PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Gajah Mada Nomor 145 321746-321750
MOJOKERTO ( 61314 )
PENGUMUMAN
NOMOR : 810/13/417.403/2020
TENTANG
HASIL INTEGRASI NILAI SKD-SKB
PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO FORMASI TAHUN 2019
Berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana
Seleksi Nasional Pengadaan CPNS Formasi Tahun 2019 Nomor: K26-30/B6572/X/20.01
Tanggal: 27 Oktober 2020 Perihal: Penyampaian Hasil Integrasi Nilai SKD-SKB CPNS
Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2019, bersama ini disampaikan:
1. Peserta yang dinyatakan LULUS Seleksi Akhir CPNS Pemerintah Kota Mojokerto Formasi
Tahun 2019 adalah peserta sebagaimana terlampir yang pada kolom keterangannya
terdapat kode huruf “L” (LULUS);
2. Proses penetapan NIP CPNS Formasi Tahun 2019 dilakukan secara elektronik
(paperless);
3. Persyaratan kelengkapan dokumen usul penetapan NIP sebagaimana diatur dalam angka
VI huruf A angka 5 Peraturan BKN Nomor 14 Tahun 2018. Peserta yang dinyatakan lulus
agar mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) serta menyampaikan kelengkapan dokumen
secara elektronik melalui https://sscn.bkn.go.id;
4. Pengertian Keterangan:
a. P: Lulus SKD berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik berdasarkan
PerMenpanRB No 24 Tahun 2019;
b. L: Lulus seleksi CPNS;
c. L-1: Lulus seleksi CPNS setelah perpindahan formasi antara jenis formasi dalam
jabatan/pendidikan yang sama;
d. L-2: Lulus seleksi CPNS setelah perpindahan formasi antara lokasi formasi dalam
jabatan/pendidikan yang sama;
e. TL: Tidak lulus karena tidak masuk peringkat dalam formasi
f.

TH: Tidak hadir;

g. TMS: Gugur dikarenakan tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh instansi;
h. TMS-1: Gugur dikarenakan tidak memenuhi syarat pada salah satu tes SKB;
i.

APS: Pelamar mengundurkan diri atas permintaan sendiri;

j.

SP: Mendapatkan nilai SKB penuh 100 karena memiliki sertifikat pendidik yang
dikeluarkan Kemendikbud/Kemenristekdikti/Kemenag dan dinyatakan linier oleh
verifikator instansi.
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5. Kelengkapan dokumen usul penetapan NIP CPNS yang harus diunggah oleh peserta
adalah scan dokumen asli, terdiri dari:
a. Pasphoto 4x6 terbaru pakaian putih berdasi dengan latar belakang berwarna
merah. Bagi yang menggunakan jilbab, memakai warna hitam;
b. Ijazah berikut transkrip nilai asli (sesuai kualifikasi pendidikan yang dilamar);
c. Printout Daftar Riwayat Hidup (DRH) dari SSCN yang telah ditandatangani dan
bermaterai;
d. Surat Pernyataan yang ditandatangani dan bermaterai 6000, yang berisi tentang:
1) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan
yang sudah mempunyai hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan
pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak
dengan hormat sebagai CPNS, PNS, TNI, POLRI atau diberhentikan tidak dengan
hormat sebagai pegawai swasta (termasuk BUMN/BUMD);
3) Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS atau Anggota TNI/POLRI;
4) Tidak menjadi anggota/pengurus Partai Politik atau terlibat politik praktis;
5) Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau
Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.
e. Surat Pernyataan “bersedia tidak pindah kerja selama 10 tahun” dari lingkungan
Pemerintah Kota Mojokerto bermaterai Rp. 6.000 dan dijadikan satu file dengan poin d;
f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari POLRES setempat (SKCK untuk keperluan:
persyaratan pengangkatan sebagai CPNS Pemerintah Kota Mojokerto) tertanggal
setelah tanggal penetapan kelulusan;
g. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Unit Pelayanan Kesehatan
Pemerintah dan ditandatangani oleh Dokter yang berstatus PNS, atau dokter yang
bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah. (untuk keperluan: persyaratan
pengangkatan sebagai CPNS Pemerintah Kota Mojokerto) tertanggal setelah
tanggal penetapan kelulusan;
h. Surat keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor,
zat adiktif lainnya dari unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah yang ditandatangani oleh
dokter (untuk keperluan: persyaratan pengangkatan sebagai CPNS Pemerintah Kota
Mojokerto) tertanggal setelah tanggal penetapan kelulusan, surat keterangan harus
mencantumkan nomor surat bukan nomor laboratorium), zat adiktif yang diujikan
minimal 4 (empat) macam: (1. METHAMPHETAMIN, 2. AMPHETAMIN, 3. MORPHIN,
4. THC/MARIJUANA);
6. Bukti pengalaman kerja TIDAK PERLU DIUPLOAD, selanjutnya akan dipertimbangkan
setelah diterima sebagai CPNS dan diperhitungkan sebagai tambahan masa kerja sesuai
dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 Tanggal
17 Juni 2002 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun
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2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
7. Pengisian DRH serta penyampaian berkas usul penetapan NIP disampaikan melalui akun
masing-masing peserta pada alamat https://sscn.bkn.go.id selambat-lambatnya pada
tanggal 15 November 2020;
8. Diberikan

Masa

Sanggah

melalui

akun

masing-masing

peserta

pada

alamat

https://sscn.bkn.go.id selama 3 hari (1-3 November 2020), dengan ketentuan:
a. Sanggah hanya bisa dilakukan 1x setiap pelamar.
b. Prosedur sanggah :
1) Jenis Sanggah :
a. Serdik;
b. Nilai SKB CAT;
c. Lainnya.
2) Memasukkan keterangan/alasan sanggah;
3) Upload Bukti untuk memperkuat sanggahan;
c. Instansi diberi waktu untuk melakukan klarifikasi sanggah dari pelamar selama 4 hari
(1-4 November 2020).
9. Pelamar Mengundurkan Diri, dengan ketentuan:
a. Pelamar melakukan upload surat mengundurkan diri;
b. Template surat pernyataan mengundurkan diri disesuaikan dengan Instansi masingmasing (Download Template di SSCN).
10. Peserta yang dinyatakan lulus tetapi tidak memenuhi / tidak melengkapi persyaratan /
kelengkapan administrasi sampai dengan batas waktu tanggal 15 November 2020, maka
yang bersangkutan dinyatakan GUGUR/MENGUNDURKAN DIRI sebagai CPNS
Pemerintah Kota Mojokerto;
11. Hanya peserta yang memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang dapat diusulkan dan
diproses penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) serta memperoleh Surat Keputusan
tentang Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;
12. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya
pengumuman kelulusan hasil akhir, diketahui terdapat keterangan / data / dokumen yang
tidak sesuai / tidak benar sebagaimana persyaratan yang ditentukan, Panitia Seleksi dapat
menggugurkan kelulusan yang bersangkutan;
13. Dalam hal peserta yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapat
persetujuan Nomor Induk Pegawai (NIP), kemudian mengundurkan diri, kepada yang
bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan Pegawai Negeri
Sipil untuk periode berikutnya;
14. Berkas yang tidak terbaca akan dianggap Berkas Tidak Lengkap (BTL);
15. Pelayanan dan penjelasan informasi serta pengaduan terkait pelaksanaan seleksi CPNS
Pemerintah Kota Mojokerto Formasi Tahun 2019 dapat menghubungi melalui e-mail :
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SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA TIDAK PINDAH KERJA SELAMA
10 (SEPULUH) TAHUN

Yang bertanda tangan dibawah ini :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nama : ...................................................................
Tempat, Tanggal Lahir
: ...................................................................
Program Studi, Tahun lulus : ...................................................................
Jabatan : ...................................................................
Lokasi unit kerja
: ...................................................................
Jenis Formasi : Umum/Cumlaude/Disabiltas
Nomor Peserta : ...................................................................

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:
Peserta seleksi yang dinyatakan lulus ujian seleksi CPNS Pemerintah Kota Mojokerto Formasi
Tahun 2019, wajib dan bersedia mengabdi pada instansi Pemerintah Kota Mojokerto dan tidak
mengajukan pindah dengan alasan apapun sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun
sejak TMT CPNS.
Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, apabila dikemudian hari saya
tidak mematuhi surat pernyataan ini, maka saya bersedia diberhentikan tidak dengan hormat
sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota
Mojokerto dan bersedia dituntut di pengadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
Mojokerto, November 2020
Yang membuat pernyataan,
Materai Rp. 6000,(Nama terang)

SURAT PERNYATAAN
Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama

:

.................................................

Tempat dan Tanggal Lahir :

.................................................

Agama

:

.................................................

Alamat

:

.................................................

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :
1. 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;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak
dengan hormat sebagai calon PNS atau PNS, Prajurit Tentara Nasional Indonesia,
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau diberhentikan tidak dengan hormat
sebagai pegawai swasta ( termasuk pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan
Usaha Milik Daerah );
3. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, Prajurit Tentara Nasional Indonesia atau
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau
negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia ditutuntut di
pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah,
apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.
Mojokerto, November 2020
Yang membuat pernyataan,
Materai Rp. 6000,(Nama terang)

…….…….…….……. , ……. November 2020
Hal: Pengunduran Diri
Kepada Yth.
Walikota Mojokerto
di
Tempat
Yang bertanda tangan dibawah ini:
NIK
:
Nama
:
Tempat, Tanggal Lahir
:
Jenis Kelamin
:
Nomor Peserta Ujian
:
Formasi Jabatan
:
Kualifikasi Pendidikan
:
Lokasi Penempatan
:
Alamat
:
dengan ini mengajukan pengunduran diri dari Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di
lingkungan

Pemerintah

Kota

Mojokerto

Tahun

Anggaran

2019

karena

[Alasan

mengundurkan diri].
Demikian surat pengunduran diri ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa ada
paksaan dari pihak manapun agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Dan saya siap
menerima konsekuensi yang dipersyaratkan dalam ketentuan sebelumnya dikarenakan
pengunduran diri saya ini.
Hormat Saya,
Materai
Rp. 6000,(Nama Lengkap + Tanda
Tangan)

