
 

 

 

 

 

 

BUPATI DHARMASRAYA 

 
PENGUMUMAN 

NOMOR : 800/177/BKPSDM-2019 
 

TENTANG  

 

PENGGANTI CPNS YANG MENGUNDURKAN DIRI 

KABUPATEN DHARMASRAYA FORMASI TAHUN  2018 

 

 

Menindaklanjuti Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K26-

30/B5411/XII/18.02 tanggal 28 Februari 2019 tentang Penyampaian Hasil 

Integrasi Nilai SKD-SKB CPNS Pemerintah Kab. Dharmasraya Tahun 2018, bersama 

ini  kami sampaikan hal sebagai berikut :  

 
1. Terdapat peserta yang lulus CPNS Formasi Tahun 2018 mengundurkan diri a.n. 

INDRA YANTO, dengan Jabatan yang dilamar Perekam Medis Terampil 

 

2. Berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara diatas, terdapat pengganti 

CPNS yang mengundurkan diri sebagaimana terdapat pada lampiran pengumuman 

ini. 

 

3. Maksud atau arti dari kode pada kolom keterangan dalam lampiran pengumuman  

adalah :  

a. Kode “P2/L” adalah Peserta Lulus Seleksi CPNS berdasarkan nilai ambang 

batas dan peringkat terbaik berdasarkan Permenpan RB No 61 Tahun 2018;  

b. Kode “P2/TL” adalah peserta tidak lulus karena tidak masuk peringkat dalam 

formasi;   

c. Kode “P2/APS” adalah peserta mengundurkan diri dari CPNS karena Atas 

Permintaan Sendiri;   

 

4. Peserta yang dinyatakan Lulus CPNS sebagai pengganti tersebut diatas, wajib 

melengkapi persyaratan Administrasi dan mengantarkan langsung berkasnya pada 
BKPSDM Kab. Dharmasraya jl. Lintas Sumatera Km. 4 Sungai Dareh, pada 

tanggal 6 Maret 2019, dengan persyaratan administrasi sebagai berikut : 
a. Surat lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam dan ditanda-tangani sendiri 

oleh pelamar di atas meterai Rp. 6.000,- dengan mencantumkan nama 

jabatan, jenis formasi dan lokasi penempatan ditujukan kepada Bupati 

Dhramasraya. 

b. Fotocopy ijazah/STTB  dan transkrip nilai yang telah dilegalisir oleh Pejabat 

yang berwenang (sebanyak 2 lembar) sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan 

tugas yang ditetapkan, yaitu : 
 Rektor/Dekan Fakultas/Pembantu Dekan Bidang Akademik bagi 

Universitas/Institut. 

 Ketua/Pembantu Ketua Bidang Akademik bagi Sekolah Tinggi. 

 Direktur/Pembantu Direktur Bidang Akademik bagi Akademik dan 

Politeknik. 
c. Asli dan Fotocopy Daftar Riwayat hidup yang ditandatangani oleh peserta dan 

bermaterai, yang formulir isiannya sudah tercetak pasfoto dan ditulis dengan 

huruf kapital/balok tinta hitam sebanyak 2 (dua) set. 
d. Asli dan Fotocopy  legalisir Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang 

diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan masih berlaku 

sebanyak 2 (dua) lembar. 
e. Asli dan Fotocopy  legalisir Surat Keterangan sehat jasmani dan rohani dari 

Rumah Sakit Pemerintah sebanyak 2 (dua) lembar. 
 

 
 
 



f.     Asli dan Fotocopy  legalisir Surat keterangan tidak 

mengkonsumsi/mengunakan narkotika, psikotropika, prekusor dan zat adiktif 

lainnya yang dikeluarkan yang ditandatangani oleh Dokter dari unit pelayanan 

kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang dari badan/lembaga yang 

diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud sebanyak 2 

(dua) lembar. 

g. Pas foto ukuran 4 x 6 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 4 

(empat) lembar. 

h. Asli dan Fotocopy Surat pernyataan bermaterai 6000 yang berisi tentang : 

1) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan keputusan 

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 atau 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; dan 

5) Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah, 

i.     Asli dan Fotocopy Surat pernyataan bermaterai 6000 bersedia Tidak 

mengajukan pindah selama 10 (sepuluh) Tahun sejak diangkat sebagai PNS. 

j.     Fotocopy SK pengangkatan sebagai Honorer dan bekerja secara terus menerus 

sampai saat ini, yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang (Eselon II), bagi 

pelamar dari Eks Tenaga Honorer Kategori II. 

k. Asli dan Fotocopy legalisir surat keterangan dokter yang menerangkan 

jenis/tingkat disabilitas (khusus untuk pelamar dengan jenis formasi 

disabilitas) sebanyak 2 (dua) lembar. 

l.     Fotocopy  legalisir Surat Tanda Registrasi (STR) bagi Tenaga Kesehatan 

sebanyak 2 (dua) lembar. 

m. Fotocopy legalisir sertifikat pendidik bagi Tenaga Guru yang nilai SKBnya 

menggunakan Sertifikat pendidik sebanyak 2 (dua) lembar. 

 

a. Dalam hal peserta seleksi sudah dinyatakan lulus oleh Pejabat Pembna 

Kepegawaian tetapi tetap mengajukan pindah sebelum 10 (sepuluh) tahun, 

yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri sebagai CPNS/PNS. 

b. Bagi pelamar yang memberikan keterangan tidak benar/palsu pada saat 
pendaftaran, pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS, Pejabat 
Pembina Kepegawaian berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan 
sebagai CPNS/PNS. 
 

5. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan CPNS Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018 

bersifat MUTLAK tidak dapat diganggu gugat. 

 

6. Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui. 

 

Ditetapkan      di    Pulau Punjung 

  Pada tanggal  01 Maret 2019 

 
 

 

 

 

 

 

 




