelamar forrnasi disabilitas wajib hadir di Kantor BKPPD
Kota    Banjar    untuk    memastikan    kesesuaian    formasi    dengan    jenis    dan    derajat
kedisabilitasannya sebelum waktu pengumuman hasil seleksi administrasi.

IX. KETENTUAN LAIN

1.     Pelamaratau peserta seleksi cpNstidak dipungut biaya;
2.     Kelulusan   peserta  adalah  prestasi  sendiri.  Jika  ada  pihak  yang  menjanjikan  kelulusan

dengan  motif  apapun,  maka  hal  tersebut  merupakan  tindakan  penipuan,  dan  kepada
peserta,  keluarga  dan  pihak  lain  dilarang  memberi  sesuatu  dalam  bentuk  apapun  yang
dilarang dalam Peraturan Perundang-undangan;

3.     Panitia  Seleksi   Penerimaan   CPNS  Kota   Banjar  Tahun  Anggaran   2019  tidak  menerima
berkas secara langsung maupun via Pos, pemberkasan dilaksanakan setelah pelamar atau
peserta dinyatakan lulus seleksi CPNS;

4.     Bagi  pelamar yang  dinyatakan  Tidak  Memenuhi  Syarat  (TMS)  pada  seleksi  administrasi,
diberikan   waktu   sanggah   maksimal   3   (tiga)   hari   pasca   pengumuman   hasil   seleksi
administrasi dan  Panitia Seleksi CPNS Kota Banjar diberikan waktu maksimal 7 (tujuh) hari
untuk memverifikasi  kembali kesesesuaian  persyaratan  dengan  dokumen yang diunggah
pelamar sampai dengan penetapan keputusan sanggah;

5.     Bagi  pelamar yang memberikan  keterangan/data/dokumen tidek benar/palsu  pada saat
pendaftaran, pemberkasan, maupun setelah diangkat CPNS/PNS,  Pemerintah  Kota Banjar
berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status CPNS/PNS;

6.     Pemerintah  Kota  Banjar  tidak  bertanggung jawab  atas  pungutan  atau  tawaran  berupa
apapun   dari  oknumroknum  yang  mengatasnamakan  Tim  Pengadaan  CPNS Tahun  2019,
sehingga   Peserta   diharapkan   tidak   melayani   tawaran-tawaran   untuk   mempermudah

penerimaan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019;
7.     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;

8.     Peserta  seleksi  CPNS  tahun  2018  yang  dinyatakan  lulus  tahap  akhir  seleksi  dan  telah
mendapatkan penetapan Nomor lnduk Pegawai (NIP) dari BKN, kemudian mengundurkan
diri, maka yang bersangkutan tidak dapat mendaftar pada seleksi pengadaan CPNS tahun
2019;

9.     Pendaftaran yang dilakukan di luar wakeu yang telah ditentukan dianggap tidak sah
10.  Pelamar   yang   telah   dinyatakan    lulus   tahap   akhir   dan   diterima,   menandatangani

pernyataan    tidak    akan     mengajukan    permohonan    pindah    tugas/pindah    wilayah
kerja/pindah   instansi   apabila   belum   mempunyai   masa   kerja   sekurang-kurangnya   10

(sepuluh) tahun di atas meterai 6000;
11.  Apabila terdapat pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir dan diterima kemudian

mengundurkan diriltelulusannya dibatalkan, maka Panitia Seleksi dapat menggantikannya
dengan peserta yang memiliki peringkat terbaik dibawahnya berdasarkan hasil keputusan
rapat setelah mendapatkan persetujuan Panitia Seleksi Nasional (Panselnas);

12.  Apabila   pelamar  yang   telah   dinyatakan   lulus   tahap   akhir   dan   sudah   mendapatkan

persetujuan   NIP  kemudian  mengundurkan  diri  kepada  yang  bersangkutan  dilaporkan
kepada PANSELNAS untuk diberikan sangsi tidak boleh mendaftar pada penerimaan CPNS
Periode berikutnya;

13.  Apabjla   dokter   yang   memeriksa   kesehatan   CPNS   merekomendasikan   bahwa   CPNS
tersebut tidak layak untuk diangkat sebagai PNS maka CPNS tersebut. diberhentikan;

6



14.  Pelayanan  dan  penjel8san  informasi  terkait  pelaksanaan  Selekei  Penerimaan  CPNS  di
Lingkungan Pemerintah K®ta B8njar  Tahun Anggaran 2019

&   sekretariat    : Kantor BKPPD Kota Banjar
Jl. Gerilya No. 194 Komplek Perkantoran Pamongkoran Rota Banjar Jabar

EL   telepun           : {0265) 743072 Fax : (0265) 743072
'&   epmall             : ffi£.n__i€1d_a k.qt_gbanjaEjlJREfmaiLfgm

&   instragram    : bkppdtotabanJar
15.  Pelamar    diharapkan    untuk    selalu    memantau    peflgumumaR    dan    perkembangan

pelaksanaan  Selekel  CPN§  Pemerintah  Kota  Banjar  Tahun  Anggaran  2019  pada  laman
!±±S!±s±££ss.caan,b.lan.#p£±danb±±±s±££baEi?.r!sEfa=gg±!E;

16.  Kelalaian pelamar dalam membaca darl memahami i5i pengumuman ini menjadi tanggung
jawab masing[masing pelamar;

17.  K€putusan  Panitia Seleksi  Penerimaan  CPNS  Rota  Banjar Tahun  Anggaran  2019,  bersifat
Mutlak dan tid@k dapat diganggu gugat.

7
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